TOELATING

- Lijstje met belangrijke punten t.b.v. de Marokko Desert Challenge III 2020 V1.2 -

VERPLICHT:
• Paspoort die nog minimaal 6 maanden geldig is (ID is alleen voor Europa en kan dus niet voor
Marokko!)
• Geldig rijbewijs is voldoende, (internaAonaal rijbewijs is in principe niet nodig)
• Groene kaart van uw 4x4 voertuig
• 4 stuks AT/MT autobanden met nog voldoende proﬁel
• 2 stuks reservewielen met gemonteerde AT/MT band op de juiste spanning
• Bandenspanningsmeter met deﬂator Zie: Banden Meter
• Deugdelijke en recente complete verbandtrommel
• Outdoor Garmin Overlander GPS, of smartphone en/of tablet met de App Garmin Explore
(navragen aan Roadmaster George Leenders) Zie: GPS Advies. Niet verplicht maar wel erg handig
Zie: Overlander
• Een 27 Mc radio (via de club € 139,- compleet, navragen aan Roadmaster George Leenders). Wij
maken gebruik van 27 Mc FM kanaal 10
• Uw auto moet Ap top in orde zijn, laat alles nog eens goed nalopen door uw garage. We kunnen
het ons niet permiaeren dat door achterstallig onderhoud, u hierdoor de groep ophoudt. Alles
moet vooraf gecontroleerd worden door onze technische staf!
• Minimaal een pionier schep
• Uw auto moet op uw eigen naam staan, of een verklaring (Engels/Frans) van de eigenaar dat u
de auto mag lenen en besturen, anders komt u Marokko niet in
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• Mensen met een handicap die de groep kunnen ophouden en zichzelf niet kunnen redden in b.v.
de woesAjn of bivak en geen trappen kunnen lopen kunnen helaas niet mee

GEWENST:
• Enige ervaring met de 4x4 techniek
• Kennis van het lezen aangaande een Roadbook en kennis van GPS outdoor navigaAe Apps
• Sleeplint van minimaal 5 meter en 6 ton
• Een goede koelbox of klein koelkastje op 12 en 230 Volt is erg handig
• Handig is een goede 12 Volt compressor met een vermogen van minimaal 60 liter/minuut en
eventueel een Car Air Bag Jack (opblaaszak voor 3 ton) Zie: 12 V Compressor en Air Back Jack
• Creditcard kan handig zijn, in de hotels kun je er sowieso meestal mee betalen
• Extra onderdelen voor je voertuig waarvan je weet dat het misschien stuk kan gaan, de garages
in Marokko zijn vaak handig genoeg maar hebben meestal geen merk-speciﬁeke onderdelen.
Zeker niet van auto's die daar niet of weinig voorkomen. Mochten er auto's bij ziaen met
bekende "zwakke" punten, dan is het te overwegen zo'n onderdeel mee te nemen. Binnen het
redelijke natuurlijk, qua prijs en formaat...
• Mocht zich iemand vastrijden in de duinen (en die kans is redelijk aanwezig): wij weten niet
hoeveel auto's een lier hebben en/of rijplaten hebben, maar een goede schep om de wielen en
bodem vrij te graven is sowieso wel handig. En natuurlijk een sleepkabel. Zie voor rijplaten: Tred
• We tanken elke avond af, zodat we ´s morgens gelijk kunnen starten met de track
• Zie voor sAckers: Dakar SAckers
• Sluit een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering af
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HANDIG EN GOED OM TE WETEN:
Geld: je kunt in de steden prima Dirhams pinnen bij de reguliere banken met je normale betaalpas
mits je je pas open zet voor gebruik buiten Europa voor een bepaalde periode. Dit kan vaak via
telebankieren of anders even bellen met de bank. Zorg wel dat je vast wat Marokkaans geld bij je
hebt, voor de tolwegen
Rondjes geven op de locaAes, gaan wij NIET DOEN, iedereen rekent zijn eigen drankje af!
Neem b.v. een klein ﬂesje sterke drank mee om te mixen, want alcoholische dranken zijn erg duur
in Marokko. Ook kun je b.v. wat wijn pakken meenemen.
En voor de arme dorpskindjes in Marokko, neem wat pennen, (kleur)potloden of wat (oude)
knuﬀels mee om daar uit delen.
Het Roadbook wordt per dag Ajdens de brieﬁng uitgereikt en de route met installeren van de
tracks in de Explore App, wordt Ajdens de brieﬁng in het Hotel in Algeciras op 15 oktober om 18.00
uur uitgelegd.
InformaAe bij de organisaAe George Leenders, liefst per mail op roadmaster@4x4-marokko.com

RIJDEN OP ZAND:
Gebruik brede banden en bij mul zand een lage bandenspanning ca. 1 bar. Als je veel door zand
moet rijden is een speciale zandband aan te bevelen. Deze hebben een ander proﬁel als
bijvoorbeeld een modderband. De laatste heeo een grof proﬁel en hebben daardoor de neiging
om zich in te graven in zand. Houdt bij mul zand een redelijke vaart aan. Je zult merken dat de
motor er ﬂink aan moet trekken aangezien het mulle zand veel weerstand zal geven. Zorg er dan
ook voor dat je koppelingsplaten in orde zijn.
Onbereden mul zand is soms steviger dan bereden
zand. Rijdt dan niet in bestaande sporen, maar er
net naast. Bij omgewoeld vochAg zand kun je ook
naast de sporen rijden, zo ga je de spoorvorming
tegen.
Als je gaat rijden op een zandvlakte of bijvoorbeeld
op het stand, let dan op greppels, kruisende sporen
e.d. Als je met een redelijke vaart daardoorheen
rijdt kun je je dak van dichtbij bekijken...
Als je vastzit in mul zand, probeer de auto dan niet weer los te krijgen door gas te blijven geven.
Als de auto vastzit kun je beter meteen het gas loslaten en eerst de auto uitgraven. Hoe meer gas
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je blijven geven, des te dieper zal je anders moeten graven. Daarnaast loop je ook het risico dat je
met je bodem op de grond terecht komt en dan helpt graven ook niet meer.
Voor de echte woesAjnrijder zijn rijplaten aan te bevelen. Als je vastzit kan je hiermee weer vaste
grond onder je auto maken. De rijplaten zijn overigens ook goed te gebruiken bij het nemen van
andere obstakels (zoals een greppel, een steile heuvel e.d.).
Wij hebben een speciale zand-gids ingehuurd in de Erg Chebbi WoesAjn om jullie te leren hoe je
moet rijden in het zand.
Een set goede rijplaten zijn erg handig maar niet persé noodzakelijk omdat er al een paar
deelnemers deze bij zich hebben. Het collecAef bestellen kan via onze club 4x4 Marokko voor €
155,- per set. De normale prijs van deze platen ligt rond de € 225,-! Zie: Tred
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