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toerisme
Gibraltar Race (deel 2)

Freelancer Ralph Edelstein 
besloot dat hij motorisch 
gezien wel wat peper in zijn 
reet kon gebruiken. Hij 
weerstond de scepsis van 
zijn betere helft, stapte op 
een BMW F850GS en startte 
zonder noemenswaardige 
ervaring aan de Gibraltar 
Race, een 8000 kilometer 
lange offroad-monsterrally 
dwars door Europa.

    Ralph Edelstein
   Alessio Corradini, Werner Hollaender

de rots
Op weg naar



www.moto73.nl12326/1 / 2018 122

toerisme Gibraltar Race (deel 2)

Z oals in de vorige MOTO73 beschreven doorloop ik in de 
eerste dagen van de Gibraltar Race een zeer steile leer- 
curve. Ook al is de 8000 kilometer lange rally specifiek 
ontwikkeld voor niet-professionele rijders, al snel ontdek 
ik dat je toch heel behoorlijk moet kunnen sturen om alles 

op tijd te halen. Feitelijk biedt de rally rijders voor wie de Dakar te 
duur, te ver weg of te gevaarlijk is de kans zo dicht mogelijk de 
ervaring van een echte motorrally te benaderen. De afstanden zijn 
stevig (450 tot 600 kilometer per dag), wat betekent dat je dage- 
lijks zo’n tien tot twaalf uur op de motor zit. De etappes bestaan 
net als in de Dakar uit offroad-specials, en onroad-liaisons die 
deze specials verbinden. De verbindingsetappes zijn langer dan 
de specials, maar doordat offroad rijden natuurlijk minder hard 
gaat, is de tijdsverdeling tussen onverhard en asfalt ongeveer 
fifty-fifty.
Met soms meer geluk dan wijsheid hou ik mezelf en mijn motor 
heel en kom ik de eerste dagen door. Ik overleef de in het vorige 
nummer beschreven strijd tegen het water op de tweede dag en 
op de vierde dag lukt het me voor het eerst om een special binnen 
de daarvoor gestelde tijd te rijden. 

PERFECTE COMPROMIS
Wat de motorfiets betreft blijk ik met mijn BMW F850GS het 
perfecte compromis te hebben gevonden. Op de verbindingsstuk-
ken is de machine comfortabel en snel genoeg om zonder houten 

INEENS DUIK  
IK MET EEN 
ENORME KLAP 
EEN DIEPE 
GREPPEL IN

kont bij de volgende special aan te komen. Ik had al van team- 
genoot Dave gehoord dat je tijdens een rally niet alleen je energy- 
levels goed moest managen, maar dat je ook actief aan ‘ass 
maintenance’ moest doen. Als ik na een lange verbinding een 
Italiaan ‘Mama mia!’ gillend van zijn volbloed offroad zie kruipen, 
begrijp ik wat Dave bedoelt. Het zadeltje van de Husky is weinig 
meer dan een balkje en de kermende Italiaan vertelt dat hij onder- 
weg in alle mogelijke houdingen op, naast en boven het zadel heeft 
gehangen om de pijn maar wat te verlichten. Dat probleem heb ik 
niet: ik zit stevig ondersteund en comfortabel op het brede zadel. 
Tegelijk is mijn BMW licht en ‘offroad’ genoeg om ook de meest 
technische specials probleemloos te doorstaan. Dankzij de Enduro 
Pro-modus (die het achterwiel bij hard remmen laat blokkeren, 
terwijl het voorwiel wél ABS gebruikt) durf ik tijdens de specials 
steeds harder te rijden, omdat de machine zich ook op onverharde 
ondergrond hard en gecontroleerd laat afremmen. Ondertussen 
pakt het enorme 21-inch voorwiel boomstronken, rotsen en de 
beruchte op- en afstapjes alsof het deurplintjes zijn. 

DIEP IN DE PROBLEMEN
Na de eerste vijf dagen, waarin het steeds lekkerder, soepeler en 
sneller gaat, moet de tegenvaller een keer komen. En die komt. 
Tijdens een prachtige special door wijngaarden en truffelbossen 
sta ik lekker en met vertrouwen op mijn voetsteunen als op mijn 
zoektocht naar het volgende waypoint het pad ineens ophoudt. 
Dat is vreemd, want ik zie duidelijk dat het volgende waypoint 
recht voor me ligt. Daar ligt echter ook een weide van ongeveer 
een kilometer met manshoge brandnetels, distels en ander 
onkruid. En zonder pad. Bevangen door de immense hitte besluit 
ik - tegen beter weten in - dwars door het weiland te gaan, staand 
op de voetsteunen, de tweepitter rustig tokkelend tussen mijn 
benen. De machine baant zich probleemloos een weg door de 
begroeiing en ik ben al bijna halverwege, als ik ineens met een 
enorme klap een anderhalve meter diepe greppel in duik… En zo 
zit ik ineens diep, heel diep in de problemen. Onzichtbaar tussen 
het hoge onkruid, midden in een vrijwel onbereikbare Italiaanse 
bergweide. Ik hoor mijn vriendin al gniffelen over zoveel 

7

61
2

1.  Riviertjes vormen geen 
probleem voor de BMW.

2.  De Gibraltar Race is een 
aaneenschakeling van mooi, 
mooier, mooist.

3.  Het navigeren is geweldig, 
een soort spoorzoekertje 
voor grote jongens.

4.  Als je het bivak wilt halen, 
moet je niet midden in een 
weide in een greppel dui-
ken...

5.  De Gibraltar Race is een 
lange race tegen de klok. Om 
kwart voor drie in de middag 
is meestal het bivak nog lang 
niet in zicht.

6.  Eenmaal in het bivak staat 
Memo-monteur Rodrigo 
paraat om onze BMW’s wat 
liefde te geven.

7.  De sfeer tussen de rijders 
is geweldig: iedereen wil 
samen de finish halen.
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ondoordachte overmoed. En ik zie Bennie al hoofdschuddend 
kijken… De vorige avond tijdens het eten had hij nog smakelijk 
zitten vertellen over hoe hij ooit met zijn crosser een overgroeide 
sloot in reed. Ik sloeg het op in mijn geheugen en nam me voor dat 
dit mij nooit zou overkomen. Dat voornemen was dus al binnen  
24 uur gesneuveld.
Die Bennie is Bennie Migchelbrink, een goedlachse Achterhoeker 
die met zijn bedrijf Memo Tours de technische assistentie voor 
Team BERRT verzorgt. Bennie is er zo een die je niet gek krijgt en 
die opbloeit als het moeilijk wordt. Na een amateurcarrière in 
cross en enduro legde hij zich toe op rally’s en richtte hij Memo 
Tours op. Inmiddels heeft Bennie al tientallen rijders succesvol 
naar de finish van de Dakar begeleid. Hij heeft een bak ervaring  
in rallyland en vormt in deze Gibraltar ons solide ijkpunt. Met  
zijn side-kicks Rodrigo (monteur) en Jürgen (kok) zorgt hij in de 
indrukwekkende zwarte servicetruck dat wij als rijders van Team 
BERRT nergens anders aan hoeven denken dan aan gas geven, 
Memo verzorgt de rest. Met name Rodrigo heeft aan mij echter 
een goede, want ondanks de zware omstandigheden en verschil-
lende crashes rolt mijn F850GS probleemloos door de rally. Van- 
avond is er echter werk aan de winkel voor Bennie en Rodrigo, 

want ik kan me niet voorstellen dat mijn BMW mijn onvrijwillige 
duik in deze greppel zonder problemen overleeft.

TIJDWINST
Maar ja, eerst maar eens zien hoe ik überhaupt het bivak ga berei- 
ken. Wat ben ik een sukkel dat ik hier nu lig! Het ging juist zo lek- 
ker! Door het slechte weer in Roemenië en Hongarije waren de 
eerste dagen uitzonderlijk zwaar. Dat zorgde er echter voor dat  
er mentaal een knop om ging en ik me honderd procent ging 
focussen op het rijden. Omdat ik als onervaren offroadrijder 
vrijwel op elke special tijd verloor, moest ik dat goedmaken door 
de rest van de dag overal waar mogelijk seconden af te snoepen. 
Elke handeling onderweg nam ik onder de loep en verfijnde ik om 
tijd te besparen. Dus geen foto’s onderweg, geen rustige lunch-
pauzes en niet overleggen, kletsen en evalueren met andere 
rijders. Lunches werden vervangen door energy bars, bij afgele-
gen automatische benzinepompen bleek tanken en plassen een 
gelijktijdige bezigheid te kunnen zijn en energiedranken bleken 
ook gewoon in een camelback te kunnen worden gegoten. For- 
meel moet je je tijdens de rally overal aan de snelheidslimiet hou- 
den, maar omdat de raceleiding dit slechts steekproefsgewijs 

controleert, betekende asfalt voor mij tijdwinst. Gas erop was het 
devies. Door, door, door! Maar ja, als je door wilt rijden moet je 
natuurlijk niet in een bergweide in een greppel gaan liggen. Geluk- 
kig vind ik na enig zoeken een boer die met zijn tractor bezig is zijn 
wijngaard te bewerken. Hij wil me wel helpen. Helaas heeft hij geen 
touw bij zich, dus met brute spierkracht en eindeloos slepen en 
sjorren krijgen we de BMW uit de greppel gesleurd. Tot mijn grote 
verbazing (en onuitsprekelijke geluk) slaat de machine al bij de 
eerste druk op de startknop probleemloos aan! Al met al heeft het 
geklooi anderhalf uur en minstens zoveel liters aan zweet gekost, 
waardoor ik besluit het voor gezien te houden en rechtstreeks 
naar het bivak te rijden. Tot overmaat van ramp kom ik op de snel- 
weg klem te zitten tussen de slagbomen van een tolpoortje. Ik kan 
niet voor- of achteruit en terwijl vanaf het blok van mijn BMW de 
indringende geur van verschroeide brandnetels mijn neus vult, 
duurt het bijna een uur voor een Italiaanse tolklerk mij komt bevrij- 
den. Als ik even later ook nog eens een bekeuring van honderd 
euro in harde contanten krijg omdat ik niet gestopt ben voor een 
verlaten stopstreep kan ik wel janken van uitputting en misère.  
Ik heb weleens betere dagen gehad...

ECLECTISCH EUROPA 
De volgende dag is alles echter weer vergeven en vergeten. Vanuit 
Italië rijden we Frankrijk in, dan Spanje en Portugal en vervolgens 
weer Spanje. De schoonheid van Europa is indrukwekkend en 
overweldigend, het rijden is rustgevend. Ondanks de fysieke 
inspanningen tijdens de specials blijkt de rally namelijk een zeer 
meditatieve bezigheid. Je bent uitsluitend gefocust op je naviga-
tiesysteem en het asfalt of paadje voor je. Zo’n twaalf uur per dag 
wordt je wereldbeeld bepaald door een schermpje met een paars 
lijntje, een blauw driehoekje en een rood vlaggetje, omlijst door de 

Ook de Gibraltar 
Race rijden?
Ik kan het je hartstochtelijk  
aanraden. Zolang je een 
allroad hebt die meer dan  
145 kilo weegt, mag je mee- 
doen. Je kunt de volle twee  
weken pakken, maar ook  
de Express, die een week  
duurt. Met een goede con-
ditie, een goede voorberei-
ding, een beetje aanleg en 
wat offroadervaring moet 
je de finish prima kunnen 
halen. Drie dagen Basic-  
en Intermediate-training 
via BERRT is een mooie 
basis. BERRT verzorgt in 
samenwerking met Memo 
Tours bovendien alles voor, 
tijdens en na de rally voor 
je. Meer informatie: www.
berrt.nl, memotours.eu en 
www.gibraltarrace.com. 

HET IS BLOED- EN BLOEDHEET, 
MAAR MAN, WAT IS HET 
LANDSCHAP OOGVERBLINDEND 
MOOI!

1.  Het grootste deel 
van de Gibraltar 
Race gaat over 
gravelpaden, dus je 
hoeft geen Jeffrey 
Herlings te zijn om 
de finish te halen.

2.  Soms moet je 
andere weggebrui-
kers even voorrang 
geven.

3.  Zelfs ervaren 
jongens als Werner 
Hollaender rijden 
wel eens lek.

4.  Een paar kilo lichter 
dan bij de start, 
maar zo trots als 
een aap.

5.  Veertien dagen 
lang was het een 
utopisch eindpunt, 
maar daar is dan 
eindelijk de rots van 
Gibraltar!
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meest prachtige natuurgebieden, vergezichten en bergmassieven. 
We rijden door de Tabernas-woestijn in de provincie Almería, een 
gebied dat Mini-Hollywood wordt genoemd, omdat er westerns 
worden opgenomen. Het is bloed- en bloedheet, maar man, wat 
is het landschap oogverblindend mooi! Een paar uur later waan 
ik me in de Serengeti, compleet met scheef gewaaide bomen en 
stofwolken in de verte boven het landschap. Dat de stofwolken niet 
van een kudde bizons komen, maar van mijn medecoureurs, doet 
er niet toe: het is genieten met de grote G. Langzaam maar zeker 
voert de route ons verder naar het zuiden, waar we uiteindelijk  
de zee zien. Inmiddels heeft mijn initiële angst voor gebroken bot- 
ten plaatsgemaakt voor de overtuiging dat ik het ga halen. Zelfs 
mijn vriendin begint voorzichtig in een goede afloop te geloven. 
‘Trots op je!’, appt ze de avond voor de finish. De wonderen zijn 
de wereld nog niet uit… Uiteindelijk, na twee lange weken waarin 
Europa zich van zijn allermooiste kant heeft laten zien, rijd ik bij 
Gibraltar over de finishlijn. Redelijk op mijn tandvlees en drie kilo 
lichter dan bij de start, maar man, wat ben ik trots. Ik heb het 
kantoorklerkenjuk van me afgeworpen en ben nu een Echte Avon-
turier! Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel en R1 Sjaak zijn mijn 
gelijken! Misschien dus toch maar weer een Adventure kopen?  
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