
BEZOEKERSREIS
Morocco Desert Challenge 2023



Duik mee in De rally-werelD 
met onze bezoekersreis

Beste rallyliefhebber,

In 2023 keren we eindelijk terug naar Marokko voor alweer de 9de editie van de 
Morocco Desert Challenge. Na 3 jaar staan we er weer, en hoe! De 2019 editie was 
groots, 2023 wordt nog grootser! 

Van 21 en 30 april 2023 doorkruisen meer dan 1250 deelnemers en een crew van 
250 man Marokko in acht gevarieerde etappes. Van de start op het legendarische 
Plage Blanche tot aan de finish in Merzouga staat hen heel wat moois te wachten: 
majestueuze duinen, adembenemende valleien, zanderige rivierbeddingen, en 
eindeloze woestijnvlaktes. En jouw vrienden, familie en sponsors kunnen dit van 
op de eerste rij mee beleven! 

Voor deze editie hebben we, deze keer in eigen beheer, een onvergetelijke 
bezoekersreis samengesteld. Gedurende 4 dagen dompelen we je gasten volledig 
onder in de rally-wereld. In deze brochure vind je het volledige programma. 



over morocco Desert challenge

Wat in 2008 begon als de Libya Desert Challenge, met vijftig avonturiers in de 
woestijn, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste rally-raid op Afrikaanse bodem: 
de Morocco Desert Challenge. Meer dan 1250 deelnemers zullen aan de start 
staan van de 15de editie van onze rally en de 9de op Marokkaanse bodem.

Dat het evenement uitgegroeid is tot de op een na grootste rally ter wereld, 
is vooral te danken aan het feit dat rallydirecteur Gert Duson en zijn team 
vasthouden aan hun oorspronkelijke idealen. “Toen we 15 jaar geleden begonnen 
als Libya Desert Challenge wilden we een mooie rally samenstellen voor de betere 
amateurrijders. Het begon als een avontuur en dat moet het blijven, ook al is de 
Morocco Desert Challenge uitgegroeid tot de tweede grootste rally ter wereld”, 
zegt Duson. “Lekker eten, gezellige bivaks, perfecte roadbooks, weinig tot geen 
verbinding, aantrekkelijke en uitdagende routes, schappelijke tarieven waar 
je veel voor terugkrijgt, persoonlijke betrokkenheid bij de deelnemers en hun 
gasten: dat zijn kernwaarden voor mij en daar hou ik aan vast.”

De MDC mag dan wel gericht zijn op niet-professionele piloten en amateurs, toch 
vinden heel wat grote namen hun weg naar deze rally. Bij de trucks is heel de 
wereldtop ingeschreven op Kamaz na, bij de 100 ingeschreven auto’s wordt het 
veld gedomineerd door massa’s Toyota Overdrives, Red Lined Nissan Navarra’s 
en de MD Optimus Buggy’s die steevast een abonnement op een podiumplaats 
hebben. 

Grootst in aantal zijn de Side-by-Side buggy’s (SSV’s) met 125 stuks! Ook de 
categorie “motoren & quads” was na 10 dagen volzet, met 120 deelnemers.

Met meer dan 350 voertuigen elke ochtend aan de start, belooft de Morocco 
Desert Challenge 2023 een geweldig avontuur en een spannende competitie te 
worden. 



unieke bivakbeleving

Niet alleen voor de deelnemers is de Morocco Desert Challenge een belevenis, 
ook voor de vrienden, familie en sponsors die te gast zijn, is het een heel 
avontuur. In tegenstelling tot andere rally’s blijft het niet bij een snelle glimp 
vanop afstand, maar we geven onze gasten een kijk in het hart van de rally. Je 
beleeft het evenement ten volle mee en je krijgt toegang tot alles waar de MDC 
om bekend staat: een mooie wedstrijd, goede ambiance in super-bivaks en de 
excellente catering. 

Onze bivaks vormen een authentieke ervaring: het zijn heuse dorpen, voorzien 
van alle comfort. Grote traditionele berbertenten vormen het kloppend hart van 
het bivak. Het is de plek waar deelnemers en bij een frisse pint hun avonturen van 
de dag vertellen. 

De catering van de Morocco Desert Challenge is een feest op zich. Elke dag zorgt 
een team van professionele koks voor een topcatering in een heel unieke setting. 
Je start de dag met een uitgebreid en gevarieerd ontbijt. Tijdens de etappes is er 
de befaamde broodjesstop van mama Jeanne met vers bereide belegde broodjes. 
’s Avonds wacht je dan een uitgebreid 3-gangen menu. De gerechten worden ter 
plekke bereid met een mix van uit Europa ingevoerde ingrediënten in combinatie 
met zorgvuldig geselecteerde lokale versproducten.

Na het diner steken we een kampvuur aan en kan je aan de bar nog nagenieten 
bij een “goe bierke”, een lekker wijntje of een koude frisdrank. 

Nieuw: Comfort staat dit jaar centraal. Deelnemers aan de bezoekersreis van de 
Morocco Desert Challenge brengen deze keer de nacht door in de beste hotels 
nabij het bivak. De hotels in Marokko hebben een authentieke uitstraling. De 
inrichting is vaak traditioneel en heel feëriek maar van alle gemakken voorzien. 



met De 4x4 Door 
prachtige lanDschappen

Een rally-bezoek zou niet volledig zijn zonder met een 4x4 door de machtige 
decors van Marokko te rijden. Onze chauffeurs nemen je mee door 
adembenemende landschappen, van de luchthaven van Fez naar het bivak van 
Merzouga. 

Bij aankomst op de luchthaven van Fez staat er een 4x4 met chauffeur op je te 
wachten. Onder begeleiding van onze ervaren, Nederlandstalige gids check je in 
in je hotel. De volgende ochtend bezoek je de souks van Fez, één van Marokko’s 
vier koningssteden. Daarna trek je via het Atlasgebergte naar het zuiden. Je 
wordt helemaal ondergedompeld in het prachtige Marokkaanse landschap met 
zijn adembenemende vergezichten en uitdagende duinenzeeën. Je beleeft de 
rally vanop de eerst rij: de adrenaline aan de start, de rush tijdens de etappes, 
de emoties aan de aankomst. Samen met de gids zoek je onderweg de mooiste 
uitkijkpunten op en kan je zelf de deelnemers aanmoedigen  vanuit pole position.



Na een avondvlucht amper 3 uur 
vliegen kom je aan in Fez, één van 
de vier koningssteden en tevens de 
culturele en spirituele hoofdstad 
van Marokko. Bij aankomst op het 
vliegveld daar staat de transfer klaar 
om je naar het hotel te brengen, in 
het hart van de medina, de oude 
binnenstad. Je logeert er in een 
prachtige Riad, een van oorsprong 
traditioneel huis van een rijke familie, 
gebouwd rond een binnentuin. 

programma

Je hotel is de perfecte uitvalsbasis 
voor een bezoek aan de stad en om 
te gaan kuieren in de eeuwenoude en 
meest authentieke Souk van het land. 
Nadien vertrekken we naar Erfoud, 
de poort naar de Sahara. Tijdens 
die rit van 400 km, aan boord van 
confortabele Toyota Landcruisers, 
maak je kennis met het prachtige 
Marokko. Wijngaarden, cederwouden, 
het Altasgebergte, de oasis van de Ziz 
vallei, etc. Bijna teveel schoonheid om 
te verwerken op één dag. Onderweg 
stoppen we voor een traditionele 
coucous of tajine en in de late 
namiddag komt het konvooi aan in 
een prachtig hotel, dat zo uit het decor 
van 1001 nachten komt

DAG 1 | DonDerDAG 27 April DAG 2 | VrijDAG 28 April 



Rally time! Na het ontbijt brengen 
de chauffeurs je naar de grote 
zandvlaktes van het zuiden waar de 
piloten aan hoge snelheid voorbij 
razen. Je gaat naar het beroemde 
MDC broodjespunt waar je, samen 
met de racers – die hier een half uur 
verplichte stop hebben – geniet van 
een vers broodje gerookte zalm, 
eigenhandig gemaakt door de moeder 
van organisator Gert. s’ Namiddags 
zie je de deelnemers verdwijnen in de 
gouden zandduinen van Erg Chebbi en 
later die dag zie je hen finishen in ons 
mega-bivak in Merzouga. Vanaf dan is 
het quality time met de teams!

We reserveren de suites van het 
rally-hotel voor jou en vanop je 
dakterras zie je de deelnemers racen 
door de duinenzee.  Het bivak staat 
op het terrein vóór je hotel. Comfort 
gegarandeerd dus. 

’s Avond staat een lekkere barbecue 
op het menu. Aperitieven kan aan de 
bar, geanimeerd door een live DJ. 

Met een kop koffie in de hand, 
moedigen we de deelnemers aan 
bij de start van de laatste etappe, 
die opnieuw door de duinen wordt 
gereden. Zodra de piloten zijn 
vertrokken, stap je in de 4x4--’s zodat 
je op tijd op een van de mooiste 
plekken van de achtste etappe 
bent. Tegen de middag staat er een 
lunchbox voor je klaar en er zijn 
de hele dag voldoende drankjes 
aanwezig. Als de rally voorbij is 
getrokken, rijd je terug naar het bivak 
om de helden van de rally te zien 
finishen en te delen in de emotie. Wie 
wil kan met de 4x4 in de duinen in, 
voor een optimale beleving van de 
rally.

Die avond geniet je vanop de 
eerste rij mee van het slotdiner, de 
prijsuitreiking en een groot feest, dat 
zijn gelijke niet kent, dit alles in een 
magische setting. 

DAG 3 | ZAterDAG 29 April DAG 4 | ZonDAG 30 April



Na enkele onvergetelijke dagen 
(en nachten) staat ‘s middags de 
terugvlucht op het programma. Op het 
vliegveld van Errachidia, slechts 130 
km verderop, staat een chartervlucht 
klaar die jou, samen met de 
Nederlandse of Belgische deelnemers, 
rechtstreeks terugbrengt naar 
Eindhoven of Brussel. Comfortabeler 
kan het niet.

DAG 5 | MAAnDAG 1 Mei

inbeGrepen: 
• Vlucht Eindhoven (NL) – Fez (MA)
• 4 Hotelovernachtingen (****) op basis van een 2-persoonskamer
• Airport transfers
• Huurauto met chauffeur per 3 tot 4 personen incl. brandstof
• Alle maaltijden (ontbijt, lunch, diner)
• Professionele begeleiding door 2 Nederlandse dames en lokale gidsen
• Deelname aan het slotfeest
• Niet-alcoholische dranken
• Terugvlucht (Errachidia – Brussel of Eindhoven) met eigen chartervliegtuig van 

de organisatie, samen met de Nederlandse en Belgische deelnemers
• Souvenir: Rally T-shirt 
• Een mooi, intens en onvergetelijk avontuur

Deze VIP reis kost 2595 € per persoon op basis van een tweepersoonkamer. 
(prijs geldig t/m 31 december 2022, nadien supplement van 200€)

Er is slechts plaats voor 25 personen



begeleiDing

Cecile Van Hattem (NL) is verantwoordelijk voor de bezoekers-reis van de 
Morocco Desert Challenge 2023.
Deze vrolijke Nederlandse dame ademt motorsport en houdt van avontuur. Ze 
begeleidde reeds verschillende keren onze VIP’s en eerdere reizen naar Dakar.  
Ook was ze twee keer teammanager in de Dakar rally.

Ze is perfect drietalig (Nederlands, Frans en Engels) en spreekt ook behoorlijk 
Spaans en Duits). Ze is problem solving en empathisch als geen ander. Tot voor 
kort organiseerde ze de Motorbeurs van Utrecht en de Dutch Ducati Challenge.
Bij haar ben je echt in goede handen. 



Voor meer info en reservaties: 
Gert Duson
gert@morocco-desert-challenge.com
+32/475/503650

Deze reis wordt, net zoals de MDC zelf, georganiseerd 
in samenwerking met 
Jowi Reizen, Prins Albertlaan 29, 3800 Sint-Truiden, België


