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BMW Motorrad International GS Trophy 2022 ZuidoostEuropa.
Welkom in Albanië!
Rijswijk. ‘Explore the unexpected’ is het motto van de achtste editie van de BMW Motorrad
International GS Trophy. Die vindt tegen het einde van de zomer van 2022 plaats in Albanië –
een van de laatste grotendeels ongerepte off-roadgebieden van Europa.
De deelnemende landenteams mogen uitkijken naar een opwindende, maar ook intense tijd, met
kwalificatie-evenementen en het selecteren van de deelnemers voor dit unieke avontuur. In 22
landen worden de komende maanden teams gevormd; er zijn voor het eerst ook zes
damesteams.
Kwalificatie-evenementen voor de International GS Trophy 2022 Zuidoost-Europa vinden plaats
in Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Latijns-Amerika, Mexico, Nederland, Rusland,
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Zuidoost-Azië en ZuidKorea.
Eén team is al zeker van deelname aan de International GS Trophy 2022. Dat is het Chinese
Team 2020, dat een wildcard ontving omdat het vanwege de coronapandemie en de geldende
beperkingen afgelopen jaar niet kon afreizen naar Nieuw-Zeeland.
BMW Motorrad International GS Trophy 2022 Zuidoost-Europa.
Lange wedstrijddagen waren aan de orde van de dag tijdens de Oceania 2020-editie van de GS
Trophy in Nieuw-Zeeland. Ralf Rodepeter, Head of Brand and Product BMW Motorrad, zegt dat
Albanië de goed geoefende GS-rijders weer een compleet andere omgeving en belevenis zal
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bieden: “Na Tunesië, Zuid-Afrika, Patagonië, Canada, Thailand, Mongolië en Nieuw-Zeeland
heeft BMW Motorrad opnieuw een land gevonden met het perfecte landschap voor de GS
Trophy: Albanië.”
Hij gaat verder: “Dat land heeft onder meer veel legaal toegankelijke, maar veeleisende en
onbekende off-roadroutes te bieden. Gevarieerde gebieden met hoge bergen en hoogvlaktes,
diepe bossen, de stranden langs de Adriatische kust, schitterende rivierbeddingen om over te
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steken en diepe bergmeren vormen het ideale decor voor, verwachten wij, een van de
opwindendste GS Trophies ooit."
Albanië.
Het kleine Balkanland met zijn zeer gastvrije bevolking is nog een reisdoel voor de echte kenners
en een van de laatste paradijzen voor off-roadrijden in Europa. Het land grenst in het
noordwesten aan Montenegro, in het noorden aan Kosovo, in het noordoosten in aan NoordMacedonië, in het zuiden en zuidoosten aan Griekenland, in het zuidwesten aan de Ionische Zee
en in het westen aan de Adriatische Zee.
Tot in de jaren tachtig was Albanië zeer geïsoleerd en pas in 1990 konden de Albanezen voor
het eerst deelnemen aan vrije verkiezingen. Sinds 2009 is Albanië lid van de NAVO en sinds juni
2014 is het land kandidaat-lid van de Europese Unie.
Albanië staat geleidelijk steeds meer open voor toerisme, vooral de smalle kuststrook aan de
Adriatische Zee trekt in de zomer al veel toeristen. Het achterland is dunbevolkt en tweederde
van het land bestaat uit berglandschap. Het kustgebied heeft een mediterraan klimaat en het
binnenland een landklimaat.
Albanië is een land van tegenstellingen. Ruïnes van kastelen en vestingen staan overal langs de
wegen en paden. In kleine dorpjes hangt een mysterieuze sfeer en je hoeft vaak niet ver te reizen
om het gevoel te krijgen dat je ver bent verwijderd van de moderne wereld.
Er wordt veel gebouwd in Albanië, maar de natuur neemt net zo snel bezit van kleine wegen en
paden. Slechts weinig wegen verbinden het noorden met het zuiden van het land en ook van
west naar oost doorkruisen weinig wegen het land. Het binnenland is echter rijk aan smalle
kronkelweggetjes en onverharde paden, die terreinvaardigheid en rijtechniek op de proef stellen.
Na elke bocht wachten weer nieuwe verrassingen en je weet nooit of de weg dan doorgaat of
gewoon doodloopt.
Hoofdstad:

Tirana

Aantal inwoners:

ongeveer 2,8 miljoen

Oppervlakte:

28.748 km²

Munt:

lek

Taal:

Albanees
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Over de International GS Trophy.
De International GS Trophy is een evenement dat de ‘spirit’ van de legendarische BMW GS
modellen ‘viert’. Het omvat alles waarvoor een GS motorfiets is gemaakt: rijplezier, avontuur en
uitdagingen. De International GS Trophy Zuidoost-Europa 2022 is de achtste editie van dit
evenement. Eerdere edities vonden plaats in 2020 in Oceanië (Nieuw-Zeeland), in 2018 in
Centraal-Azië (Mongolië), in 2016 in Zuidoost-Azië (Thailand), in 2014 in Noord-Amerika
(Canada), in 2012 in Zuid-Amerika (Chili en Argentinië), in 2010 in Zuid-Afrika, Swaziland en
Mozambique en in 2008 in Noord-Afrika (Tunesië).
In de komende editie nemen 22 landenteams van over de hele wereld het tegen elkaar op. Het
startveld van zestig rijders wordt begeleid door de GS Trophy Marshals, artsen, sponsors,
vertegenwoordigers van de media én een foto- en filmcrew.
De International GS Trophy is geen race maar een teamcompetitie, waarin de deelnemers met
elkaar strijden op diverse proeven, ‘special stages’. Niet alle proeven zijn opgezet als pure rijtest,
het gaat ook om kennis en teamwork. Doordat de deelnemers veel tijd samen doorbrengen en
overnachten in bivaks, bevordert dit evenement ook het gevoel van samenzijn. Het is niet
ongebruikelijk dat hier vriendschappen voor het leven tot stand komen. Zo verbindt de
International GS Trophy mensen, culturen en motorrijders van overal ter wereld, op dezelfde
manier als de GS motorfietsen doen.
Afgaande op de ervaringen uit de eerdere International GS Trophy-evenementen is te stellen dat
het succesvolste team het team is dat het beste is voorbereid, waarvan de leden het beste
samenwerken en het behendigst zijn op de motorfiets, terwijl ze enorm veel plezier beleven aan
de geweldige internationale camaraderie.
Word deelnemer!
De komende periode geeft BMW Motorrad steeds meer informatie over de GS motorfietsen die
worden gebruikt, de uitrusting die de deelnemers helpt tijdens het evenement en meer
informatie over de deelnemende landenteams.
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Op de website kunnen Nederlandse geïnteresseerden zich aanmelden voor een voorkwalificatieevenement in Nederland. Er is ruimte voor tachtig personen in deze Pre-Qualifier. De beste
twintig deelnemers gaan door naar de Qualifier in Wales. Daaruit komen de drie winnaars die
Nederland in Albanië gaan vertegenwoordigen.
BMW Motorrad doet via diverse media verslag van de International GS Trophy, details hierover
volgen binnenkort. Berichten posten op social en in andere media en een dagelijks professioneel
videoverslag maken deel uit van het communicatietraject. Voorlopig is alle beschikbare informatie
te vinden op de speciale website.
Na de BMW Motorrad International GS Trophy 2022 Zuidoost-Europa biedt BMW Motorrad
weer de ‘Follow the Trails’-reizen aan – klanten kunnen het spoor van de International GS Trophy
volgen op originele GS Trophy motorfietsen.

Rijswijk, 14 januari 2021

Noot voor de redactie
Informatie:
BMW Group Nederland, Corporate Communications
Tamara Villani el Fellahi
Tel.: (070) 41 33 108
tamara.villani@bmw.nl / www.press.bmwgroup.nl
Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Motorrad Nederland op Facebook, YouTube en Instagram.
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BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in 15 landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk spreidt
zich uit over meer dan 140 landen.
In 2020 verkocht BMW Group wereldwijd meer dan 2,3 miljoen auto’s en meer dan 169.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al 11 jaar op rij marktleider. In 2019 bedroeg de
winst voor belastingen € 7,118 miljard en de omzet € 104,210 miljard. Op 31 december 2019
bood de onderneming wereldwijd werk aan 126.016 medewerkers.
Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en verantwoord
ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar gehele
waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook:
https://www.facebook.com/BMWMotorrad.Nederland
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWMotorradNederland
Instagram:
https://www.instagram.com/BMWMotorradNederland

