
S ara Osterholzer en Mar Gómez García maken 
deel uit van het kernteam van zeven admins 
van de WRWR, Women Riders World Relay, de 
langste estafette ooit met motoren, hard op weg 

om een uniek wereldrecord neer te zetten. Sinds oktober 
vorig jaar vergadert het internationale team wekelijks 
op zondag, via een soort Skype voor business. Maar ze 
zagen elkaar nog nooit in het echt, enkel op scherm. Het 
is deze pittige vrouwen menens. Een organisatie als de 
WRWR, die inmiddels is uitgegroeid tot een beweging 
met meer dan 17.000 leden, is geen ‘walk in the park’. 
Het vergt doorgedreven discipline en passie van ieder-
een die eraan meewerkt.

17.495 leden
September 2018. Ik beland in een nieuwe Facebookgroep 
van motorvrouwen. Een olijke jonge Britse in een strak 
lederen racepak wil de motorindustrie wakker schudden 
en heeft net een wild plan gelanceerd. Hayley Bell is 
het beu dat winkels ons roze pakjes blijven aansmeren 
en racelaarzen maat 38 steevast ontbreken. “Wat als we 
een estafette rond de wereld zouden doen met motor-
vrouwen?” WRWR ofte Women Riders World Relay krijgt 
haar naam. En dan geschiedt wat niemand had kunnen 
voorspellen: op 4 weken tijd ontploft de groep tot meer 
dan 10.000 leden en het hele idee van een estafette 
van motorvrouwen rond de wereld word werkelijkheid. 
Op 27 februari vertrekt een klein team officieel, in het 
uiterste noorden van Schotland, door sneeuw en ijzel, 
klaar om geschiedenis te schrijven. 

Batman en Robin
We zijn net aangekomen aan het Atomium, op de 62ste 
dag van de estafette en dag 1 van de passage van de ‘ba-
ton’ - de estafettestok zoals die internationaal genoemd 
wordt - door België. Iedereen lijkt elektrisch geladen. 
Van vermoeidheid is geen sprake. Iedereen springt, 
praat en rent heen en weer. Een combi en enkele opge-
trommelde agenten hangen rustig rond. Ze laten zich 
strikken voor een groepsfoto met de bende uitgelaten 
motardes. Om half zeven die ochtend hadden we onze 
benen over het zadel gezwierd in Bollendorf, in een 
gordijn van regen en geen 4 °C, zonder koffie, zonder 

wat dan ook. Omdat het moest, omdat zo’n estafette 
strak getimed is. Geen gemopper, geen gezeur, iedereen 
paraat en zelfs op tijd. 

De ambassadeurs voor Luxemburg, Ann Kathrine 
Kayser Hansen en Nicole Damas, hadden alles tot in de 
puntjes geregeld. Met bijna zestig rijders haalden ze 
volgens mij het grootste aantal ‘guardians’, ingeschre-
ven motorrijdsters, per inwoneraantal. Eerste afspraak: 
een uitgebreid ontbijtbuffet in ‘Alter Schwede’ in 
Remich. De hartelijke eigenaar, zelf ook motard, 
trakteert. Tussen twee regenwolken krijgen 
we de eerste persfotoshoots van de dag. 
De cameraploeg van RTL staat klaar 

TEKST: Trui Hanoulle - FOTO’S: Trui Hanoulle, Inge Vermeiren, Jan Delarivière

Twee jonge motorrijdsters, de ene Brits, de andere 
Spaans, vliegen elkaar in de armen. Sara neemt niet eens 
de tijd om haar helm af te zetten. Het knalt. Ze dansen, 
ze lachen, ze blijven elkaar knijpen. “Je bestaat dus écht! 
Ik kan het bijna niet geloven. Je bent geen videofilmpje.” 
Het Atomium torent glimmend boven hen uit. 

“You are  
not a video!”

HET ONWAARSCHIJNLIJKE AVONTUUR VAN DE 
WRWR, ESTAFETTE ROND DE WERELD DOOR 
MOTORRIJDENDE VROUWEN.
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om ons te volgen. De troepen worden weer samenge-
trommeld. En ze hebben pech, de Luxemburgers. Bitter-
koude regen valt nu gestaag en zal nauwelijks minderen 
tot Brussel. Motardes als Michelinmannetjes, het is niet 
anders. “Maar we zijn niet van suiker, hé,” lacht Ann 
Kathrine tegen de camera. De breedste lach van het 
noordelijk halfrond steekt iedereen aan. Nooit zo vrolijk 
in de miezerige regen rondgereden.

De drager van de baton
Luxemburg is een passage van een halve dag. In Mar-
telange wordt de baton officieel overgedragen aan de 
Belgen. Ambassadeur Els Merckx heeft iets in elkaar 
gebokst. Met de regen sijpelend over de wangen, scan-
deren meer dan honderd motorrijdsters “W-R-W-R” 
en doen een grappige rijdans die de letters vormt. De 
Luxemburgers steken nog één keer trots de kist in de 
lucht, halen de baton uit de kist en overhandigen die 
aan de eerste vrouw in de rij. Langzaam en voorzichtig 
wordt de stok de hele rij doorgegeven. Aan het einde 
wacht de Belgische vlag en de eerste trotse drager van 
het kistje. Ann Kathrine filmt ons vertrek en is zichtbaar 
aangedaan. De baton gaat verder, zij blijft. 

Het laatste stuk van de natte tocht in Wallonië tot 
aan het Atomium mag ik rijden met het waterdichte 
kistje met daarin de kostbare baton. Die avond logeert 
het bij ons groepje van vijf nationaliteiten, te gast bij de 
Belgische Hilde. We eten pizza, kletsen in diverse talen, 
en ik slaap met het kistje naast het bed. Af en toe raak 
ik het even aan. Een guardian moet haar taak ter harte 
nemen.

Kasseien vreten
De dag nadien vertrekken we opnieuw bij minder dan  
4 °C en in de mist. Maar het klaart op. Met de helft min-
der rijders dan gisteren - vandaag is het maandag - scho-
telt route-voorbereider Michele ons de gepaste Ronde 
van Vlaanderen-kasseien voor, zeg maar werelderfgoed. 
Je land tonen aan de wereld is ook deel van de WRWR. 
De Harleys rammelen zich verloren, de racers stuiteren 
alle kanten uit, en de enduro’s zijn in hun element. We 
sluiten af rond vuurkorven in Wachtebeke, met heerlijke 

Langzaam en voorzichtig 
wordt de stok de hele rij 
doorgegeven. Aan het 
einde wacht de Belgische 
vlag en de eerste trotse 
drager van het kistje.

©
 J

an
 D

el
ar

iv
ie

re
©

 In
ge

 V
er

m
ei

re
n

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BMWMotorrad_LudwigMotors_ F 850 GS_Adv._M&T_180x117mm_final.pdf   1   14/05/19   11:51



67M O T O R E N  &  T O E R I S M E

livemuziek en marshmallows. Nu slaat de vermoeidheid 
wel toe. Morgen dragen de Belgen de baton over aan de 
Nederlanders, even plechtig, even bewogen. België was 
het vijfentwintigste land en de estafette is nu 63 dagen 
onderweg. Het kistje is een Gouden Schat geworden, 
symbool voor een actie en een beweging. Ambassadeur 
voor Nederland is Jen Hemmens, ook al zo’n bijzondere 
vrouw. Langbenig op een verhoogde Yamaha XT660R die 
het Pamirgebergte heeft doorkruist, slaagde Jen erin om 
het grootste aantal ‘guardians’ tot nu bij elkaar te sprok-
kelen: 220 deelnemers verspreid over twee dagen!

Via Finland naar Iran
Dan gaat het verder, naar Denemarken en Scandinavië, 
terug naar het zuiden, naar Oost-Europa en via Turkije 
naar Azië en verder door. Hoe zal het dan lopen? De 
eerste euvels dienen zich al aan: Iran verbood vorige 
maand de passage van motoren van meer dan 250 cc. 
Gaea en ik reden er nog door in 2007, en honderden, zo 
niet duizenden anderen na ons, maar nu staat het als 
een muur dwars op de overlandroute van velen én van 
de estafette.

Maar hoe is dit hele ding eigenlijk kunnen ont-
staan? Hoe kreeg de onbekende Britse motorrijdster 
Hayley Bell ineens dik 17.000 motorvrouwen wereldwijd 
begeesterd voor zo’n estafette? Hoe haal je vrouwen uit 
Afrika en het Midden-Oosten aan boord? En wat willen 
Hayley, haar admins en alle deelnemende vrouwen 
ermee bereiken? Ze wil actie voeren, zeker. “Hallo, wij 
bestaan en zijn de snelst groeiende groep motorrijders!” 
Maar wat nog? En zijn er al zaken aan het veranderen 

sinds februari, het vertrek in Schotland? Want het aantal 
persberichten in elk land is niet bij te benen, van Bosnië 
tot Noorwegen, van Portugal tot Andorra, in geschreven 
pers en op televisie. In Wallonië vond RTL ons zo boei-
end dat ze een halve dag een cameraploeg meestuurden. 
En wat is toch dat onwaarschijnlijke netwerk dat onder 
onze ogen ontstaat? En is er niemand die alles rijdt? 
Welke bijzondere rijdsters nemen deel? Wie zijn die Mar 
Gómez García en Sara Osterholzer? En Hayley zelf, wat 
denkt ze zelf inmiddels over haar avontuur? 

In de volgende editie van M&T, de Mensenspecial, 
gaan we op onderzoek uit.   

Volg het wedervaren:  
www.womenridersworldrelay.com

De Harleys rammelen 
zich verloren, de racers 
stuiteren alle kanten 
uit, en de enduro’s zijn 
in hun element.
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