Zevensprong Rally - 21 – 23 juni 2019
Door Cees Zwinkels

Een midzomerrally voor de clubleden die graag wat kilometers maken en elkaar willen
treffen op een redelijk centraal gelegen, gezellige camping. Dat is in het kort waar de
Zevensprong Rally op neer komt. Minder kilometers dan bij de Alternatieve
International van vorig jaar trouwens….
De zevensprong is bekend van het gelijknamige boek van Tonke Dragt en de film dienaar
aanleiding daarvan werd gemaakt. En natuurlijk het bijbehorende kinderlied: heb je wel
gehoord van de zevende zeven ….
Het idee voor dit boek kreeg de schrijfster toen zij als kind met haar ouders vertoefde in
het kleine plaatsje Joppe, gemeente Gorssel – tussen Zutphen en Deventer. Daar bevindt
zich ook nu nog een zessprong nabij de Dortherdijk 6. Een ‘uitspanning’ van toen, met in
de gevel de naam Zessprong staat er nog altijd. Daar is nu gevestigd een restaurant /
terras met de naam Zevensprong. De schrijfster bedacht indertijd dat er vanaf het
kruispunt nog een geheime, onbekende weg zou zijn (de zevende) en bouwde hierop
haar verhaal. Met veel succes. Het verhaal spreekt zo tot de verbeelding dat je hier en
daar in den lande basisscholen tegenkomt met de naam Zevensprong.
Maar voor onze rally kiezen we een andere invulling van het begrip zevensprong. Met
wat fantasie blijken erin Nederland een stuk of zes plaatsen te zijn die beginnen met
‘zeven’. En in Baarn is een camping De Zeven Linden (we waren daar al eens met de 12
provinciën rally in 2015) waarmee we het zevental vol maken. We ‘springen’ van de ene
zeven naar de andere.
De zes plaatsen zijn:
- Zevenhuizen in de provincie Groningen, dicht bij Leek;
- Zevenaar in Gelderland, tussen Arnhem en Doetinchem;
- Zevenhoven in Zuid Holland, iets boven Nieuwkoop;
- Zevenhuizen in Zuid Holland, tussen Gouda, Waddinxveen en Rotterdam;
- Zevenbergen / Zevenbergschen Hoek, in Noord Brabant nabij Moerdijk;
- Sevenum, in Limburg (deel van de gemeente Horst) bij Venlo.
De Zeven Linden houdt voor ons een ruimte vrij op veld D. Daar kunnen we als
gewoonlijk na individueel inschrijven bij elkaar kamperen. Het is een heel mooie en
ruime camping. Er is een winkeltje voor verse broodjes en andere eerste dagelijks
gebruikte producten. De voorzieningen op horecagebied zijn beperkt. Het is dus
verstandig daarmee rekening te houden. In 2015 zijn we met een flinke groep lopend
naar De Generaal in Baarn gegaan voor ons avondeten. Was erg gezellig.
We gaan bij de te bezoeken plaatsen weer wat ‘bewijsmateriaal’ verzamelen. Selfies
uiteraard. Maar naar vrije keuze. Plaatsnaamborden zijn OK. Misschien zie je zelf andere
kenmerkende achtergronden voor je foto’s. Maak er maar wat van!
Vanuit Voorburg ziet mijn reisplan er globaal als volgt uit.
Vrijdag: eerst Zevenhuizen (ZH), dan Zevenbergen / Zevenbergsche Hoek, vervolgens
Sevenum, Zevenaar en De Zeven Linden. Bij elkaar een 250 km. Zaterdag: retourtje
Zevenhuizen (Groningen), circa 320 kilometer. Zondag: via Zevenhoven naar huis.

Totaal ongeveer 650 kilometer (zo’n afstand reed ik bij de AIR 2018 alleen al op de
vrijdag ….).
Voor het bepalen van de afstanden in het kader van de toercompetitie wordt eenzelfde
opzet gekozen als in 2018. Dit wordt in overleg met Sandra nog uitgewerkt.
Ik hoop dat meerdere clubleden op één of andere wijze aan de rally willen deelnemen,
ook als zij niet in de gelegenheid zijn om alle sprongen uit te voeren. Voor de
luxepaardjes onder ons: er zijn op de camping ook trekkershutten. Kijk voor informatie
op de website van De Zeven Linden: www.dezevenlinden.nl
Midzomerrally: vrijdag 21 – zondag 23 juni 2019.
Hierbij nog wat Wiki-wijsheid die de toeristische motorrijder van dienst kan zijn.
1. Zevenhuizen (Gemeente Westerkwartier, bij Leek, Groningen) was in 2011 het
‘leukste dorp’ van Groningen. Er is een NH kerk. Ook wordt de IJzeren
ophaalbrug over het Leekster Hoofddiep bij Roomsterweg 25 als bijzonder
vermeld. Coördinaten: 53˚ 8‘ 16“ NB, 6˚21‘39“ OL.
2. Zevenhuizen (gemeente Zuidplas, Z-H). Er is een Eendrachtsmolen uit 1721,
Rottekade 1 die je gezien zou moeten hebben. Coördinaten: 52˚ 0‘ 9“ NB, 4˚ 33‘
13“ OL.
3. Zevenbergen / Zevenbergschen Hoek, zuidelijk van Moerdijk. Onder de
gemeentelijke monumenten is het woonhuis aan de Stationsstraat 1 te
Zevenbergen vermeldenswaardig. Stamt uit begin 17-de eeuw. Coördinaten: 51˚
31‘ 41“ NB, 4˚ 36‘ 28“ OL.
4. Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop (Z-H). De kerk op Dorpsstraat 12 is een lokale
bijzonderheid. Coördinaten: 52˚ 10‘ 51“ NB, 4˚ 46‘ 59“ OL. En ook is er het
woonhuis, voorheen watermolen, op het adres Hogendijk 18. Coördinaten: 52˚
11‘ 49“ NB, 4˚ 48‘ 17“ OL.
5. Zevenaar, Gelderland. Kasteel/buitenplaats Huis Sevenaer is lokaal belangrijk.
Adres: Wittenburgstraat 11 te Zevenaar. Coördinaten: 51˚ 55‘ 38“ NB, 6˚ 4‘ 38“
OL.
6. Sevenum (Noord Limburg) kan je bezoeken voor het St. Jozefkapelletje uit de 18de eeuw nabij het adres Renkensstraat 25. Coördinaten: 51˚ 24‘ 48“ NB, 6˚ 0‘ 40“
OL. Je kunt er ook naar het themapark Toverland, Toverlaan 2 (zijweg van de N
277). Postcode 5975 MR Sevenum.
7. Allurepark De Zeven Linden, Zevenlindenweg 4 3744 BC Baarn. Telefoon: 0356668330.
Kom je kamperen? Vooraf even aanmelden!
Het kamperen bij De Zeven Linden gaat voor ons iets anders dan we gewend zijn. Er
wordt centraal afgerekend. Daarom een dringend verzoek: laat mij tevoren even weten
dat je komt door middel van een mailtje naar: cees.zwinkels48@gmail.com.
Op de camping zijn de plaatsen D5 t/m D 10 gereserveerd (beschikbaar op 21 juni vanaf
14.00 uur). Is de slagboom open of te omzeilen dan mag je zo doorrijden. De
receptieheeft muntjes om het terrein op te kunnen gaan en een barcodekaart voor het
parkeerterrein. Registreren hoeft niet.Per overnachting betaal je aan mij € 10 pp. Ik
verreken later alle kosten met De Zeven Linden en met onze penningmeester. Neem
voor het douchen muntjes van 50 eurocent mee.
Cees Zwinkels

