
Hoe komt een vrouw in een Seven? 

 

Alvorens ik begin te vertellen hoe een vrouw in SEVEN komt zal ik mij 

even voorstellen. Mijn naam is Sonja Hendrikx en ik ben 32 jaar 

getrouwd met Marcel. We hebben 2 zonen, Brian van 26  jaar en 

Sven van 24 jaar. Marcel is een echte techneut en zijn motto is: kan 

niet bestaat niet. Zo ook het zelf bouwen van een auto. Een 

onmogelijke taak om te volbrengen dacht ik, maar zoals ik al zei: kan 

niet……... 

Na uren, dagen, maanden het internet te hebben afgestruind, 

artikelen te hebben gelezen en informatie te hebben opgevraagd, 

ging het beginnen. Een donor auto werd gekocht (doodzonde om die 

te slopen zei ik)  maar ik heb hier helemaal geen verstand van en 

vooral ook geen zin om avonden, dagen in een (meestal) koude 

garage te klussen.  

Marcel is zo gedreven en de liefde voor deze Zelfbouw is zo groot dat 

ik er zelf ook verliefd op ben geworden. Ik ben super trots op Marcel 

dat hij dit plaatje zelf heeft gebouwd en hier zijn eigen draai aan 

heeft gegeven. Hij heeft er ook zelf een naam aan gegeven want er is 

er maar een van, “one of a kind”. Ik vind de naam heel toepasselijk 

“NOOITGEDACHT” 

Nu is de naam Nooitgedacht niet zomaar gekozen, daar zit ook een 

verhaal achter. De vader van Marcel had vroeger een boeren bedrijf 

en heeft na een aantal jaren een paard gekocht waarmee de hobby is 

begonnen. Hij werd pikeur en trainde paarden op zijn eigen stoeterij 

te Mheer. Nu denken jullie wat heeft dit te maken met de naam 

Nooitgedacht. Omdat hij een droom zag uitkomen  en dit eigenlijk 

niet verwacht had noemde hij deze stoeterij “Nooitgedacht”. De 

kleuren die de auto heeft, zijn gekozen omdat zijn vader met geel-



zwart tenue paardenkoersen reed. Dus eigenlijk ook een eerbetoon 

aan zijn vader.  

Omdat de auto zelfbouw is blijf je er natuurlijk steeds aan klussen. 

Lampje vervangen,  stripje hier en knopje daar.  

Waait het te hard in de auto? Worden er deurtjes gemaakt.  

Kans op regen? Wordt er een dak op gemaakt, maar dan zo dat het 

open kan, want een vrouw moet ook comfortabel UIT de SEVEN 

kunnen.  

Is het te warm? Dak eraf en evt deurtjes eruit.  

Koude voeten? Geen probleem, wordt er een verwarming in 

gemaakt.   

Marcel heeft er een goede kijk op, maar vraagt altijd aan mij wat ik 

ervan vind, daarmee is ook klein beetje mijn kindje geworden. 

Onze kinderen vinden het ook geweldig om erin te rijden, dus als 

beiden thuis zijn met mooi weer dan is het de vraag wie er wint… 

Wat is nu leuker dan dat je hier samen van kunt genieten en dit ook 

met andere kunt delen in ons mooie Nederland. 



Ikzelf zit erin als een prinses en geniet van het mooie Nederland, 

Marcel rijdt en geniet eveneens, maar niet alleen van de natuur maar 

ook van de techniek. 

Samen rijden we ook motor maar vaak is het lastig om een keuze te 

maken welk voertuig we pakken als we gaan toeren. Wij wonen vlak 

bij Belgische grens waar prachtige wegen zijn om te toeren.  

 

De grote trots blijft toch de NOOITGEDACHT, dus zomer 2019 kom 

maar op “veer zunt durbie” 

Anja bedankt voor het doorgeven van de pen aan mij, ik vond het 

SUPER leuk om een stukje te schrijven voor dit super SEVEN blad. 

Graag wil ik de pen doorgeven aan ………………. 

 

Tot binnenkort 

Sonja Hendrikx 


