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ONTDEKKING VAN MAROKKO 

Concept 

• Een ontdekking van het noorden en centrum van Marokko per moto, onder leiding van een 

ervaren reisleider, Domien Doms. 

• Vertrek- en aankomstplaats: Malaga, Spanje 

• Twee weken, van dinsdag 23/04 tot dinsdag 07/05/2019 

• 2850 à 4700 km; er zijn ongeveer 1850 km optionele ritten die je kan meedoen in functie van 

interesse en lichamelijke conditie 

• 15 reisdagen, waarvan 3 rustdagen, of dagen waarop je optionele ritten kan doen 

• Overal asfaltbanen; alternatieven via piste zijn mogelijk 

• Opsplitsen van de groep kan, op basis van halve of hele dag; alleen rijden in de bergen niet 

toegestaan om veiligheidsredenen 

• Volgwagen die ook deelnemersbagage kan vervoeren en indien nodig 1 of 2 moto’s kan 

transporteren (wordt in Malaga gehuurd) 

• Eenvoudige hotels en restaurants 

• Moto’s worden ’s nachts veilig gestald 

• Eenpersoonskamer kan mits opleg en beschikbaarheid (niet evident in afgelegen plaatsen) 

• Moto’s moeten perfect onderhouden zijn voor vertrek; elke deelnemer heeft kritische reser-

veonderdelen mee (luchtfilter, …) en kan die zelf op zijn toestel vervangen 

• Persoonlijk assistentieverzekering voor Spanje en Marokko verplicht 

• Motoverzekering voor Marokko: zit standaard niet in de meeste verzekeringen, is uiteraard 

verplicht 

• Voorlopige raming: zie volgende bladzijde. Prijzen op basis van 6 motards en tweepersoons-

kamers (maximaal 8 deelnemers) 

• Open boekhouding, definitieve afrekening na reis, we draaien break-even. 

De reisleider 

Domien Doms is een Vlaming die in Spanje en Marokko woont, en er zijn weg door en door kent. 

Ervaren motorrijder. Begeleidt jaarlijks groepen motorrijders vanuit heel de wereld op rondreizen in 

Spanje en Marokko. 

Zie bv. https://www.facebook.com/domien.doms en http://www.rifcom.org/about/ . 

 

dr.ir. Robrecht H. Paternoster 

Voorzitter ie-net Motards 

ie-net@ghrpartners.com  

https://www.facebook.com/domien.doms
http://www.rifcom.org/about/
mailto:ie-net@ghrpartners.com
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Indicatief budget, op basis van 8 deelnemers 

De hiernavolgende bedragen zijn de “out-of-pocket”-uitgaven voor de reis, van Malaga tot Malaga. 

Optie 1: Met eigen moto rijden naar en van Malaga, of passagier in Optie 2 of 3 

Voorzie minstens drie dagen voor een veilige verplaatsing van België naar Malaga (2150 km vanuit 

Brussel via tolvrije autowegen). 

Aantal deelnemers Geschatte prijs 

6 2250 

8 1925 

10 1700 

Dit zijn ook de geschatte prijzen als je als passagier meegaat, in Optie 2 of 3. 

 

Inbegrepen Niet inbegrepen 

• Veerboot H/T 

• Accommodatie per twee in hotels 

/ B&B, bij bewoners 

• Assistentievoertuig 

• Reisleiding 

• Gebruik van je eigen moto (verzekering, onder-

houd, brandstof) 

• Je transport en logement van jezelf en je moto 

naar Malaga 

• Voorzie 350 euro voor eenpersoonskamer (niet 

altijd beschikbaar) 

• Paspoort, persoonlijke assistentieverzekering 

Optie 2: Met eigen moto en vlucht naar/van Malaga 

Eigen moto transporteren per transportdienst, ~750 à 800 euro per moto. Prijs is afhankelijk van het 

aantal moto’s gewicht en eventueel een gecombineerde levering met andere goederen voor de 

terugweg.  

Moto’s 1 week op voorhand bij transporteur af te leveren, met gevulde reiskoffers. In Malaga af te 

halen en terug te brengen aan depot. Moto’s worden binnen de week na einde reis teruggebracht 

naar België. Voorschriften voor transport worden later mee gedeeld. 

Bagage wordt eveneens met wegtransport meegegeven (geen risico nemen dat bagage bij aan-

komst niet met het vliegtuig mee was). 

Vlucht Brussel-Malaga H/T ~140 euro. Transport naar en van depot per busje of taxi of openbaar 

vervoer. 

Aantal deelnemers Geschatte prijs 

6 3400 

8 3050 

10 2850 

 

Inbegrepen Niet inbegrepen 

• Veerboot H/T 

• Accommodatie in hotels / B&B, bij bewoners 

• Assistentievoertuig 

• Reisleiding 

• Je vlucht Zaventem-Malaga H/T 

• Transport van je moto en bagage naar Ma-

laga H/T 

• Gebruik van je eigen moto (verze-

kering, onderhoud, brandstof)  

• Voorzie 350 euro voor eenper-

soonskamer (niet altijd beschik-

baar)  

• Paspoort, persoonlijke assistentie-

verzekering 
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Optie 3: Moto huren in Malaga 

Zie bv. http://www.bmwmotohire.com 

Huurprijs van een BMW voor 2 weken van 1100 tot 1500 euro. Voorbeeld: 1470 euro voor een BMW 

R1200GS LC, 1190 voor een BMW F700GS. 

Bagage wordt met wegtransport meegegeven (geen risico nemen dat bagage bij aankomst niet 

daar is). 

Aantal deelnemers Geschatte prijs 

 R1200GS LC F800GS 

6 4150 3825 

8 3800 3500 

10 3600 3275 

 

Inbegrepen Niet inbegrepen 

• Veerboot H/T 

• Accommodatie in hotels / B&B, bij bewoners 

• Assistentievoertuig 

• Reisleiding 

• Je vlucht Zaventem-Malaga H/T 

• Transport van je bagage naar Malaga H/T  

• Huur en verzekering van je moto in Malaga 

• Brandstof voor de moto  

• Voorzie 350 euro voor eenper-

soonskamer (niet altijd beschik-

baar)  

• Paspoort, persoonlijke assistentie-

verzekering 

Overzicht van geschatte kosten 

Aantal 

deel-

nemers 

Eigen moto Met huurmoto + vlucht, bv.: Passagier 

zelf rijden + vlucht R1200GS 

LC 

F800GS zelf 

rijden 

vlucht 

6 2250 3400 4150 3825 2375 2525 

8 1925 3050 3800 3500 2050 2200 

10 1700 2850 3600 3275 1850 2000 

Annulatie 

Bij annulatie worden volgende kosten niet terugbetaald aan de deelnemer: 

- Niet terugbetaalbaar vliegtuigticket (zodra het definitief geboekt is) 

- Niet terugbetaalbaar ferryticket (zodra het definitief geboekt is) 

- Indien door de annulatie het aantal deelnemers terugvalt op minder dan 6: het aandeel in 

de kost van de reisleiding en groepsassistentie (opgelet: dit bedraagt in totaal ongeveer 7500 

euro, dus 1/6 daarvan is ongeveer 1250 euro!). Indien je voor een vervanger zorgt valt deze 

kost weg. 
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Routeoverzichten 

Deze routes zijn voorlopig! Ze moeten nog verder uitgewerkt worden. 

 

De ritten in turquoise zijn optioneel. 
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DAGREISINFORMATIE 

Voor de spelling van de steden wordt zoveel mogelijk de spelling van de Michelin-kaarten aange-

houden (nr. 742 – Maroc – 1/1.000.000), wat ook overeenkomt met wat je ter plaatse op wegwijzers 

zal zien. Dat kan nogal eens verschillen van wat je op Google Maps op zijn Engels krijgt. 

Uitgebreide praktische briefing 

Overzicht van de verschillende dagen bespreken  

Carnet de passage nakijken (niet nodig voor Marokko) 

Paspoorten (noodzakelijk omdat je met een eigen voertuig binnenkomt en moet zes maanden gel-

dig zijn na verlaten van het land). 

Voldoende kopieën van paspoorten, documenten van de voertuigen. 
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Dag 1 Brussel-Malaga-Tarifa 

 

Figuur 1: Malaga - Tarifa (zuidelijke route op dag 1, noordelijke route op dag 15) 

Samenkomst in Luchthaven Zaventem in de namiddag. Vlucht om 17 h 

met Brussel Airlines naar Malaga, aankomst 19:45 h. Enkel handbagage. 

140 euro 

(H/T) 

Ophalen van de moto’s in depot garage in de buurt. Afspraak aldaar 

met degenen die over land komen. 

 

Rit Malaga – Tarifa, 154 km  

Hotel nog te bepalen, geschatte prijs: 79/2 euro 

Diner vrij of in hotel voorstel  
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Dag 2 Tarifa – Tanger – Tetouan – Chefchaouen 

 

Douane: Douaneafhandeling voor de moto’s gebeurt op de boot 

in het officiële douanekantoor. Geen visa wel een paspoort. 

Eenmaal op de ferry, direct met de douanepapieren beginnen. 

 

Ferry Algeciras Trasmediterranea  

Vertrek 14:30 h, aankomst Tanger 15:40 h 

Oversteek met ferry van Tarifa naar Tanger. Van Europa naar Afrika, 

van christenen naar moslims, van Europeanen naar Berbers, van Ro-

maanse taal naar Arabische taal. Bij de oversteek van de straat van 

Gibraltar vervoert iedereen zijn eigen bagage 

120 euro 

https://www.trasmediterranea.es/en/rutas
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Grensovergang van Spanje naar Marokko  

In Tanger paspoortcontrole aan land. Stempels in paspoort nakijken. 

Straal uit dat je alle tijd van de wereld hebt.  

 

Stop in Oued-Laou: een klein badplaats. Schitterende kustweg. 197 km 

Rifgebergte: Berbers, berglandschappen,   

Bezoek aan Chefchaouen: Chefchaouen is een van de mooiste 

kleine bergstadjes in het Rif. De huizen zijn er witgekalkt met blauw 

rond de ramen, en daarom wordt de stad ook wel blauwe stad ge-

noemd. Hier krijgt je het gevoel in een gewoon dorp te zijn. Bezoek 

aan de medina, een doolhof van kleine straatjes en Place Uta-el-

Hamam. 

Bezoek aan een kashba: (toren met kantelen, veel groen, dateert 

van 1471, donjon) 

Bezoek aan karavanserai (nu gebruikt als markt) 

 

Optioneel (vooral afhankelijk van hoe snel we door de douane ge-

raken: tocht naar Barrage Oued El Makhazine (route in turquoise) 

230 km (kan ook 

korter) 

Hotel Dar Sababa 

Rue Kaiklana N4 Quartier Souk, 91000 Chefchaouen, Marokko 

37/2 euro 

Bespreking van de dag. 

Briefing voor volgende dag in receptie door technicus 

 

Diner in Chefchaouen   
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Dag 3 Chefchaouen – Ketama – Issaguen – Khalfa – Fès 

 

Vertrek 7 uur  

De bergkammen van het Rifgebergte loopt van Tanger tot de Alge-

rijnse grens. Het Rifgebergte is rijk aan adembenemend bergland-

schappen en prachtige bossen. De vegetatie gaat over van dorre 

maquis naar bossen van dennen, steeneiken en ceders Bezoek aan 

het natuurpark van Talessemtane. 

 

Stop voor inkopen lunchpakket  
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Natuurpark Talessemtane: staat bekend om zijn typische inheemse ve-

getatie. Staat op de lijst van werelderfgoed. Rit in het park N2 volgen 

afslag Bab Taza. Mooie waterval. 

 

Bergrit in het Rifgebergte.  

Opletten, niet stoppen naast kif percelen  

Vriendelijk zijn maar niet aannemen langs de weg. Zeker geen pakje 

vervoeren voor iemand. Helaas is deze streek een grote producent 

van cannabis (kif) maar de streek is veilig om door te rijden 

 

Lunch in Ketama  

Stoppen uitkijkplaatsen Taounate el-Kchour  

Bij aankomst bij Fès wordt er een toertje (15 km) rond Fès gereden om-

dat je vanuit de hoogte de indeling van Fès zeer goed en zo deze 

stad beter te doorgronden. 

 

Tankbeurt moto’s  

Hotel: Riad Haj palace 

19 Derb Lamside Zkak Almaa, Fès El Bali, 30000 Fès,  

45/2 euro 

Bespreking van de dag. 

Briefing voor volgende dag in receptie door technicus 

 

Avondwandeling in de medina van Fès  

Diner  

Traject 294 + 15 km  

Dag 4 Fès 

Alternatief 1: Bezoek Fès 
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Start stadsbezoek 9 uur 

Bezoek: De koningsstad Fès is een mysterieuze stad met een rijk verleden met de 

oudste universiteit ter ter wereld. Wandeling door de Medina met bezoeken aan 

de madras van Bou-Inania, het Nejjarine-museum, leerlooierijen Chouara, de 

Place Seffarine. Dolen door de kleine straatjes geeft een uniek beeld van deze 

Koningstad. 

 

Bezoek madras van Bou-Inania: de Meriniden gaven opdracht om dit internaat 

te bouwen. Het is een Koranschool met studiezalen, slaapkamers, prachtige bin-

nenplaats, vloer van marmer, onyx. 14de eeuw, mooiste van de stad, cederhout, 

stucwerk, 56 kamers 

2 euro 

Bezoek Nejjarine-museum: gebouw is een oude karavanserai (18de eeuw). Alles is 

ingedeeld per thema. Op het terras een aardig theehuis. 

3 euro 

Bezoek leerlooierijen Chouara: Het bezoek aan de leerlooierijen van Chouara 

gaat gepaard met een pittig geurtje. Een dakterras geeft een mooi uitzicht op 

de werkzaamheden. Opletten voor ronselaars.  

 

Bezoek de Place Seffrina, waar de koperwaren fonkelen in het zonlicht. Grote be-

drijvigheid van de metaalslagers.  

 

Tanken moto’s  

Hotel: Riad Haj palace 

19 Derb Lamside Zkak Almaa, Fès El Bali, 30000 Fès,  

45/2 euro 

Bespreking van de dag. 

Briefing voor volgende dag in receptie door technicus  

 

Start 17 uur Presentatie over de Geschiedenis van de rally Paris-Dakar door tech-

nicus. Projectieapparatuur klaarmaken en uittesten. 

 

Traject Stadswandeling  

Diner  
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Alternatief 2: Rondrit naar Boulmane 

 

277 km (route in turquoise), 06:10 h rijden 
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Dag 5 Fès – Ifrane – Mischliffen – Âïn-Leuh – bergpas van J. Irhoud – Midelt 
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Vertrek 6 uur.  

Na 80 km begin bergroute, midden Atlas 

Route langs het massief van Kandar. Mischliffen gelijkt op de Alpen met 

lieflijke chaletjes en is het mondaine skigebied van Marokko. 

 

Stop in Ifrane  

Ifrane op een hoogte van 1650 m en er is rijk aan grotten (ifrane=grotten). 

Ooievaren op de daken, een van de oudste universiteiten van Marokko, 

mondain wintersport oord. 

Koffiestopkoffie. Vrij duur daar 

 

Onderweg aankopen voor picknick onderweg   

Voldoende water meenemen  

Een ganse dag natuur in de ongerepte cederbossen in de Midden-Atlas. 

De staat heeft hier verschillende parken beschermd omwille van zijn grote 

diversiteit van de verschillende ecosystemen. De rit gaat door het woud 

van Cèdre Gouraud met een bezoek aan zijn unieke ceder bomen. Forêt 

de Cèdres: ligt in de Midden-Atlas, Macaca sylvanis is een bewoner van dit 

woud en is een aap, dezelfde aap als op Gibraltar. 

 

Route loopt langs witte wegen met enkele bergpassen  

De weg naar Midelt is een pareltje in het Atlasgebergte en de eerste berg-

pas kronkelt langs de berg J. Irhoud (2219 m hoog). Woeste natuur, kleine 

bergdorpjes, authentiek Marokko met haar kabbelend leven. 

 

Tanken voor moto’s  

Hotel Riad Villa Midelt 

Place Verte, N°1, 54350 Midelt, Marokko 

50/2 

euro 

Bespreking van de dag.  

Diner  

Traject 313 km  
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Dag 6 Midelt – Gorges du Ziz – Tafilalt – Rissani - Merzouga 
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Vertrek 6 uur  

Stop in Rich  

Aankoop picknick 

 

Bezoek Barrage Hassan Addakhi 

Rijden langs de Wadi ZIz. In diepte palmenbossen van de valleien 

 

Ar-Rachidia is een legerstad, ondergrondse gevangenis  

Lunch  

Passeren verschillende oasen, Ksar (Typische bouwstijl paleis, burcht-

achtige constructie) 

 

Bezoek van de Blauwe Bron van Meski: neem zwempak mee  

Bezoek van Gorges du Ziz, een kloof gevormd door de rivier Ziz 

Lunch 

 

Bezoek van de grootste oase van Marokko in Tafilalt, met vissen in de 

waterkanalen. 

 

Vertezicht in het oosten op zandduinen van Erg Chebbi  

Traject 269 km  

Zonsondergang op de zandduinen, overnachting in de duinen  

Dag 7 Merzouga – Tinerhir – Gorges du Todra -Boumalne Dadès 
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Vertrek 6 uur.   

Voldoende water meenemen  

Optioneel: Bezoek van de Gorges du Todra 

(2 x 87 km – kan korter) 

 

  

Hotel in Boumalne Dadès 

Ecolodge Amskou Dadès Kasbah 

Ait Haddouch Souk El Khemis Dadès, 

Boumalne Dadès 

30/2 

euro 

Traject 246 km  

  

https://www.booking.com/hotel/ma/amskou.nl.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBGgViAEBmAEcuAEGyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw;sid=440b5d55b7e0c5297c5d3cab89eacd3b;checkin=2018-05-11;checkout=2018-05-12;room1=A,A;homd=1;srpvid=27455411978901f0;srepoch=1521460655;atlas_src=hp_iw_title;from_sr_map=1;from=searchresults;
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Dag 8 Gorges du Dadès – Vallée du Dadès – Ouarzazate 

 

vertrek 6 uur  

Optioneel: Gorges du Dadès (2 x 81 km – kan korter) (zie volgende blad-

zijde). Bergpas 2300 m. Kan kouder zijn, geen sneeuw. 

Mooie route door Vallée du Dadès en Hoge Atlas. 

 

Hotel nog te bepalen, geschat: 40/2 

euro 

Traject 275 km  
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Dag 9 Ouarzate – Agora – Anagam vv. 
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Dag 10 Ouarzate – Âït-Benhaddou – Marrakech 

 

Bezoek van Kashba en Ksar van Âït-Benhaddou, Unesco werelderfgoed. 

Âït-Benhaddou is een verstevigde stad uit de Middeleeuwen en opgericht 

door de Berbers in de 8ste eeuw. De stad staat vol kashba’s met kantelen 

en hoektorens. Samen vormen ze een verstevigde omwalde stad. 

Typisch voor de Zuid-Marokkaanse architectuur. 

 

Bezoek van Ksar Telouèt, ligt op 1870 m hoogte. 

Hier woonde El Hadj el-Gladoui tussen 1875 en 1956. Deze man was familie 

van de sultan en onmetelijk rijk. Hij heeft hier een paleis gebouwd met ha-

rem: Telouèt Kasbah, een enorme kasbah die langs de oude karavaanroute 

van de Sahara naar Marrakech ligt. Dit gebouw wordt ook het paleis van 

de El Gladoui-dynastie genoemd. Het paleis dateert van de 18de eeuw. 

 

Bergpas Tizi-n-Tichka, goede weg via Taddert (1350 m) en [Aït-Barka, uitkijk-

posten 

 

Tanken moto’s  

Hotel Riad Palais Sebban  

43, Derb Moulay Abdellah Ben Hssein Laksour, Medina, 40000 Marrakech, 

Marokko 

70/2 

euro 

Traject 177 km  
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Dag 11 Marrakech 

Alternatief 1: Bezoek van de stad 

 

Vertrek 9 uur   

Madrasa Ben-Youssef: de universiteit, Koranschool, werd opgericht in de 14de eeuw 

door Marinid sultan Abu al-Hassan en is verbonden aan de Moskee Ben Youssef, die 

in de buurt staat. Deze madrasa gaf onderdak aan 900 studenten. Versiering in geo-

metrische patronen en veel ontwerpen van bloemen en veel tegelinlegwerk. 

 

Museum van Marrakech: gebouw wordt ook het paleis Dar M’Nebhi genoemd, en 

werd gebouwd in de 19de eeuw. Mooie binnenplaats, fonteinen, verzameling van tra-

ditionele voorwerpen 

 

Lunch in medina  

Bezoek soek  

Bezoek tuin Majorelle: De tuin is ontworpen door Jacques Majorelle, een Franse schil-

der. De hoofdkleur van de gebouwen is blauw, maar het is de tuin die wondermooi is. 

Deze plek is een lieflijke oase en heeft een zeer grote verzameling van planten. Klein 

museum met een collectie van islamitische kunst. 

 

Hotel Riad Palais Sebban  

43, Derb Moulay Abdellah Ben Hssein Laksour, Medina, 40000 Marrakech, Marokko 
70/2 euro 

Diner en avondwandeling Place Jemaa El Fna  
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Alternatief 2: Atlasrit 

 

De rit gaat van de Hoge Atlas naar de Anti-Atlas 

Asni: Asni is een Berberdorp dat op 47 km afstand ligt van Marrakech. De panoramische zichten 

zijn hier uitzonderlijk. Zaterdagochtend zijn hier levendige soeks. 
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Aankoop picknick 

Dag 12 Marrakech – Cascades d’Ouzoud – Bin-el Ouidane stuwmeer – Beni Mellal 

 

Vertrek 6 uur  

Cascades d’Ouzoud. Mooie cascade. Veel toeristen vanuit Mar-

rakech. 

 

Stuwmeer van Bin-el-Ouidane. Optioneel ommetje langs het noord-

oosten (zie kaart hieronder) 

 

Hotel Ouzoud Beni Mellal  

Route de Marrakech, Km. 3 -Bp. 93-, 23000 Beni Mellal, Marokko 

40/2 euro 

Traject 276 km, optioneel 120 km extra  
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Dag 13 Beni-Mellal – Khénifra – Sources de l’Oum-er-Rbia – Azrou – Meknès 

 

Vertrek 6 uur  

Lange tocht langs goede weg, 537 km  

Zelfde hotel als bij heenreis  
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Dag 14 Chefchaouen – Tanger – Tarifa  

 

Vertrek 6 uur  

Traject 123 km + oversteek  

Hotel nog te bepalen, geschatte prijs: 79/2 euro 
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Dag 15 Tarifa – Ronda – Malaga  

Kaart: zie dag 1. 

Vertrek 6 uur  

Traject Tarifa – Ronda – Malaga 219 km  

Avondvlucht (rond 17 h) terug  
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ALGEMENE INFORMATIE MAROKKO 

Marokko is een land dat reizigers kan inspireren, met zijn felle kleuren en aromatische geuren, met 

zijn verrassende geschiedenis en met haar unieke mix van Afrikaanse, Europese en Arabische invloe-

den. Marokko is een land dat een diepe Arabische traditie heeft maar ook de Westerse wereld bin-

nenlaat in zijn cultuur. 

Voor de zonliefhebbers zijn er de mooie zandstranden langs de Atlantische kust. Voor de meer avon-

tuurlijke personen zijn de Sahara en het Atlasgebergte ware magneten om te gaan verkennen. Het 

Atlasgebergte is een aaneenschakeling van natuurpareltjes met zijn hoge bergtoppen boven de 

3000 m. De uitgestrektheid van de Sahara spreekt tot de verbeelding. 

Enkele gegevens over Marokko  

• Staatsvorm: Koninkrijk 

• Hoofdstad: Rabat 

• Inwoneraantal in 2016: 33.655.786  

• Talen: Arabisch, Berbers 

• Oppervlakte: 447.000 km²  

• Bevolkingsdichtheid: 75 inwoners/km² 

• Munteenheid: Dirham (MAD); 

• Gemiddeld jaarinkomen in 2015: $ 8200 

• Internationaal toegangsnummer: +212. 

• Noodnummer politie, brandweer, ambulance (stad): 19. 

• Noodnummer militaire politie (platteland): 177 

• Wintertijd één uur vroeger, zomertijd twee uur vroeger dan in België. 

• Elektriciteit 220 Volt op 50 Hz. Geen wereldstekker nodig 

• Afgelegen gebieden soms stroomstoringen en stroomuitval 

Marokko: Korte geschiedenis 

De Arabieren veroveren Marokko in de 8ste eeuw met een aaneenschakeling van Moorse dynastieën 

als gevolg. De volgende eeuwen waren er verschillende indringers maar die zijn telkens door de 

Arabieren overwonnen. Marokko kende een gouden tijdperk in de 16de eeuw. In de 17de eeuw werd 

er een sultanaat ingevoerd door de Alaouite-dynastie. 

Spanje bezette in de 19de eeuw een groot deel van het noorden van Marokko en dit leidde tot een 

nieuwe handelsrelatie met Europa. Daarna werd Marokko onder een protectoraat gesteld van 

Frankrijk en werd het op 2 maart 1965 onafhankelijk. 

Interculturele communicatie Marokko 

Gastvrijheid 

In het algemeen is de houding tegenover de buitenlanders zeer gastvrij en tevens ook zeer nieuws-

gierig. Het Arabisch woord “marhaba”, wat “welkom” betekent zal veelvuldig gehoord worden op 

elk moment van de dag. Deze buitengewone gastvrijheid wordt ook aangeboden aan de toeristen 

en is meestal zeer oprecht bedoeld. Dit kan overweldigend overkomen voor de Europeanen maar 

het is de moeite waard om in te gaan op deze gastvrijheid.  

De tradities zoals vrijgevigheid en respect voor de ouders zijn veel intenser op het platteland dan in 

de grote steden. Op het platteland gebeurt het vrij regelmatig dat je zal uitgenodigd worden voor 

het avondeten bij iemand thuis. De ontvangst is steeds hartelijk en de typische lokale gerechten 

worden gekookt. Het is mogelijk dat vrouwen en mannen in een andere kamer eten. Hoe arm ook 

het gezin, ze zullen hun gasten willen behagen met datgene wat ze hebben. Een dergelijk aanbod 

afslaan is erg onbeleefd. 
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Een mix van culturen 

Marokkanen vinden zelf dat zij meer bij Europa dan bij Afrika horen. Toch valt de Marokkaanse cul-

tuur ook sterk samen met die van de Berbers uit het Oosten en met die van de Arabieren uit het 

Midden-Oosten. Marokko is door deze combinatie van culturen zowel een westers materialistische 

als een conservatief islamitische samenleving. De verschillen tussen stad en platteland zijn groot. 

Familie, en de positie van man en vrouw 

Het belangrijkste aspect van de Marokkaanse samenleving is misschien wel de familie. De familie 

komt voor de Marokkanen voor vriendschap, werk, relatie en in sommige gevallen voor het huwelijk. 

De gehoorzaamheid aan de ouders is een vanzelfsprekendheid en is voor de moslims een heel seri-

euze zaak. Indien iemand wil trouwen moet de bruidegom eerst toestemming vragen aan zijn ouders. 

Daarna vraagt hij toestemming aan de ouders van de bruid. Indien beide ouders toestemming ver-

lenen, kan het huwelijk doorgaan. 

In Marokko hebben vrouwen hebben een vrij achtergestelde positie. Mannen bepalen het dagritme, 

werken en gaan uit. Meestal worden vrouwen geacht zich bedekt te kleden en het meeste van hun 

tijd door te brengen in en om het huis. 

Steeds meer Marokkaanse vrouwen gaan buitenhuis werken. Ze werken meestal in de overheids-

diensten en soms in het echte bedrijfsleven. De Marokkaanse leefwereld is vrij tolerant voor de wes-

terse vrouwen die willen zakendoen in Marokko.  

Kleding 

De Marokkaanse vrouwen dragen sieraden en cosmetica. Teveel wordt niet als gepast beschouwd. 

De berbersieraden worden meestal vervaardigd van zilver en zijn zeer in trek bij de westerse toeristen. 

Uiterlijk vertoon van rijkdom is niet zo aanvaardbaar omdat de koran dat verbiedt voor mannen en 

vrouwen. In de privésfeer gelden hier ander regels voor. 

Sommige Marokkanen gaan nog gekleed in traditionele gewaden zoals jellaba’s en vrouwen kun-

nen sluiers of een hoofddoek dragen. Ook hierbij is er weer een sterk verschil tussen stad en platte-

land. In de steden volgen jongeren vaak meer de Europese mode. 

Alcohol 

Alcohol is moeilijk te verkrijgen in de winkels. In de toeristische centra is het mogelijk om in de hotels 

alcohol te nuttigen. Marokkanen zullen zelden in het openbaar alcohol drinken en Marokkaanse 

vrouwen dienen zeker geen alcohol te drinken. 

Zakendoen 

Afdingen bij een aankoop kan beschouwd worden als een kunstvorm in Marokko. Het is een manier 

om elkaar beter te leren kennen en aan klantenbinding te doen. Niet discussiëren over de prijs wordt 

als onbeleefd ervaren en duidt aan dat de klant opgelicht wilt worden. Het spel van afdingen is een 

vorm van sociaal contact. De verkoper en koper willen graag onderhandelen en dit gaat gepaard 

met het heen en weer bieden en met het aanvoeren van verschillende argumenten om de prijs te 

doen dalen. Probeer eerst een kleine marktstudie over de prijssetting te doen om nadien bij die han-

delaar te gaan waar de uiteindelijk koop zal doorgaan. Neem de tijd om aankopen te doen en 

begin de onderhandeling met de vraag voor kortingen van 50 tot 75%.  

Marokko kent een hoog niveau van hiërarchie. Weet daarom de functie van uw zakenpartner en 

toon respect voor zijn positie. Geef bij een ontmoeting elke aanwezige een hand, ook de jongste 

medewerker.  

Weigeren is zeer onbeleefd in de Marokkaanse cultuur. Mensen kennen veel manieren om nee te 

zeggen of twijfel aan te geven. Wacht daarom af en vraag daarom om bevestiging voordat u een 

deal sluit. Soms kunt u het best meerdere bevestigingen vragen. 
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Nog enkele algemene tips 

• Schoenen uitdoen bij binnengaan van een privéwoning en moskee.  

• Meerdere kopjes thee drinken is de beleefdheid bij een uitnodiging.  

• Op straat kunnen mannen elkaar omarmen, dit is geen teken van homoseksualiteit.  

• Bij een uitnodiging wordt een geschenk verwacht.  

• Kledij is bij voorkeur bedekkend.  

• Knuffelen wordt niet gedaan in openbaar. 

• Uitgebreid je neus snuiten is onbeleefd.  

• Wees spaarzaam om kritiek te leveren op de Marokkaanse politiek, godsdienst of koninklijke 

familie. 

Literatuur 

     
 

In het spoor van Dakar door Léon Jansen L Jansen ISBN 9789080696341 

Praktische informatie 

• Technisch klaarmaken voor de moto: elke bestuurder zorgt ervoor dat zijn voertuig tech-

nisch helemaal in orde is, recent zijn onderhoud gehad heeft, en minstens 6000 km pro-

bleemloos kan afleggen, plus de eventuele afstand naar Malaga heen en terug.1 

• Door de warmte en gebrek aan hygiëne kan de voeding zorgen voor een aantal medische 

problemen. Het eten van gekookte gerechten is daarom aan te raden. Het drinken van 

flessenwater kan problemen voorkomen. 

• Uiteenzetting samenstelling reisapotheek 

• Kledij tijdens het rijden en vrije tijd: 

– Rij altijd met beschermende kledij, ook al is het warm. Geen korte mouwen of broe-

ken of sandalen op de moto! 

– Warm tot zeer warm tijdens de dag. ’s Nachts kan het sterk afkoelen. In de bergen 

kan het ook kouder zijn. De temperatuur zal schommelen tussen 10°C en 30°C.  

• Tijdens de bidmomenten van de moslims kunnen het openbaar leven en economische acti-

viteiten stil liggen.  

• Ramadan van zondagavond 5 mei tot dinsdagavond 4 juni 2019. 

• Uiteenzetting gebruik GPS, Find-Me-Spot en downloaden van de etappes op de navigatie-

systemen van alle deelnemers.  

• Uiteenzetting van alle etappes in detail. 

• Controle van motodocumenten, gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, groene kaart, 

nationaal en internationaal rijbewijs, persoonlijke assistentieverzekering voor het vertrek. 

• Persoonlijke bagage kan meegegeven worden met de volgwagen. Waardevolle bagage 

blijft bij de motorrijder. Voor de grensovergangen heeft iedereen zijn volledige eigen ba-

gage op zijn rijtuig, of is de bagage op naam gelabeld in de volgwagen.  

                                                      

1 We rijden maximaal 4700 km, maar het is raadzaam niet “op het randje” te rijden, zeker wat de 

banden betreft: het asfalt is ruwer dan bij ons. 

https://www.bol.com/nl/c/algemeen/leon-jansen/6147375/index.html?lastId=2806
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/l-jansen/13772236/index.html?lastId=2806
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Visum Marokko 

Nederlanders en Belgen hebben geen visum nodig voor Marokko. Een paspoort is wel nodig en dient 

bij aankomst in Marokko nog minstens 6 maanden geldig te zijn. Voor reizen langer dan 6 maanden 

is er een visumplicht. Reizen met enkel een identiteitskaart is niet mogelijk. 

Ambassade van het Koninkrijk Marokko in België 

Sint-Michielslaan 29, 1040 Etterbeek 

Tel: +32 2 736 11 00 

https://www.diplomatie.ma  

Ambassade van het Koninkrijk België in Marokko 

6 Avenue Marrakech 

+212 5372-68060 

http://morocco.diplomatie.belgium.be  

https://www.diplomatie.ma/
http://morocco.diplomatie.belgium.be/
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