
Reisverslag RCT Marokko-Trip door Piet Bouwens: 
 
Zondag 29 april 2018 
 
Voor een aantal deelnemers aan deze trip naar en door Marokko vangt de reis aan in Roche 
en Ardennes, volgend op het Hotelweekend dat daar werd gehouden. Alhoewel het 
sluitingsfeest tot in de vroege ochtenduurtjes duurde, vertrokken we redelijk op tijd. Het 
plan is om de eerste drie dagen flinke happen te 
nemen uit de Franse landkaart. Zo hebben we meer 
tijd om rustig Spanje door te reizen en daar is het 
vast wel wat aangenamer. Na wat landweggetjes 
nemen we de snelweg richting Luxemburg, doen 
daar een snelle koffie na uiteraard de tank even 
propvol te hebben gegoten voor €1,20/ltr. Langs de 
snel- en tolwegen is er weinig anders te zien als 
koolzaadvelden, maar we schieten wel lekker op. 

De laatste ruim honderd kilometer 
pakken we weer een landelijke route 
op.  Regelmatig worden we getrakteerd 
op gravillons. Dat is een soort “do it 
yourself” wegbedekking waarbij de 
overheid fijngemalen grind verstrekt en 
de weggebruiker verondersteld wordt dat 
zelf even in te walsen. Als dat net is 
aangebracht dweil je daar met je motor 
als een dronken aap doorheen. We laten 
ons ook nog verassen door de wel erg ver 
doorgevoerde zondagsrust. Op onze 

landelijke route is er geen benzinestation open. Op de laatste benzine dampen komen we 
nog net niet stil te staan. Als je dan 22,88 liter wegslurpt in je tank van 23 liter, was je wel 
heel erg dicht bij een verplichte ongewilde rustpauze. Bij het gereserveerde hotel is het nog 
even worstelen met de Franse taal, maar na 
wat gebarentaal doorspekt met enig koeter-
waals wordt er onderdak, het eten en vooral 
ook enige licht alcoholische versnaperingen 
geregeld. Nu rij ik zelf graag met een schone 
motor, dus was ik hem onderweg af en toe. 
Maar zelfs ik stond raar te kijken toen een van 
de deelnemers zijn motor begon in te smeren 
met een blokje zeep. Als het morgen regent 
hebben we waarschijnlijk wolken van schuim 
om hem heen.  
 



Maandag 30 april 2018 
 

We vertrekken bij een temperatuur van 7 graden en 
een windsnelheid van 8 Beaufort. De regenverwachting 
is dusdanig dat het regenpak nog maar even in de 
koffer blijft. De rit start met een toertje door een 
schitterend natuurpark. Jammer dat er net groot 
onderhoud is geweest en ook de wind nog behoorlijk 
heeft huisgehouden. De weg is bezaaid met natte 
resten houthaksel, bladeren en afgebroken takken. 
Voorzichtig rijden dus. Door de kou, de wind en de 
slechte wegcondities gaat het allemaal niet zo snel. 

Met ook nog een trage bediening bij de lunch komen we toch wel een beetje in tijdnood. 
We moeten om 2 uur ‘s middags nog zo’n 300 km naar Millau. Dan maar een stuk over de 
tolweg. Als achterrijder trek ik als laatste een kaartje uit 
de tolautomaat terwijl de rest braaf staat te wachten tot 
ook ik aansluit om daar mijn spullen nog even op te 
bergen. Dan blijkt dat 1 van de deelnemers precies voor 
een afrit staat geparkeerd, waar twee oudere dames met 
hun autootje af willen slaan. Hij start dus zijn motor en 
trekt een stukje door. De voorrijder die natuurlijk als 
eerste zijn spullen weer had opgeborgen beschouwt dit 
zonder om te kijken als het teken dat iedereen klaar is en 
vertrekt. De rest die wel in de gaten heeft dat ik nog bezig 
ben met het opruimen van mijn spullen denkt: oh, hij 
haalt ons wel in met die 2 liter brommer onder zijn gat. 
Tien seconden later ben ik ook klaar en vertrek achter de 
groep aan. Vrijwel direct volgt een splitsing, rechts naar 
Lyon, links naar Parijs.  Ik volg Lyon, zoals mijn 
routeplanner ook aangeeft en draai het gas vol open. Maar op de open weg vóór mij is geen 
motor te bekennen. Ja dus,!!! Zij zijn richting Parijs afgeslagen. Op de tolweg kan ik niet 

keren en dat geldt dus ook voor de anderen. 
Bellen lukt ook al niet, dus blijft er niets 
anders over dan eenzaam en alleen mijn 
weg te vervolgen. De omgeving is 
schitterend en begint al bergachtig te 
worden. Passen die ik passeer reiken tot wel 
1200 tot 1500 meter hoogte. Niet 
spectaculair maar wel behoorlijk koud. 
Gelukkig slechts een enkele regen- en hagel-
bui, dus kom ik uiteindelijk droog aan in 
Millau. De afgelopen 2 dagen 1000 km 
gereden en morgen op naar Spanje. 
 

 



Dinsdag 1 mei 2018 
 
In Millau moet je natuurlijk de brug zien. Als je er overheen 
rijdt ziet hij er best imposant uit, maar wil je echt zien 
waarom hij zo beroemd is dan moet je eronder gaan staan. 
Dan heb je goed zicht op de pijlers waarvan de hoogste tot 
343 meter (meer dan 3 maal de domtoren in Utrecht) reikt. 
Maar voordat we deze brug konden passeren op de weg 
naar Lleida moest er eerst nog even een probleem opgelost 
worden. Een van onze medereizigers had een stop van de 
plug waar de lambdasonde tijdens onderhoud ingevoerd moet worden uit zijn uitlaat 
verloren. 1 mei, iedereen en alles gesloten. Ook de ANWB kon geen uitkomst bieden. Onze 

standaard nooduitrusting naast gereedschap 
bestaande uit tie-wraps, ducktape, touw en ijzerdraad 
bood geen oplossing. Maar met zoveel briljante 
geesten komt er natuurlijk een oplossing. Een prop van 
aluminiumfolie zou kunnen helpen. Of een gesloopt 
colablikje vastgezet met het ruim voorradige 
ijzerdraad. Maar nee, een briljante oplossing werd 
gevonden op basis van het metalen voetje van een H7 
lampfitting. Die paste naadloos in het open gat en kon 
vervolgens met een slangenklem muurvast op zijn 
plaats worden gehouden. Hoe Chris aan die lampfitting 
kwam is niet helemaal duidelijk geworden. Maar als 
met elk lumineus idee moet je je niet afvragen hoe het 
tot stand komt, maar kun je je beter bezighouden met 
de viering van het resultaat. Wel besloten we 

vervolgens om rustig en regelmatig te rijden om de constructie niet meer dan strikt 
noodzakelijk te belasten. Dus kozen we voor de Route de Soleil. Via de al eerder genoemde 
brug bij Millau belanden we bij het eerste van de vele “offerblokken” om de tolweg te 
mogen betreden. Dit keer koos idereen direct al voor de juiste richting (niet naar Parijs 
dus). Bij de eerste tankstop werd de nood-
constructie nog eens aan een uitvoerige 
inspectie onderworpen, maar alles zat nog 
muurvast en niets wees erop dat de oplossing 
slechts tijdelijk bruikbaar zou zijn. Dus werd de 
snelheid opgevoerd. Bij Route de Soleil denk je 
al gauw aan hoge temperaturen, airconditioning 
installaties en open daken. Voor ons echter niets 
van dat alles. Wij vertrokken met 4 of 5 lagen 
kleding aan want het was niet warmer dan 5 
graden. Er woei ook nog steeds een harde wind 

https://structurae.net/photos/168895-millau-viaduct


en regelmatig werden we ook nog 
verrast door een bui regen en 
zelfs hagel. De deelnemers die 
ervoor gekozen hadden om niet 
langs maar door de Pyreneeën te 
rijden kwamen zelfs sneeuw 
tegen. Hadden wij dan een 
slechte dag? Nee zeker niet. Juf 
Ank uit de serie de Luizenmoeder 
zou hebben gezegd “wij vinden dit 
niet vervelend, maar wij vinden 
dit heel bijzonder”. Inmiddels 
waren wij in ons hotel in Spanje 
aangeland en konden wij ons 

verbazen over het prijsverschil voor alcoholische versnaperingen tussen Frankrijk en Spanje. 
De verhouding is ongeveer 3 op 1. 
 
Woensdag 2 mei 2018 
  

We vertrekken met een staalblauwe 
hemel. Wanneer hebben we dat voor 
het laatst gezien? Het is nog behoorlijk 
fris, maar dat hoort bij de tijd van de 
dag. Eerst even naar de Harley Dealer 
om te zien of we nog een vervangende 
plug kunnen scoren om de oplossing 
van de vorige dag te vervangen. Niet 
dus, dan maar naar een autoonder-
delen shop. Voor een motor? Nee, we 
hebben niets voor een motor. Na 
gewoon een beetje drammen kwam er 
toch wel een passende plug voor een 

Renault uit de kast. We houden die gewoon in reserve want de noodoplossing doet het 
prima en aan wat goed zit moet je zeker niet gaan prutsen. Na een klein stukje snelweg 
belanden we in een tuinbouwgebied. Niet zoals wij dat kennen met 2 hectaren suikerbieten 
naast 3 hectaren bloemkolen. Nee, een rotsachtig gebied met op plaatsen waar dat kan 
veldjes met een variëteit aan fruitteelt, zoals olijven, perziken, druiven en nog veel andere 
fruitbomen en struiken. Eigenlijk is het een rotstuin met afwisselend steenformaties en 
kleinere stukken fruitaanplant, maar dan op grote schaal. Ook zien we af en toe een stukje 



weiland met een overdaad aan 
veldbloemen als klaprozen, koren-
bloemen, klaver en nog tal van 
andere soorten. Dat zie je niet meer 
in Nederland. Daar wordt in de 
weilanden alleen nog maar raaigras 
gebruikt en daar zit geen bloemetje 
tussen. Het landschap verandert 
langzaam in zacht glooiende groen 
bedekte heuvels. Geen boom te 
bekennen. Je zou je zomaar in de 
Schotse hooglanden kunnen wanen. 
Maar de teksten op de verkeers-
borden langs de weg in een voor 
Schotland onmogelijke taal voorkomen dat we uit gaan kijken of er niet ergens een whiskey 
distilleerderij opduikt. Langzaam stijgen we tot zo’n 1200 meter en wordt het ijzig koud. 
Gelukkig hadden we ons  ‘s ochtends toch maar in die 5 lagen kleding gestoken, want hier 
op de open vlakte waait nog steeds een gemene wind. Maar weer verandert het landschap 
en rijden we tussen immense rotsformaties in een breed kleuren pallet. Okergeel en diep 
rood-bruin overheersen, maar ook aubergine, groen en zelfs blauw gekleurde steenmassa’s 
in de meest wilde combinaties komen voor. Daar waar de mens heeft geholpen met 
doorgangen hakken om de weg beter gangbaar te maken zijn de mooiste wandcreaties te 
bewonderen. Alsof Karel Appel hier inspiratie heeft opgedaan. Het hoeft niet iets voor te 
stellen om toch mooi te zijn, zolang je maar duidelijke kleuren gebruikt in wilde 

combinaties. Op plaatsen waar de 
rotsen een venturi vormen en de wind 
vrij spel heeft zijn met name de rood-
bruine rotsen uitgeslepen tot de 
meest fantastische vormen. Grand 
Canyon in het klein. Zo’n 100 km voor 
het eindpunt van deze vierde dag 
worden onze rijderskwaliteiten nog 
eens flink aan de tand gevoeld. We 
nemen een tweetal passen met steile 
en snel wisselende haarspeldbochten. 
Koppie erbij houden, tijdig schakelen 
en gas erop houden. Gelukkig is er 
weinig ander verkeer en kunnen we in 

ruime mate veilig ook de andere weghelft benutten om de bochten goed voor te bereiden. 
Het laatste gedeelte van de tocht voert ons langs een eindeloze hoeveelheid wijngaarden. 
Gelukkig zijn de wijnstokken nog maar net uitgelopen, anders zou je alleen al van het idee 
hoeveel wijn hier vanaf komt gewoon dronken kunnen worden. We arriveren in Alborea 
waar we alles en iedereen wakker moeten schudden om het verdiende drankje, het 
bestelde bed en een hap eten te regelen. Zoals gebruikelijk in Spanje krijgen we niet voor 9 
uur te eten en gaan daarna al snel de oogjes dicht en de snaveltjes toe.  



 
Donderdag 3 mei 2018 
 

We vertrekken 
vandaag na het 
ontbijt met 
redelijk weer 
richting Andalusië. 
Dat ontbijt had 
nog wel wat 
voeten in aarde. 
De locale café bazin schreef niets op van wat je 
bestelde. Toen er dus voor de hele groep 
afgerekend moest worden was er lichte paniek. 
Iedereen was al de deur uit. De 10 ontbijten met 
individuele wensen voor iedereen werden dus 
simpelweg afgekocht met een vast bedragje. 
Optassen en wegwezen uit dit aardige dorpje De 
eerste 100 km toeren we over vlak land temidden 
van klassieke landbouw zoals wij die ook kennen. 
Grote velden met veel dezelfde gewassen. Grote 

landbouwmachines en regeninstallaties geven de indruk dat het de boeren hier goed gaat. 
Na de koffie verlaten we de hoofdweg en vervolgen we onze tocht door meer bergachtig 
gebied. De natuur is hier prachtig. Op deze breedtegraad begint de lente eigenlijk al eind 
januari. Dan bloeien de amandelbomen. Dat betekent ook dat om deze tijd van het jaar de 
natuur al op volle sterkte is en dat is ook duidelijk te zien. Alles is prachtig groen en in volle 
bloei. Geen felle kleuren zoals wij die kennen van onze bollenvelden, maar alle mogelijke 
variaties van groen doorspekt met veel geel. De lagere struiken maken langzamerhand 
plaats voor de meer klassieke mediterrane begroeiing bestaande uit cipressen, bougainville, 
agave, oleander, vijgen, 
drakenfruit en natuurlijk 
olijven. We passeren een 
stuwmeer, rijden over de 
afsluitdam langs de 
elektriciteitscentrale en gaan 
dan echt de bergen in. De 
wegen zijn hier werkelijk 
subliem. Als er al een bobbeltje 
of hobbeltje in het asfalt zit 
wordt dat meestal netjes met 
een bord aangegeven. De tocht 
door de bergen gaat niet snel, 
zo’n 50km/uur, maar we 
krijgen dan ook zeker geen 
zweethandjes.  



We doorkruisen de provincie Aragon 
en belanden uiteindelijk in Andalusië. 
Beide provincies zijn eigenlijk één 
grote olijven boomgaard. 150 km lang 
draaien we onze bochtjes tussen deze 
olieleveranciers. We stoppen even 
boven aan een pas om daar te 
constateren wat de uitdrukking “zover 
het oog reikt” kan inhouden. De 
wereld om ons heen is een grote 
olijven tuin en dat is niet eens saai. 
Naast jonge aanplant staan er ook 
eeuwenoude exemplaren die nog door 

de bedover-over-over-over-grootvader van de huidige boer moeten zijn geplant. Ook alle 
dorpen die we passeren hebben olijfbomen langs de weg, in de bermen en in alle tuintjes. 
Zo’n boom is mooi, makkelijk te onderhouden (slechts 1 maal/jaar snoeien) en levert ook 
nog een kleinigheid op. Je levert gewoon 
je oogst af bij de locale Coperativa en je 
krijgt daar een klein zakcentje voor. Na 
aankomst in Pozo Alcón settelen we ons 
gezellig als echte Spanjaarden bij de 
locale kroeg tegenover het hotel. We 
eten daar ook echt op zijn Spaans. Dat wil 
zeggen iedereen eet van alle bestelde 
gerechten. We sluiten de dag af met een 
carrajillo, morgen meer van het echte 
Spaanse leven 
 
Vrijdag 4 mei 2018 
 
De weersverwachting is goed met een kans op wat overontwikkeling in de namiddag op 
onze bestemming Granada. We starten dus maar alvast met een laagje minder kleding. Zo 
langzamerhand mogen we toch wel rekenen op prettige temperaturen. Langs een stuwdam 
en nog eens 50 km olijven met vaak zeer ingenieuze irrigatiesystemen  komen we in een 
meer gevarieerd tuinbouwgebied. Nog steeds veel olijven, maar ook perziken in alle 
soorten en maten en veel amandelbomen. We klimmen vervolgens tot een hoogte van 

1970 mtr. door weer een prachtige rotstuin waar we 
naast de inmiddels bekende kleuren ditmaal ook nog 
worden getrakteerd op staalblauwe steenmassa’s. Dat 
heeft wel iets sciencefiction-achtigs. Koffie drinken bij 
20 graden op bijna 2 kilometer hoogte, dat is zo 
ongeveer een van de omstandigheden waarvoor wij 
deze reis waren gestart. We trekken verder richting het 
natuurpark Sierra Nevada. Prachtige wegen door een 
gebied dat wel lijkt aangelegd door een tuinarchitect. 



Iemand merkt op dat die prachtige wegen 
vast zijn aangelegd van Europesche subsidie. 
Nou, voor mij als motorrijder op visite in 
Spanje is dat goed besteed belastinggeld.  
Het weer betrekt. Oh ja, er was overont-
wikkeling voorspeld. Dan maar voorzichtig 
beginnen met een regenjack. We zitten op 
2000 meter wanneer het onweer losbarst en 
we getrakteerd worden op hagel, ijsregen en 
sneeuw. Oeps, alleen een regenjack? Dat 
worden dus een paar koude kruizen. Met 
alleen mannen in ons groepje van 5 kunnen 
we ook spreken van “ijsballen”. Duidelijk tijd voor een warme lunch en maar even 
afwachten wat het weer verder doet. Wat gaan we doen? De geplande route vervolgen 

door de bergen in het park, of vluchten we 
naar beneden richting Middellandse zee waar 
de kans op beter weer vast groter is. De 
natuur helpt een handje. Het zonnetje schijnt 
weer en helpt mee om toch maar te besluiten 
voor de ongetwijfeld veel mooiere route door 
de bergen. Tijdens dit laatste deel van de 
dagtocht raak ik zelf even de groep kwijt. Die 
vind ik ongetwijfeld wel weer terug op het 
volgen de tussenpunt van de route. Ik raak 
verstrikt in een klein bergdorpje in een 
straatje waar ik onmogelijk kan keren. Even 

verderop lijkt het iets breder te worden. Doodlopend steegje dus. Ik sta op een hellend 
steegje dat 15 cm breder is dan de volle 
lengte van mijn motor. Zou moeten kunnen. 
Ik begin voorzichtig aan het omkeren. 
Zwetend en mezelf verwensend bijt ik mij 
door de 16 heen en weertjes om het 
gevaarte op de helling om te krijgen. In de 
ochtend had ik al een beetje last van een 
rommelige buik en met deze inspanning is 
de natuur niet meer te stoppen. De bosjes 
in vluchten kan niet. Er zijn geen bosjes en 
ik zit muurvast met mijn motor. Uiteindelijk 
lukt het om mijzelf inclusief motor uit de 
steeg te bevrijden. Verdere detaillering laat 
ik even achterwege. Ik speer uiteindelijk naar het hotel om daar aan de grote schoonmaak 
te beginnen. Eenmaal ontdaan van mijn “ongemakken” kon ik me weer bij mijn vrienden 
vervoegen waar ik liefdevol van een alcoholische versnapering werd voorzien. 
 
 



Zaterdag 5 mei 2018 
 
Voor de trip van Granada naar Malaga Waren twee routes beschikbaar. De meeste 
deelnemers namen de korte route en konden zodoende een halve rustdag invoegen of 
voorbereidingen treffen voor de komst van de medereizigers die de motor per 
vrachtvervoer naar Malaga hadden laten komen en zelf het vliegtuig hadden genomen. 
Ikzelf had besloten samen met een van mijn motormaatjes om de lange route van bijna 6 
uur zuivere reistijd te nemen. Afgaande op de ervaring van vorige dagen verwachte ik weer 
een prachtige route over motorvriendelijke wegen. De omgeving was inderdaad weer 
prachtig, maar de route had meer het karakter van een Hill Climb met haarspeldbochten 
die eerder als haarpin-bochten aangeduid zouden kunnen worden. Had je van voorgaande 
dagen nog niet genoeg adrenaline 
opgedaan, dan was dit toch wel het 
ultieme sluitstuk. Niet in de laatste 
plaats doordat er veel tegenliggers 
waren. Logisch want het was 
Zaterdag. De bergbewoners kopen 
doorgaans auto’s met flink wat PK’s 
en die moeten op een vrije dag 
natuurlijk even gedemonstreerd 
worden. Dat betekende voor ons 
dus uitsluitend op je eigen weghelft 
(of wat daarvoor moet doorgaan) 
blijven en vooral in de linker 
bochten uiterst rechts aanhouden.   
Hadden we eerder routes door streken met vrijwel uitsluitend een agrarisch karakter, hier 
aan de kust van de Middellandse zee was dat duidelijk anders. De donker beboste hellingen 
waren vaak bezaaid met fraaie villa’s of vakantie dorpen die als keurige witte vlekken op de 
berghellingen waren geplakt. Nog een late Spaanse lunch en vervolgens nog 30 km over de 
snelweg maar het hotel. Daar waren inmiddels de motoren gearriveerd. Alles was goed 
verlopen, alleen van een van de motoren was de accu platzak. De eigenaar zat nog in het 
vliegtuig en dus moesten “vreemde” handen hulp bieden om de motor weer rijklaar te 
maken. Enig mopperen en verwensen kon daar natuurlijk niet bij wegblijven. Een andere 
tegenslag was voor Chris weggelegd. Al een dag lang wilde de motor niet echt mooi lopen. 
Gedacht werd aan lichte vervuiling van de injectie. Maar nu bleek de voorste cilinder 

geluiden te produceren die eerder thuishoren bij 
de productie in een ijzerwaren fabriek. Einde 
oefening voor deze motor. Een heel klein gelukje 
bij dit grote ongeluk was de omstandigheid dat hij 
direct ingeladen kon worden in de bus die de 
motoren had gebracht en meteen terug naar 
Nederland zou gaan. We gaan zien of we in 
Marokko een vervangende motor kunnen 
organiseren. Nu nog maar even gezamenlijk eten 
en een slokje om de tegenslag te verwerken. 



 
Zondag 6 mei 2018 
 
Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om een vervangende motor voor Chris te organiseren. 
Een vervangende Harley is al helemaal uitgesloten. Onze reisbegeleidster die we samen 
met haar Marokkaanse man vandaag zullen gaan ontmoeten is bereid haar eigen motor af 
te staan. Chris moet natuurlijk nog wel even naar de overkant van de Middellandse zee 
getransporteerd worden. In het kader van “gedeelde smart is halve smart” mag hij mijn 
spiksplinternieuwe Steetglide CVO naar de haven rijden en ben ik op die trip even zijn 
“Bitch”. 

 
Na deze 2 uur durende rit heb ik toch wel een gevoel overgehouden dat het midden houdt 
tussen ontzag en medeleven voor de dames die als duopassagier met ons meereizen. 
Ondanks de riante duo-zetel waarmee mijn Harley is uitgerust kwam ik na die twee uur 
durende rit strompelend van de motor. Onderweg had ik niet echt veel van het landschap 
om ons heen kunnen genieten en dat had niets te maken met de rijstijl van Chris en ook 
niets met de fors toenemende wind die opstak naarmate wij het zuidelijkste puntje van 
Europa naderden. Ik was niet voor “achterop” een motor geboren, ondanks mijn allereerste 
Harley ervaring, achterop het ijzeren bagagerek van een Canadese militair tijdens de 
bevrijding.  



De boottocht naar Tanger werd gemaakt met 
twee verschillende schepen. De langzame boot 
deed er bijna 2 uur over. De snelle boot die een 
uur later vertrok kwam ongeveer op dezelfde 
tijd in de haven van Tanger aan. Alhoewel de 
wind stevig was toegenomen, was de overtocht 
met de snelboot redelijk rustig. Alleen aan het 
enigszins zigzaggende spoor dat de boot als 
een dronken tor achterliet  was duidelijk te zien 
dat ook hij er moeite mee had.  
Bij aankomst in Marokko veel douane en 

politie. Niemand was geïnteresseerd in bijvoorbeeld onze bagage. Veel formulieren en 
stempels en alles meerdere malen vastgelegd. Maar iedereen was heel vriendelijk en dat 
helpt om het vakantiegevoel intact te houden. Een klein ritje naar het dichtstbijzijnde 
etablissement voor een hapje en een drankje. In Marokko moet alles cash met de locale 
munteenheid (de Dirham, ongeveer 1/10 Euro) worden betaald. Die kun je gewoon uit de 
ruimschoots aanwezige flappentappers halen. Echter de eerste 4 waarop wij met ruim 20 
man een aanval deden waren afgesloten, leeg of op storing. Maar uiteindelijk lukte het om 
de noodzakelijke pecunia “uit de muur” te ontfutselen.  
 Nu op naar ons hotel 125 km verderop in Chefchaouen. De wind was inmiddels zo sterk 
toegenomen dat menigeen echt serieuze 
moeite had om niet met zijn motor van 
de weg geblazen te worden. Deze wind 
(Levante genoemd) is een valwind die 
van de bergen uit met grote snelheid 
naar beneden valt. Aan de bergkam zie 
je dan ook dat de wolken daar als het 
ware meegesleurd worden. De bergkam 
tekent zich dan wel af tegen de blauwe 
lucht maar is verscholen achter een 
brede band van naar beneden stortende 
wolken die vervolgens halverwege de 
berg oplossen. Maar de lucht dendert 
gewoon door met vaak zeer heftige stoten. En dit was niet het enige wat ons eerste tochtje 
In Marokko toch wel memorabel maakte. Wij maakten ook uitgebreid kennis met lokaal 
“overstekend wild” bestaande uit ezels, geiten, kinderen, taxi’s en vele andere fenomenen 
die plotsklaps onverwachts voor ons opdoken. Ook als je veronderstelt dat jouw weghelft 
door tegenliggers wordt gerespecteerd kom je van een koude kermis thuis. Maar je leert 
snel, dus uiteindelijk kwam iedereen ongedeerd op de bestemming aan. Er was ruim tijd 
voor een koud biertje voordat we in konden checken in ons hotel. Om half negen 
gezamenlijk eten, nog even de eeuwige drukte van elke Marokkaanse stad bekijken en dan 
was het weer welletjes voor die dag. 
 
 
 



Maandag 7 mei 2018 
 
 We beginnen de dag als gebruikelijk met het ontbijt. Aan deze kant van de Middellandse 
zee is dat duidelijk meer gevarieerd. Brood, koek en cake in tientallen variaties. Warm en 
koud beleg in overvloed, evenals de bijkans overbeleefde bediening. De reisbegeleiding 

houdt nog een kort praatje en dan zijn we 
klaar voor vertrek richting Fez. Er is nog wat 
verwarring over de route. Er zijn drie 
mogelijkheden, waarvan een uitsluitend over 
hoofdwegen en die is het minst interessant. 
Ik check nog even wat de anderen doen, want 
je wilt natuurlijk niet ergens in je eentje een 
probleem krijgen. De volgauto met de 
reisbegeleiding vertrekt als laatste en kan zo 
als bezemwagen functioneren. De parkeer-
plaats voor het hotel is volgepakt en er zijn 
wat extra handjes nodig om de motoren  

tussen de andere voertuigen uit te manoeuvreren en op weg te krijgen. Eenmaal uit de 
kluwen moet je ook echt wegrijden om anderen niet te hinderen, dus ga ik alvast alleen op 
pad. Ik had voor vandaag geen echte afspraak om me ergens bij aan te sluiten, maar dat 
komt onderweg nog wel. Eenmaal de stad uit gaat de route door weids heuvellandschap. 
Onderweg kleine dorpjes bestaande uit veelal zeer armoedige huisjes. Het is alsof de tijd 
hier honderd jaar is teruggedraaid toen bij ons 
bijvoorbeeld in de veenkolonies de mensen ook in 
plaggenhutten woonden. Er wordt vrolijk en vriendelijk 
gezwaaid, ook door de boer die samen met zijn zoon 
hun kleine stukje land omploegt. De ploeg bestaat uit 
een boomstam waaraan een scherpe steen is gebonden, 
voortgetrokken door een ezel. Alles gebeurt eigenlijk 
buiten in de open lucht of hooguit onder een golfplaten 
dak. De auto wordt gerepareerd op dezelfde plek waar 
hij verdere dienst weigerde. Daar wordt dan een provisorische werkplaats georganiseerd. 
Kinderen langs de weg zwaaien vrolijk, rennen mee of je tegemoet en proberen je een 
“high five” te ontfutselen. Zo te zien gaan alle kinderen ondanks de armoede wel naar 
school. Veel dieren langs  de weg  die of worden geweid, of dienst doen als 
transportmiddel. Een ander  veel voorkomend transportmiddel is de Triporteur. Dat is dus 
een forse pick-up bak met een halve brommer of motor ervoor.  

  



 De weg is redelijk maar wel regelmatig onderbroken door missend wegdek. Daar is het dan 
ook goed oppassen en tussen de gaten door laveren. Vooral als je een dorpje passeert is de 
weg er meestal slecht aan toe. Bij een wat grotere stad die ik passeer hebben ze het wel 

zeer rigoureus aangepakt. Daar heeft de 
plaatselijke hotemetoot kennelijk 
besloten om de hele stad van nieuw 
wegdek  te voorzien. Het afbreken van de 
bestaande voorziening is voortvarend 
aangepakt, maar daarna was kennelijk 
het geld op of de rek eruit, want 
inmiddels is het een groot kuilengedoe 
met hier en daar een omhoog puilende 

put. Gelukkig regent het niet, anders was de 
puinhoop nog veel groter geweest. Hobbelend 
en bonkend worstel ik mij door het stadje heen. 
Gelukkig komt dan weer een weg in zicht. Even 
verderop in het dorpje Kissane stop ik om mijn 
routeplanner in te stellen voor het tweede deel 
van die dag. Een groepje van vier andere 
deelnemers stopt eveneens en we besluiten 

samen op te trekken. We verbazen ons nog 
even over de kwaliteit van de weg, maar 
constateren dan als “goedmakertje” dat 
we wel in een schitterende omgeving 
rijden. We vertrekken weer. Jammer 
genoeg wordt, naarmate we vorderen, de 
weg steeds slechter en moeten we steeds 
langzamer gaan rijden.  Om van het mooie 
uitzicht te genieten kwamen  we al niet 
verder dan de vierde versnelling, nu echter 
komen we niet verder dan de tweede. 
Door al dat gemanoeuvreer over 
stukgeslagen asfaltresten vol met kuilen en 

gaten kom ik een paar keer flink in de problemen. Als dat maar goed gaat.  
We stoppen voor een verfrissing. Ik zie dat mijn colaflesje 
onder de kraan wordt afgespoeld en met een niet al te 
groezelig doekje wordt afgedroogd voordat het dopje 
eraf gaat. Het bijgeleverde ondoorzichtige glaasje laten 
we maar staan. We vragen de goed Frans sprekende 
cafébaas hoe het met de weg staat. Nog 20 km slechte 
weg en dan wordt het beslist beter. We gaan weer op 
pad. Was er eerst nog sprake van af en toe nog een 
restantje weg, nu is er inmiddels alleen nog sprake van  



steenslag bezaaid met kuilen en 
gaten.  We zien niets meer van 
de omgeving omdat we constant 
bezig zijn om een nog 
begaanbaar pad te vinden. Nog 
vier uur lang worstelen we ons 
uiteindelijk door deze narigheid. 
Mens en machine worden tot 
het uiterste getest en helaas 
moet ik zelfs mijn motor een 
keer op de valbeugels 
parkeren.   Uiteindelijk bereiken 

we de snelweg naar Fez. Nog een klein stukje normale route met uitzicht op het Rifgebergte 
en dan rijden we Fez binnen. Het begint een beetje te regenen, dus voorzichtig rijden want 
de weg is glad. Nadeel is wel, hoe voorzichtiger jij rijdt des te brutaler de locale 
Marokkanen rakelings langs je heen schieten. We parkeren de motoren bij het hotel en 
feliciteren elkaar met de behouden thuiskomst. Niemand van ons had dit in zijn eentje 
klaargespeeld. Kameraadschap heeft ons door deze horror-rit geholpen.  
Wij namen nog een opbeurend drankje.  De reisbegeleiding moest diep door het stof gaan. 
Zij hadden de geplande routes niet goed gecheckt. Uiteindelijk kwam iedereen ongedeerd 
binnen en konden we die dag in de boeken noteren als “om nooit te vergeten” 
 
Dinsdag 8 mei 2018 
 

Onze jongste deelnemer neemt vandaag een dagje rust. 
Zijn motor gaat op de aanhanger van de volgauto. Niet 
onverstandig voor een nog onervaren Harley rider, want 
zo’n dikke 4000 km in tien dagen op een Sportster hakt er 
stevig in.  Gisteren hadden we nog geen gelegenheid om 
Fez te bezoeken en aangezien we vandaag slechts een klein 
stukje zullen rijden over uitsluitend snelwegen gaan we de 
Medina van Fez met een bezoek 

vereren. Kom je in het veld veelal mannen tegen die niets lijken te 
doen en zijn het vooral de vrouwen die de handjes laten wapperen, 
hier in de Medina heersen de heren en zijn ze ook daadwerkelijk 

voortdurend aan het werk. Is er niets te 
verkopen, wordt het piepkleine winkeltje of 
straatje geveegd en gepoetst of wordt de 
koopwaar afgestoft en uitgestald. Alle 
bekende reut die bij ons ook op jaarmarkten 
wordt verkocht is ook hier in overvloed te 
koop. Typisch voor de Marokkaanse Medina zijn lederen jassen en 
tassen, werk van de koperslager en filigraanwerk. Bij alles geldt hier 
dat het kleurig  moet zijn en/of moet glimmen. Het vervaardigen 
van deze typische zaken kan uitgebreid worden bezichtigd.  



We dwalen zo’n twee uur rond en drinken nog een 
kopje koffie. Waar je ook in Marokko koffie drinkt, 
al is het in het meest armzalige tentje, de koffie is 
er altijd perfect. Tegen twaalven nemen we een taxi 
voor omgerekend 2 euro per 3 man naar het hotel. 
Datzelfde ritje zou je in Nederland zeker drie 
tientjes kosten.  
Genoeg getreuzeld, we starten de motoren en gaan 
op pad. Het is oppassen vooral in de stad. 
Marokkanen passen overal tussen en kennen de 

breedte en lengte van hun voertuig tot op de centimeter nauwkeurig. Maar ze gaan er ook 
van uit dat jij een beetje opzij gaat zolang je nog net niet klem zit met je andere buurman. 
Eenmaal buiten de stad krijgen we een poosje land- en tuinbouw voorgeschoteld voordat 
we weer in een schijnbaar onbewoond gebied komen. Schijnbaar, omdat ondanks dat er 
geen huisjes of hutten zichtbaar zijn, er toch de nodige bedoening is langs de snelweg. De 
smalle vluchtstroken dienen als voetpad en worden ook gebruikt om de thuisproductie van 
honing, vijgen en olijven aan de man te brengen.  
We rijden inmiddels op een hoogte 
van bijna  2000 meter en passeren een 
skidorp met luxueuze chalets, prachtig 
aangelegde parken en een dito 
bestrating. Hier skiën klaarblijkelijk de 
rijken van Marokko. Dat verklaart ook 
de grote hoeveelheid bewakers en 
tuinlieden. Alles is piekfijn in orde en 
gewoon “klootjesvolk” wordt hier 
klaarblijkelijk niet geapprecieerd.  
We komen terecht in lage heuvels die 

begroeid zijn met een groen gewas dat erg in 
trek is bij schapen. Die zijn er dan ook in 
tamelijk grote kuddes, samen met een 
bijpassende herder. Je zou je zo in Schotland 
wanen: lage  groene heuvels, schapen, regen en 
een temperatuur die inmiddels is gedaald tot 6 
graden. Er is niet echt veel verkeer, maar wat 
voorbij komt is zeker opmerkenswaardig. Een  
bus met op het dak een constructie waarin een 

twintigtal geiten staan en liggen, een bestelauto 
waar meer bovenop dan binnenin ligt, een pick-up 
truck met in de bak drie muilezels. Niet opgesteld in 
de rijrichting, maar dwars daarop. Zij steken met de 
koppen dus links en rechts buiten de breedte van 
de truck. Als dat maar goed gaat in het hectische 
verkeer.  



Het regent en dus hebben we ons in de regenpakken gehesen. Wordt het weer droog dan is 
deze extra kleding ook nog prima tegen de kou. Maar het stopt niet met regenen. We rijden 
door een landschap dat bestaat uit solitaire kale stenen heuvels in een vlak gebied met 

grasachtige begroeiing. Die heuvels absorberen zelf geen druppel water, dus alles stroomt 
onmiddellijk naar beneden.  Daar fungeert het vlakke land als een soort uiterwaarden 
waarin allerlei stroompjes gaan ontstaan.  Het is dan ook niet echt vreemd wanneer we een 
stroom met rode modder van zo’n 20 cm diepte moeten oversteken. Met een boeggolf tot 
stuurhoogte waadt iedereen zich door de modderstroom. Sissend en dampend bereiken de 
motoren de overkant. De oorspronkelijke kleuren van de machines en onze kleding zijn 
nauwelijks nog te herkennen. Het laatste deel van de route rijden we door een 
“maanlandschap” met heuvels van rode en gele klei die er uitzien als grote mierenhopen. 
Daartussen staan ook nog lage verhogingen van kale mooi afgeronde steenmassa’s die veel 
weghebben van zojuist gestolde lava.  We arriveren bij ons hotel op 1800 meter hoogte. 
Gelukkig brandt daar overal de kachel en kunnen we weer bij een welverdiend drankje onze 
verhalen aan elkaar kwijt. Want ook al rijden we allen dezelfde route, iedereen beleeft die 
toch weer op zijn eigen manier.  

 
Woensdag 9 mei 2018 
 
We vervolgen onze route door het “maanlandschap” op weg naar het Atlas gebergte. Het is 
mooi helder weer en dat is ons ook voor de hele dag beloofd. De temperatuur bij vertrek is 
13 graden, maar zal zeker flink oplopen, ondanks dat de route ons de bergen in leidt.  



We passeren het plaatsje Errichidia, een rustig provinciestadje. Het is daar lang niet zo 
rommelig als in de kleinere dorpen en het verkeer is hier niet zo’n gekkenhuis als 
bijvoorbeeld in Fez.  

Langzamerhand trekken we de 
bergen in en beginnen aan onze 
cadans van nette bochtjes 
draaien. Ook hier worden langs 
de weg de huisgemaakte 
versnaperingen verkocht. Zo te 
zien zitten daar ook spannende 
Marokkaanse drankjes bij. De 
bergen zijn kaal en lijken  wel grof 
bruin gestuukt. Dat blijkt een heel 
magere lage begroeiing te zijn die 
kennelijk tussen verschillende 
steenlagen groeit. Naast de 
kuddes schapen en de meestal 

solitaire ezeltjes ontmoeten we ook een tiental dromedarissen met hun begeleiders. Naast 
de weg in “the middle of nowhare” staat iets wat klaarblijkelijk door moet gaan voor een 
artistiek kunstwerk. Ik vermoed dat dit gemaakt is door locale herders. Het bestaat uit 
nauwkeurig geselecteerde platte stenen die willekeurig maar wel stabiel ongeveer 3 meter 
hoog zijn opgestapeld. Het geheel wordt afgedekt door een dak, of eigenlijk een kop van 
aan elkaar gelijmde lege bierflessen. Als herder heb je natuurlijk genoeg tijd om zoiets in 
elkaar te zetten. We stoppen voor een koffie en hebben uitzicht op een 
ooievaar die geduldig zit te wachten op een prooi. Langs onze route 
hebben we al wat ooievaarsnesten gezien op de meest vreemde hoge 
plekken. Het is even wennen om deze vogels ook hier te zien in de 
schijnbaar gortdroge omgeving, maar ooievaars eten niet alleen kikkers. 
De exemplaren op deze foto onderhouden klaarblijkelijk een aflever-
service voor babies ondersteund door een 4G berichtendienst.  

Opvallend tijdens onze gehele toer door 
Marokko is ook de hoeveelheid politie 
controles. Minstens drie maal per dag 
passeren we zo’n controle.  Daarbij is 
de weg afgezet en teruggebracht tot 
een smalle strook. Je snelheid moet zijn 
verlaagd tot 20km en de politieman 
geeft expliciet aan of je door mag rijden 
of voor nader onderzoek naar de kant 
moet. Heb niet de moed om de 
aanwijzingen te negeren, want dan 
wordt je onaangenaam rigoureus gestopt. Aan beide zijden 
van de smalle doorgang ligt een rek met een dertigtal 
opstaande pinnen die eenvoudigweg met een staaldraad in 

de doorgang wordt getrokken. Zeker dat je geen twee meter meer rijdt.  



 
Rijdend door het volledig kale berglandschap 
duikt daar plotseling een enorm meer op. Is dit 
een fata morgana? Minuten later ligt het er nog 
steeds, dus het moet echt zijn. Aan de  oevers is 
duidelijk te zien dat er een waterprobleem is. 
Van de maximale waterhoogte mist zo’n 10 
meter en we zitten aan het einde van het natte 
seizoen.  We rijden door een canyon. De pracht 

en praal wordt hier beslist niet gevormd door 
de begroeiing. De machtig hoge in fantasti-
sche vormen uitgeslepen rotsen maken hier 
een overweldigende indruk. Dorpen en 
steden die we tegenkomen lijken redelijk 
welvarend. Kunstig in Moorse stijl gebouwde 
Kasba’s, Moskeeën, overheidsgebouwen en 
particuliere huizen markeren onze route. Ook 
de kwaliteit van de wegen is duidelijk beter 
dan in het noorden. We stoppen in een streek 
die leeft van de dadelcultuur. Tientallen kilometers dadelpalm plantages vormen de 
levensader van dit gebied. Sinds een tiental jaren wordt deze palmsoort bedreigd door de 
rode palmsnuitkever. Dit beestje heeft op Ibiza en de Spaanse oostkust al tienduizenden 
palmbomen verwoest, maar is inmiddels ook al in Marokko gesignaleerd. We vervolgen ons  

weg in de richting van de Sahara woestijn. 
De temperatuur is opgelopen tot 30 
graden, maar nu nog van kleding wisselen 
heeft niet zoveel zin. De bergen zijn 
inmiddels ingeruild voor lage heuvels. De 
“mierenhopen” van klei maken plaats 
voor vlaktes zwart zand dat is ontstaan 
uit vulkanisch gesteente. In de verte 
doemen enorme heuvels rood zand op. 

Dat zijn de beroemde Dunes d’Or (de gouden duinen) waarvan sporen na een regenbui ook 
wel eens op onze auto’s terug zijn te vinden. Langzaam  veranderen de zwarte lavazand 
vlaktes in het ons bekende gele zand. Ook de hotels, 
de huizen en alle andere gebouwen hebben nu 
dezelfde kleur omdat ze consequent gepleisterd 
worden met uit woestijnzand vervaardigde mortel. 
We arriveren in ons hotel dat ook in deze stijl is 
opgebouwd, maar gelukkig wel over een zwembad 
beschikt. De avond brengen we door in de buiten-
lucht met rijkelijk Marrokaans eten, bij kaarslicht en 
overdadig tromgeroffel.  



 
Donderdag 10 mei 2018 
 
Eindelijk zijn we aangekomen in het Marokko 
zoals we dat kennen uit de advertenties en de 
reisfolders. Tijd om drastisch van kleding te 
wisselen.  Gistermiddag direct na aankomst 
hebben enkelen zich direct al in zwembroek, 
badpak of bikini gestoken om te genieten van 
het warme water van het hotelzwembad. 
Vandaag mogen we ons gaan vermaken in een 
van de grootste zandbakken van de wereld. Op het programma staan: quad rijden door de 
sahara-zandduinen, een motortocht over het meer vlakke deel van de Sahara zoals de 

lavazand vlaktes, kameelrijden eventueel 
gecombineerd met een nachtje slapen bij de 
Berbers in de woestijn en natuurlijk ook gewoon 
zonnen bij het zwembad of rondneuzen in het 
naburige dorp. Na het ontbijt dat aan de rand van 
de zandduinen kan worden genuttigd is het tijd 
voor de quad rijders om aan te treden. Wat zij 

hebben meegemaakt zal  waarschijnlijk 
wel in Marokko blijven. Ik krijg geen 
andere verhalen te horen over dit 
evenement dan “ja wel leuk, maar wel 
veel geld voor zo’n ritje door het 
zand”. Daarna is het tijd voor de 
motortocht door de Sahara. Jammer, 
jammer, er waren deelnemers die nog 
moesten tanken en het locale benzine-
station was leeg. Hulpvaardige 

bewoners bieden een oplossing met flessen. 
Vervolgens bleek dat een recente zandstorm 
nogal wat roet in het eten had gegooid. Over 
het geplande pad gewaaide zandrillen maakte 
het rijden eigenlijk te gevaarlijk. De rit moest 
worden ingekort om  valpartijen of erger te 
voorkomen. Wel waren de deelnemers 
laaiend enthousiast over de schitterende 
vergezichten die zij in de Sahara kregen 
voorgeschoteld.  



Slechts twee “avonturiers” waaronder ikzelf 
waagden zich aan een kamelenrit en 
combineerden dat met een nachtelijk verblijf 
in een Berberkamp.  De eerste uitdaging 
bestond uit de kennismaking.  De kamelen 
bleken “eenpitters”, (dromedarissen dus) te 
zijn. Hierop was een zadel afgedekt met 
dekens geconstrueerd,  voorzien van een 
soort stuur, maar dan zonder de voor ons 
gebruikelijke bediening. Dit stuur was 
hoofdzakelijk bedoeld om  tijdens het rijzen 
en dalen van het dier niet ongenuanceerd van zijn rug te worden gelanceerd als het vanuit 

een knielende positie gaat opstaan of andersom. Je hebt dat stuurtje 
dan echt wel nodig. Wij werden vergezeld door een groep van 7 
Dames uit België, waaronder twee Marokkaanse. De tocht ging 
stapvoets door de Gouden Duinen. Mooi roodachtig zand dat als 
water tussen je vingers uitloopt. Na zo’n 10 minuten krijg je al een 
echt woestijngevoel. Eenzaam met alleen maar zandduinen, 
sloffende dromedarissen en enkele begeleidende Berbers. Allemaal 
leuk commercieel aangekleed natuurlijk, maar toch: Het zand, de 
dromedarissen en de eenzaamheid waren echt en authentiek. 

Aangekomen in het kamp droppen we onze 
schamele bezittingen in de tenten en 
klimmen een ca. 100 meter hoog duin op om 
de zonsondergang te aanschouwen. Samen 
met de dames uit België genieten we van de 
zonsondergang, de weldadige warmte van 
het zand en de eenzaamheid.  Terug naar het 
tentenkamp, want daar wordt een 
voortreffelijke maaltijd voorgeschoteld. Geen 
drank, geen koffie toe maar inplaats daarvan 
berbermuziek bestaande uit zang begeleid 
door opzwepende trommels en een soort bronzen cymbalen. Er wordt gedanst en ook wij 
proberen onze kunsten op de instrumenten.  

 Vroeg de tenten in, want de nacht valt snel in 
en morgen is het ook weer vroeg uit de veren 
om de zonsopkomst vanaf de hoogste duintop te 
aanschouwen. Weer genieten we van de 
uitgestrektheid en ditmaal de koelte van het 
zand. Als de zon volledig boven de kim is 
uitgeklommen is het tijd om onze dromedarissen 
weer op te  zoeken en in ruim een half uur terug 
te sloffen naar ons hotel. Als gezegd, leuk 
commercieel opgezet, maar toch wel heel 
indrukwekkend.  



 
Vrijdag 11 mei 2018 
 
Ontbijten, douchen en de motoren optassen voor een nieuwe dag Marokko beleving. We 
vertrekken in noordwestelijke richting en verlaten langzamerhand de Sahara. Onze tocht 
kenmerkt zich door het steeds wisselende uitgestrekte landschap.  Rijden we in een schijn-
baar eindeloze vlakte van lavazand met geen spoor van 
groen, even later kijken we uit over een savanneachtig 
gebied met alleenstaande lage bomen of een veld met 
een soort verdorde heidestruikjes op een steenbed dat 
zo uit de steengroeve schijnt te komen. We krijgen ook 
weer wat meer bergen te zien, maar na de dertiende 
bocht bevindt je je weer op een rechte eindeloze weg 
in een vlakte met weer andere bijzondere kenmerken. 
Er is hier weinig leven in de brouwerij in de vorm van 
de ons inmiddels vertrouwde dorpjes van 10 hutjes, handploegende boeren, eenzame 

ezeltjes en zwaaiende kinderen.  De steden 
die we passeren zijn aanmerkelijk groter, veel 
moderner van opzet en vol levendige 
activiteit.  In de middag rijden we zelfs door 
een stad die volledig nieuw lijkt opgezet. 
Honderden lantaarnpalen in een veld met 
een met steenslag bedekt oppervlak, duidt op 

de aanleg van een gigantisch wandelpark, naast de nieuwbouw van honderden woningen 
die bijna zijn afgebouwd. Hier geen felle kleuren in 
een bonte verzameling, maar gedekte op elkaar 
afgestemde kleurschakeringen. Het einde van de 
tocht vandaag gaat door een kloof, waarin ook ons 
hotel zich bevindt. Deze kloof heeft de meest 
wonderlijke rotsformaties in soms de meest 
fantastische kleuren.  Wanden alsof die zojuist zijn 
afgebroken, gesteente dat er uitzien als een soort 
uilenballen uitgespuugd door een immense draak, 
rotspunten waarvan je denkt dat ze zo zouden 

kunnen afbreken, maar er staan dan wel huizen 
onder die duidelijk niet gisteren zijn gebouwd.  Ook 
zien we rotsformaties die in verticale richting als 
lava lijken gestold, of bergen die door een reus aan 
een zijde half zijn gekanteld. Kortom de natuur is in 
deze kloof volledig losgegaan met een over-
weldigend resultaat. Nadat iedereen zich weer thuis 
heeft gemeld en de verhalen van de dag onder het 
genot van een drankje zijn uitgewisseld, doe we 
samen nog een gezellige Barbecue naast de rivier 
onder in de kloof. 



 
Zaterdag 12  mei 2018 
 
De kloof waar we de afgelopen dag in beland zijn gaan we nog 30 km verder in. Hadden we 
de dag ervoor al de meest fantastische natuurkunstwerken in steen bewonderd. Nu kregen 
we een nog sterker staaltje van “schepping met steen” te zien. Dan weer sloten de 
torenhoge rotswanden zich boven ons bijna aaneen en bleef er slechts een smal streepje 
blauwe lucht zichtbaar, om onszelf vervolgens in een reusachtig amfitheater te wanen waar 
we ook nog honderden meters onder ons tegen fantastische steensculpturen aankeken.   

 
Dit hele spektakel lag niet direct op onze route maar was het omrijden van zo’n 60 km meer 
dan waard. Opvallend was daarbij dat we hier langs de route de activiteiten direct langs de 
weg weer terugkregen. De verkopers langs de weg, de kleine huisjes annex winkel of 
werkplaats, de teenager meisjes met hun kleine broertje  op de rug gebonden en de 

ezeltjes of oudere vrouwen die de oogst van die morgen op 
hun rug torsten. Na een koffiepauze vervolgen we onze 
route westwaarts. Het landschap wordt weer vlak en 
uitgestrekt zonder noemenswaardige begroeiing. 
Afhankelijk van de kleur van het steenslag in de velden 
wanen we ons op Mars, Pluto of de Maan. Buiten het asfalt 
van de kaarsrechte wegen zijn er slechts elektriciteits-
masten. Het lijkt een 

uitgestrekte dorre boel, maar dan duikt er een enorm 
meer op in deze schijnbaar onherbergzame vlakte. 
Schijnbaar, want hier en daar duikt er toch een flink 
stuk agricultuur op. Iemand heeft dan midden in de 
woestenij water geslagen, een irrigatiesysteem 
aangelegd en onderhoudt vervolgens een flinke 

plantage van meestal fruitbomen. Langzamerhand 
komen we weer in de wat meer bewoonde wereld 
met moderne steden. Hier komen we in een 
streek die leeft van de rozencultuur.  Niet om de 
bloemen als versiering, maar om de olie die 
vervolgens kan worden toepast in allerlei 
geurende eindproducten. We belanden midden in 
het rozen jaarfeest en kunnen meegenieten met 
een deel van de festiviteiten. Voor de parade met 
de rozenkoningin wordt het te laat, want we 
moeten weer verder.  



De laatste stad die we doorkruisen voordat 
we op onze eindbestemming arriveren is 
Ouarzazate.  Dit wordt ook wel het 
Hollywood van Africa genoemd. De luxe 
druipt er aan alle kanten vanaf. In de grote 
studio’s zijn tal van films gemaakt waarin de 
Woestijn en zijn bewoners, Arabieren en/of 
zwaardvechten een belangrijk onderdeel 
vormden. De temperatuur is inmiddels 
opgelopen  tot 37 graden. In het hotel 
aangekomen storten we ons dus onmiddellijk 
op de gekoelde dranken.  

 
Zondag 13 mei 2018 
 
We starten na het ontbijt de Moederdag Zondag met een bezoekje aan een oude 
historische Kasbah bij het stadje Aït Ben Haddou. Deze Kasbah is veel in films gebruikt en 
nog helemaal authentiek opgebouwd.  Als je de verkopers van Marokkaanse memorabilia 
vraagt om hun koopwaar even 
thuis te laten en je geeft ze 
een figuranten rolletje, dan 
heb je al een basis voor een 
film die speelt in het Noord 
Afrika  van een paar honderd 
jaar geleden. Na de koffie 
starten we onze reis van 
vandaag naar Marrakech. Het 
is al behoorlijk warm, maar 
met het vooruitzicht van het 
doorkruisen van het Atlas-
gebergte tot een hoogte van meer dan 2000 mtr. zal het beslist nog wel wat koeler worden.  
De hoogste toppen met eeuwige sneeuw op zo’n 4000 mtr. zijn al in zicht. Nog steeds 

worden we getrakteerd op fantastische rotsformaties. Zo 
zien we een rots die veel weg heeft van een reusachtig stuk 
afgebrand hout.  Waren het de laatste dagen vooral 
verkopers langs de weg die naast de huisgemaakte 
traktaties ook 
fossielen uit 
de woestijn 
aanboden, nu 

wordt onze aandacht langs de weg constant 
gevraagd voor mineralen. Stenen met een 
binnenkant van kristallen. Bij het passeren 
van deze verkopers kun je van een afstand al 
zien dat deze stenen kunstmatig zijn gekleurd. 



Aan de weg door het Atlas gebergte wordt constant gewerkt. Ook nu op Zondag. Dat 
betekent ook dat regelmatig het wegdek is onderbroken en we onze weg moeten vervolgen 
over los steenslag.  Uiteraard geeft dat ook veel stof, vooral van passerende bussen en 
vrachtwagens. Dat is soms zo erg dat je geen hand voor ogen ziet en dus ook de weg-
toestand vóór je niet kunt beoordelen. Met de vele onderbrekingen, bochten en kuilen is 
dat toch echt wel nodig. Grote delen zijn al nieuw aangelegd en daar gaat het gas natuurlijk 
open anders komen we vandaag echt niet meer in Marrakech. Maar het blijft oppassen. Het 
kan voorkomen dat jouw helft van die nieuwe weg toch een half metertje is weggezakt en 
dan moet je toch echt leentjebuur spelen bij de andere weghelft om niet onverhoeds van je 
motor gelanceerd te worden.  

 
De dorre natuur waar we doorheen rijden verandert. langzamerhand komt er wat groen op 
de rotsige hellingen. Verder trekkend komen we  in een vallei waar zowaar bloemen 

bloeien. Allemaal hetzelfde simpele gele 
bloemetje maar toch, er komt begroeiing met 
kleur in beeld. Een korte lunchstop in een van 
de vele eettentjes langs de weg. Lamsvlees 
bereid in een tajine op een rokerig vuurtje. 
Ook een slager heeft daar zijn nering in 
hetzelfde tentje. Je kunt dus zien wat je  krijgt 
voorgeschoteld. Wij zijn zo langzamerhand 
wel gewend aan de groezelige omstandig-
heden van dit soort gelegenheden en er is nu 
eenmaal niet veel andere keuze.  

We rijden het laatste stukje richting Marrakech door een steeds groener wordende 
omgeving. Langs de weg ook steeds meer 
stadse allures. Zo passeren we een mobiele 
benzinepomp die door de eigenaar overdag 
op wieltjes naar buiten wordt gerold. Ook 
het verkeer verandert van couleur. We 
ontmoeten regelmatig families op de 
bromfiets. Vader aan het stuur met helm, 
moeder achterop met hoofddoek, de kleine 
voorop met zonnebril. Ja helaas, een 
betere bescherming is voor een gemiddeld 
Marokkaans gezin niet mogelijk.  



We rijden Marrakech binnen en storten ons in de inmiddels bekende verkeerschaos. 
Scooters zwermen als mieren rakelings langs je heen.  De verkeersaanwijzigingen zijn 
verwarrend en worden nog meer verstoord door een leger aan op fluitjes blazende 
politieagenten. Iedereen bereikt uiteindelijk toch zonder problemen het hotel.  
Uiteraard staat nog een bezoek aan de grote markt op het programma. We vergapen ons 
aan aapjes, aan bezworen slangen en aan gekluisterde vogels. We leren nieuwe spelletjes  
a la balletje balletje en bekijken alle 
mogelijke stalletjes met Marokkaanse 
handwerken en kookkunsten. Waren het in 
Fez de ezeltjes met koopwaar die ons 

regelmatig aan de kant dreven, hier in 
Marrakech zijn het de brommers en scooters 
die de wandelende toerist belagen. Ook dit 
was een inspannende dag, dus het merendeel 
van ons ging vroeg naar bed.  

 
Maandag 14 mei 2018 
 
Vandaag kunnen we rustig aan doen. Slechts 185 km over uitsluitend snelweg door 
hoofdzakelijk laagland. Dus na het ontbijt nog even chillen bij het zwembad met een kopje 
koffie. We vertrekken met een groep van 6 motoren. Blijkt niet zo’n gelukkige keuze in het 
Marokkaanse stadsverkeer. Om steeds weer bij elkaar te blijven moet je soms teveel risico 
nemen. Ondanks dat lukt het ons om weer zonder problemen uit het stadsverkeer van 
Marrakech te komen. Na de koffiestop splitsen we de groep in 3 snellere rijders en 3 meer 
toeristische rijders. 

Vandaag gaat onze reis naar de kust van de 
Atlantische oceaan. We kunnen duidelijk 
merken dat het gebied waar we doorheen 
rijden er economisch beduidend beter 
voorstaat. Aan de snelweg die we berijden 
mankeert nauwelijks iets en we passeren een 
zeer uitgebreide agricultuur. Vreemd genoeg 
zijn er naast de moderne steden die we 
passeren ook dorpen waar de tijd zo’n 70 jaar 
teruggedraaid lijkt te zijn. Kleine groezelige 
werkplaatsjes , winkeltjes en eettentjes. 
Eenassige wagentjes die getrokken worden 
door ezeltjes, muilezels en paarden. Schapen 



worden afgeladen en opgeladen  (soms 
gewoon direct op de dakbagagedrager. 
In zo’n dorpje gebruiken we ook de 
lunch. Omdat we van het straatbeeld 
willen genieten worden de beste 
stoelen en het enige namaak houten 
tafeltje naar voren gesleept. Als 
koningen worden we bediend en door 
de voorbijgangers bekeken. Omdat we 
de rest van de Marokko rondtrip langs 
de meer toeristische kuststrook zullen 
afleggen, verwachten we dat dit wel de 
laatste keer zal zijn dat we voor nog 
geen 2 euro per persoon een volledige warme lunch kunnen krijgen.  

Wij Hollanders kleien zelf wel eens een asbak 
of iets dergelijks. Maar hier in Marokko is het 
produceren van producten uit de beroemde 
rode klei een ware industrie. Naast de Tajine 
kookschalen is er ook ander voornamelijk 
keukengerei dat overal langs de weg in 
duizendtallen wordt aangeboden. Als wij in 
Nederland ruzie hebben met onze partner 
dan wil er wel eens wat glaswerk sneuvelen. 

Met de aantallen die hier verkocht worden zou je denken dat bij een echtelijke ruzie in 
Marokko de hele voorraad potten en pannen het moet ontgelden.  
Al dagen lang wordt er langs de weg door de locale politie met laser-guns op snelheid 
gecontroleerd. Opvallend is daarbij dat er bijna altijd petten met veel goudgallon rondom 
de agent zwerven die het apparaat bedient. Wellicht is dit een nieuw “speeltje” of een 
nieuwe versie ervan bij de Marokkaanse politie dat op grote schaal wordt uitgeprobeerd. 
Dan zijn de petten met veel goudgallon natuurlijk nodig om te kijken of het geïnvesteerde 
geld wel goed besteed is. Bij het naderen van de kust zien we ook steeds meer bloemen 
langs de weg. Niet alleen bougainvillea die onder de meest barre omstandigheden nog 

schittert met zijn felgekleurde 
topblaadjes en verder geen onderhoud 
nodig heeft. Maar ook perkplanten die 
regelmatig onderhouden en dagelijks 
besproeid moeten worden. Wij naderen 
duidelijk het meer mondaine deel van 
Marokko. De streek die we doorkruisen is 
bekend om zijn teelt van de Arganboom. 
De pitten uit de vruchten van deze boom 
leveren een zeldzame olie op, die zowel 
cosmetisch als culinair kan worden 
toegepast. De boom is ook bekend omdat 
beweerd wordt dat geiten erin klimmen.  



Goed speurend passeren wij tweemaal zo’n met geitjes beladen boom. Wij kunnen ons 
echter niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een opzettelijk gecreëerde 

toeristische attractie. Bij zo’n boom bevinden zich dan 
altijd een aantal Marokkanen die geld vragen aan de 
fotograferende toerist.   
We arriveren vroeg in de middag bij ons hotel aan de 
Atlantische kust. Er staat een stevige wind, we krijgen 
dus een spectaculaire golfslag voorgeschoteld. Tijdens 
het borreluurtje aan het strand en het luxe diner in het 
hotel moeten we constateren dat we ook de komende 
dagen tijdens onze reis langs de kust, ons budget voor 
eten en drinken gewoon moeten verdubbelen.  

 
Dinsdag 15 mei 2018 
 
Vandaag maken we een rustige rit van 250 km naar El Jadida. Deze stad ligt ook aan de kust 
van de Atlantische oceaan. Voor de eerste helft van de rit nemen we niet de kustweg want 
dat stuk is van een bedenkelijke kwaliteit. Deelnemers die gekozen hebben voor de 
volledige kustroute vergoelijken hun keuze voor deze ingewanden teisterende keuze met 
de mededeling dat de route wel buitengewoon mooi was.  
Wij nemen dus de “luxe” route over de N1 tot Safi en 
volgen vanaf daar de kustlijn tot onze bestemming. De als 
eerste genummerde snelweg in Marokko is inderdaad van 
prima kwaliteit. Geen kuilen en gaten in het wegdek dat 
ook nergens wordt onderbroken. Het is eigenlijk een 
tweebaans weg die je dan wel met je tegenliggers moet 
delen. Dat geldt dan natuurlijk ook voor het verkeer vanaf 
de andere kant. Langs beide zijden is nog een steenslag 
strook aangelegd voor de eenassige ezelwagentjes, bromfietsen en voetgangers al dan niet 
vergezeld van pakezels. Zeker buiten de paar grote steden is er in Marokko betrekkelijk 
weinig gemotoriseerd 4 wielig verkeer. Het belangrijkste vervoermiddel daar is nog steeds 

de (muil)ezel waarmee mens en vracht 
wordt vervoerd. Vaak worden deze beesten 
ook voor een soort tweewielige Amish 
huifkarretje gespannen. Op een 
gemiddelde dorpsmarkt staan altijd wel 
enkele tientallen van deze combinaties 
geparkeerd. Wederom rijden we langs 
velden met de Arganbomen. Uiteraard 
willen we nog ontdekken of daar geiten in 
klimmen zonder de hulp van locale 

Marokkanen die wat bij willen verdienen.  Wij zien inderdaad geiten tussen de Argan-
bomen, maar die blijven netjes op de grond. Hoe zit dat nu eigenlijk? De arganvrucht is een 
soort overmaatse olijf met een harde pit waarin zich de zaadjes bevinden waaruit de 
kostbare olie wordt gewonnen. De vrucht is niet geschikt voor menselijke consumptie, maar 



geiten zijn er dol op. Die klimmen dus inderdaad in de bomen om die vruchten te snaaien. 
De keiharde bijna ondoordringbare pit wordt niet verteerd maar wel een stuk zachter 

gemaakt. Dat maakt het voor de boeren een 
stuk gemakkelijker om de zaadjes te winnen. 
Simpel en doeltreffend dus. Gewoon geiten 
tussen je bomen zetten, dan worden je 
vruchten gratis geplukt en voorbewerkt.   
Ook hier in deze streek afwisselend vlak land 
en lage bergen. Het vlakke land wordt 
bebouwd met koren en mais, naast de vele 
vruchten boomgaarden. Het koren wordt nu 
al geoogst en daar komt hier in deze streek 
geen ezel of handwerk aan te pas. Maai-

dorsmachines en balenpersers doen het werk. De mais ziet er niet zo overdadig uit zoals wij 
dat in ons land kennen, maar later die dag zien 
we op locale markt dat de geroosterde maïs-
kolven van uitstekende kwaliteit zijn en dat de 
mais hier in Marokko zeker niet tot Bio-brandstof 
wordt verwerkt. De bergen hier zijn zeker niet zo 
spannend. Saaie afgeronde toppen met een 
magere groene begroeiing.  
Naast duidelijk aan hun minaretten herkenbare moskeeën, zijn ook scholen in Marokko 
duidelijk herkenbaar. Muren van scholen zijn altijd met veelkleurige pasteltinten 
beschilderd en soms ook nog voorzien van geschilderde afbeeldingen.  Daarnaast staan er 
meestal buiten een paar helgele schoolbussen geparkeerd.  
Verkeerstekens en -regels zijn ook wel een puntje van aandacht. Waren de waarschuwings-
borden voor overstekende dieren eerst voorzien van een tekening van de dromedaris, hier 
in deze streek gebruiken ze daar de afbeelding van een koe voor, net als bij ons. Er zijn hier 
nauwelijks koeien, maar een bord met de afbeelding van een ezel zou wellicht een 
verkeerde indruk wekken. Als wij na aankomst op onze bestemming nog een wandeling 
maken om de locale markt te bezoeken, leren we ook iets meer over de verkeersregels die 

schijnbaar in de stad lijken te 
gelden. Als rijdende verkeers-
deelnemer mag je geen voetganger 
op een zebrapad omver rijden. Je 
mag er wel voor of achter langs 
rijden tenzij hij of zij duidelijk 
aangeeft dat jij moet stoppen. 
Door het rode stoplicht rijden mag, 
als de politieagent met het fluitje 
met zijn rug naar jou toe gekeerd 
staat. Je mag links en rechts 
passeren als je er nog tussen kan, 
anders kun je met behulp van de 
claxon vragen om meer ruimte. Als 



je een kras maakt op een andermans voertuig moet je snel doorrijden om te zorgen dat het 
overige verkeer niet wordt opgehouden. Flauwekul natuurlijk, maar je krijgt wel de indruk 
dat het zo werkt. 
De locale markt die we in de namiddag 
nog even bezoeken fungeert eigenlijk 
als een enorm groot openlucht winkel-
centrum. Alle in- en verkoop voor arm 
en rijk, zakelijk of privé vindt hier plaats. 
Daartussen wordt door mannen ook 
koffie en thee gedronken bij spelletjes 
of starend naar de voetbalwedstrijd op 
TV. Moeders doen de boodschappen 
met de hele kinderschare om zich heen, 
de jongste in een draagdoek op de rug 
en de allerjongste nog niet zichtbaar 
maar al wel herkenbaar. Jonge meisjes neuzen in de op de grond uitgestalde goederen, 
jonge jongens scheuren op hun aftandse van pa overgeërfde brommers door het publiek.   
Na deze kennismaking met het Marokkaanse stadsleven schuiven we gezamenlijk aan voor 
de maaltijd. Morgen begint de Ramadan, krijgen we dan nog wel te eten? 
 
Woensdag 16 mei 2018 
 

Een dag met een wat ander karakter staat 
vandaag op het programma. Een korte rit 
van ruim 80 km van El Jadida naar 
Casablanca en een bezoek aan de Harley 
dealer aldaar. Bij zo’n lange trip zijn er 
natuurlijk altijd wel wat zaken die de 
aandacht van een Harley professional 
vragen. Er zijn al afspraken gemaakt, dus is 
het zaak om niet te laat daar aan te 
komen. We worstelen ons door de hectiek 
van het stadsverkeer. Vooral op rotondes 
is het oppassen geblazen en moet je niet 
alleen op de hoogte zijn van de verkeers-
regels, maar ook van de verkeerscultuur. In 
Nederland kun je rustig tussen de auto’s 
door de rotonde nemen. In Frankrijk 
daarentegen wordt dat niet getolereerd en 
werd ik een keer zelfs opzettelijk van 
achteren aangereden. In Marokko word je 
verondersteld je door elk gaatje te persen 
waar je nog tussen past. Een automobilist 

achter mij rekende daar op terwijl ik afremde. Hij kon nog net, met slechts een klein “kusje” 
zonder gevolgen op mijn koffer zijn auto tot stilstand brengen.  



Eenmaal buiten de stad gaat het gas erop. Niet dat de weg daar echt voor uitnodigde, maar 
we wilden de in het stadsverkeer verloren tijd weer een beetje goedmaken en hadden ook 
Casablanca nog voor een deel te doorkruisen. Het stadsverkeer aldaar wordt zelfs door 
Marokkanen als chaotisch gezien.  
De dealer in Casablanca is de 
enige in heel Marokko. Wij waren 
gedurende onze trip geen enkele 
andere Harley tegengekomen. 
Het zou ons dus niets verbazen als 
dit zo’n dealer zou zijn met drie 
motoren in de winkel en nog wat 
snuisterijen. Maar niets was 
minder waar. Ik telde al een 
twintigtal motoren, waarvan de 
meeste nieuw en zeker niet de 
minste modelletjes. Gedurende 
de middag kwam er ook nog eens 
een vrachtwagen met 9 van de 
ons bekende boxen. De motoren werden op straat uit hun “jasjes” geholpen en sommigen 
direct al voorzien van een bordje dat ze reeds verkocht waren. Naast de imposante 
voorraad motoren was er ook een ruime selectie aan kleding en Harley goodies. Door de 
verschillende deelnemers werd er dus druk gewinkeld. De prijzen waren redelijk 
vergelijkbaar met die wij gewend zijn. Dat gold echter niet voor de uurlonen voor de 
onderhouds- en reparatie-werkzaamheden. Die bedroegen minder dan een derde van wat 

wij in Nederland gewend zijn. Liefst 2 HOG chapters zijn er aan 
deze dealer verbonden “Casablanca” en “Rabat”. Met enkele 
leden hadden we een ontmoeting in het uiterst gezellige en 
professioneel opgezette Riders Café direct naast de winkel. Nog 
een paar foto’s en dan op naar het Hotel. Omdat ik als eerste uit 
de kluwen van geparkeerde motoren werd bevrijd vertrok ik 
alvast richting hotel. Mijn routeplanner bracht mij echter op een 
punt waar ik het hotel niet kon vinden en waar het ook niet was. 
Uitleggen aan de telefoon waar ik me dan wel bevond lukte ook 
niet erg. Uiteindelijk werd ik opgehaald. Het hotel bleek ruim 4,5 
km verderop te liggen. De adressering in Marokko laat duidelijk 
nog wel wat te wensen over.  

 
Donderdag 17 mei 
 
Vandaag wordt een dag met een flinke afstand waarin zeker een reistijd van 6 uur gaat 
zitten. Niet teveel tijd voor uitstapjes of bezichtigingen onderweg. De Ramadan is inmiddels 
ingegaan, dus het kopen van eten en drinken onderweg kan wel eens een probleem 
worden. We verlaten Casablanca, dat wil zeggen dat we ongeveer anderhalf uur bezig zijn 
om stapvoets de stad uit te komen. Maar iedereen komt zonder “kleerscheuren” uit de 
drukste Marokkaanse stad. We rijden via Rabat naar Tanger. Dit is een totaal ander 



Marokko. Alsof we op ons eigen Nederlandse 
wegennet voortbewegen. Ruime snelwegen 
met moderne elektronische voorzieningen. 
Een tiptop spoorbaan waarover moderne 
treinen rijden, goed geoutilleerde 
benzinestations, maar helaas bij de meeste 
geen koffie te krijgen wegens de Ramadan. 
Langs de route zo te zien behoorlijk hoog-
waardige landbouw. Een haast onwaar-
schijnlijk verschil met het oostelijke deel van 
Marokko. Mijn reisgezelschap wil eigenlijk 
nog wel even een stukje kustweg doen. Zij 

denken de juiste route gevonden te hebben, maar na zo’n 7 kilometer van de snelweg 
houdt het asfalt op en verandert de weg in een grindpad. Ik had 
afgesproken dat ik terug zou gaan als dat zich zou voordoen. Zij 
gaven er de voorkeur aan om toch door te gaan en kwamen na 
het nodige stof te hebben verwerkt beduidend later aan in het 
hotel. Tanger doorkruisen viel eigenlijk wel mee. Het Hotel ligt 
echter aan de rand van de medina. Het laatste stukje voerde ons 
door nauwe bochtige straatjes steil omhoog. Hotel Continental waarin we de komende 
twee nachten verblijven is een monumentaal in Moorse Kasbah stijl opgetrokken gebouw 

met in de ontvangstgedeelten talloze met veel antiek ingerichte 
ontspanningsruimtes. Prachtige wand- en plafondversieringen zijn 
goed onderhouden. Enorme paneeldeuren rijkelijk versierd met 
houtsnijwerk tonen nog steeds de grandeur van lang vervlogen tijd. 
Die sfeer wordt nog 
eens versterkt door 
foto’s van celebraties 
die hier logeerden, 
maar reeds lang 
geleden te rusten 

zijn gelegd. Inderdaad ja, je wordt vanzelf 
lyrisch als je hier rondwaart. Natuurlijk 
doken we na aankomst en een opfrisser 
gezellig de Kasbah in. Letterlijk honderden 
kleine winkeltjes en stalletjes waar het 
openbare leven zich afspeelt. 
 
Vrijdag 18 mei 2018 
 
De laatste dag van onze trip in Marokko wordt door de deelnemers op verschillende wijzen 
ingevuld. Sommigen maken er een rustdagje van en vermaken zich in de Kasbah van Tanger 
of op het strand voor het hotel. Er zijn nog enkele mooie routes beschikbaar en bezoekjes 
aan interessante plaatsen. Zelf bezoek ik met twee anderen het historische plaatsje Asilah. 
Werkelijk een authentierk rustig stadje zonder de opdringerige verkopers van Marokkaanse 



memoriabila. Het staat dan ook terecht op de 
wereld erfgoedlijst. De huisjes in de smalle 
straatjes zijn zowel in de oude alsook in een heel 
eigentijdse stijl beschilderd. Tijdens de 
bezichtiging van dit stadje werd de bevolking 
opgeroepen voor het middaggebed, het was 
inmiddels de tweede Ramadan dag. Aangezien 
niet alle moslims in de moskee plaats konden 
nemen waren er op de weg langs de moskee grote 
matten neergelegd zodat ook zij deel konden 

nemen aan het middaggebed. Toch wel een indrukwekkend gezicht wanneer een dikke 
honderd moslims buiten op straat met blote voeten geknield op grote matten een 
gezamenlijk gebed opdreunen. Voor de terugweg naar ons hotel besloten we dwars door 
Tanger te rijden om onze vaardigheid in de Marokkaanse rijstijl te toetsen. Wij slaagden 
met glans en kwamen dus zonder krassen of butsen bij ons hotel. ‘s Middags moesten er 
door verschillende deelnemers natuurlijk nog inkopen worden gedaan voor het thuisfront. 
Niet iedereen was even handig in het kiezen van de te scoren memorabilia of het onder-
handelen over de prijs ervan. De laatste nacht in 
Marokko was er zeker geen van serene rust. Het is 
voor ons niet islamitische westerlingen moeilijk te 
begrijpen wat er de zin van is om tijdens de 
Ramadan overdag te vasten en dan ’s avonds en ’s 
nachts overdadig te feesten. In ieder geval kwam 
er van onze nachtrust niet veel terecht, terwijl we 
toch redelijk vroeg uit de veren moesten voor 
onze boottocht terug naar Europa. 
 
Zaterdag 19 mei 2018 
 
Afgesproken was dat we om 6:30 zouden kunnen ontbijten, maar tijdens de Ramadan moet 
je vooral geen moeilijke afspraken maken. Het openbare leven wordt in die periode nu 
eenmaal beheerst door spirituele verplichtingen en dan zijn alle andere zaken onder-
geschikt. Het werd dus een broodje met wat smeerkaas of jam en de koffie werd 

geserveerd door een ober die zich openlijk 
gestoord toonde door onze onregilieuze 
gewoontes. Dan om 7:30 optassen en naar 
de haven voor het uitvoerige ritueel van 
formulieren, controles, stempels en 
bevelende beambten. Wij hebben inmiddels 
geleerd dat nietszeggend kijken je het snelst 
door de ambtelijke brij helpt. Elke vorm 
geirriteerd vertoon van ergernis wordt 
immers afgestraft met een ongelijke strijd 
om wie er “de langste heeft”. 



We varen weer met twee boten: De langzame die er 2 uur over doet, maar 1 uur eerder 
vertrekt en de snelboot die er slechts een uur over doet maar op dezelfde tijd aankomt. 
Wederom de nodige, of zoals sommige menen onnodige faciliteiten, en we zijn weer in het 
vrije voor ons beter begrijpelijke Europa. De vorige avond hebben we al uitvoerig afscheid 
genomen van Irma en Ahmed Douiyeb, onze reisbegeleiders van Maroc Motorbike Tours 
tijdens deze trip. Nu is het de beurt aan de verschillende deelnemers van deze trip om 
afscheid van elkaar te nemen. Drie deelnemers starten hun thuisreis op de motor vanaf het 
punt waar de boot heeft aangelegd. De rest vertrekt naar Malaga en verblijft daar nog een 
nacht voordat zij aan de thuisreis beginnen, De rit naar Malaga is werkelijk een verademing. 

Alle verkeersdeelnemers gaan naar de 
rechterbaan wanneer zij niet behoeven in te 
halen of blijven in de eigen baan wanneer zij 
geen anderen hinderen. We rijden niet met 
samengeknepen billen in afwachting van de 
geul of kuil in de weg die je helaas te laat ziet. 
Er is zeker niets mis met het Marokkaanse 
eten, maar we snakken naar een frinkandel 
speciaal met een portie frites en een 
bereklauw, maar we moeten nog even geduld 
hebben, want het wordt een pizza van een 
zeker niet superieure kwaliteit. 

We arriveren bij ons hotel in Malaga. De vrachtwagen die 
het merendeel van de motoren naar huis zal brengen staat 
reeds klaar. De bestuurders en passagiers van deze motoren 
vertrekken de volgende dag met het vliegtuig naar huis. Een 
enkeling waaronder ikzelf start morgen met de thuisreis op 
de motor en zal thuis gekomen de teller zo’n dikke 9000 
kilometer verder zien staan dan bij het vertrek.  


