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S
abine Clappaert: “We heten de
Sunshine Shooters omdat we
iets vrolijks wilden, iets vrouw-
vriendelijks ook, maar niks met
diva’s en ook niks girly. Ik heb
een lijst met Amerikaanse base-

ballteams afgedrukt, maar die namen
waren bijna allemaal te macho.”

Inge Grossen: “Ik wilde eerst een naam
met something Beaver erin. Blijkt dat
Beaver zich qua betekenis wat lager
bevindt. Dat werd dus niks.”

Sabine: “Voor de Sunshine Shooters ken-
den wij elkaar niet. Ik was alleen op de
info-avond van de Antwerpen-Banjul
Challenge. Daar ben ik met iemand aan
de praat geraakt die Inge kende. Dat Inge
wel met me mee wilde rijden, voorspelde
hij en hij gaf me haar mailadres.”

Inge: “De eerste keer hebben we afge-
sproken op de Waalse Kaai in Antwerpen.
We zijn Thais gaan eten.”

Sabine: “Ik weet nog dat ik stond te
wachten en dacht: shit, als het nu maar
een leuke is. Maar aan tafel was de schrik
meteen weg.”

Inge: “Daarna hebben we elkaar een
week uitgetest in Barcelona. Tenslotte
moeten we 7.000 kilometer rijden, met
zijn tweeën in een hete Land Rover, 24 uur
per dag. Want slapen doen we op een
matras in de koffer.”

Inge: “Wij dus een week naar Barcelona.
Want als je een hotelkamer deelt, leer je
elkaar snel kennen. Scheten op het toilet
waren het probleem niet. Die schroom
heb ik sowieso niet. Maar ik heb wel ruim-
te nodig. Zonder dat de ander zich met-
een afgewezen voelt in de vriendschap.”

Sabine: “Dat heb je met veel vrouwen. Ze
ne men alles persoonlijk op. Terwijl het
bij na nooit persoonlijk is. Toen we in het
ho tel aankwamen, ben ik het meteen
afgetrapt om te gaan joggen. Geen pro-
bleem voor Inge. Ik ben als de dood voor
gezelschap waar je de hele tijd mee moet
babbelen.”

Inge: “Desalniettemin hebben we heel
veel gekletst en heel veel cava gedronken.
Onze gesprekken waren heel intensief.
We zijn allebei gravers. Gelukkig konden
we elkaar wel af en toe loslaten. Ik moet
Sabine nu alleen nog uitleggen hoe ze me
een spuit in mijn bil moet zetten.”

Sabine: “Spuit?”
Inge: “Ik neem van mezelf te weinig vita-

mine B op. Daarom moet jij af en toe een
spuit zetten. Ik denk dat we complemen-
tair zijn. Als jij bang bent, speel ik de held
wel. En als we de weg kwijt zijn, vraag jij
hulp aan andere mensen. Want dat doe ik
niet graag. Ik ben niet mensenschuw,
maar soms lijkt het er op.” (lacht)

Sint-Martens-Latem

Sabine: “Zij gaat gewoon mee om mij te
schminken. Ze valt misschien voor oude
dozen.” (lacht)

Inge: “Ik ben mee geweest met de ploeg
van Peking Express, voor de visagie. Maar
ik voelde dat ik weer eens toe was aan wat
anders. Ik denk dat ik verslaafd ben aan
nieuwe uitdagingen. Daarom ga ik met
Sabine mee naar Banjul. Ik heb de neiging
om me te laten betuttelen. Op de duur
geloof ik zelf dat ik het nodig heb, dat ik
niet zonder kan. Daarom moet ik soms
los uit mijn eigen leven. Alleen zo kan ik
meer Inge worden. In de rally moet ik
leren om op mezelf te vertrouwen”

Sabine: “Volgens sommige mensen zie
ik eruit als een mevrouw uit Sint-Martens-
Latem. Daar wil ik van af. Ik wil weten wat
er van mij overblijft zonder de context
van normale dagen. Zonder kantoor, auto
of klanten. Het is precies alsof het leven
dat ik leid, vertroebelt wie ik écht ben.”

Inge: “Gewoon kan soms zo angst aanja-
gend zijn. Aan de ene kant ben ik voortdu-
rend op zoek naar stabiliteit, dingen zoals
’s ochtends op een normaal uur een ont-
bijtje klaarmaken voor mijn lief. Maar
tegelijk word ik daar af en toe compleet
onrustig van. (lacht) Ik weet soms
gewoon niet wie ik ben. Mezelf? Of de ver-
wachtingen eromheen?”

Sabine: “Ik ben bang om mezelf onder-
weg tegen te komen, maar tegelijk doe ik
het precies daarvoor. Ik ben al verschrik-
kelijk veel op reis geweest. Ik heb zelfs een
zwerversziel maar alles was altijd netjes
omlijnd. Alweer volgens een mal.” (zucht)

Inge: “Je mag niet denken dat wij aan
iets willen ontsnappen. Wij lopen niet
weg. Met die rally lopen we naar iets toe.
Innerlijke rust misschien. Noem het maar
verlof van ons eigen leven. ”

Sabine: “Ik ben er zeker van dat ik de
innerlijke rust niet zal vinden, hoogstens
een heel klein stukje. Eerst dacht ik dat dit

plan een soort midlifecrisis was, maar
daarna heb ik beseft dat het waarschijn-
lijk nooit meer over gaat. Met ouderdom
heeft het niks te maken. Toen ik jonger
was, vroeg ik me ook soms af of het dit nu
was. Die twijfel, daar raak ik wellicht nooit
meer van af. Maar ik ga mezelf wel beter
leren kennen.”

Inge: “Ik heb geen zin om kleiner te zijn

dan ik eigenlijk zou kunnen. Ik ken
genoeg mensen die verbitterd zijn omdat
ze hun dromen niet hebben nagejaagd.
Terwijl niets zo triest is als verbitterde
men sen. Ik ben niet bang voor bitterheid,
ik ga ze gewoon vermijden. Als je je iets
kunt voorstellen, moet je ervoor gaan,
vind ik.”

Sabine: “We zullen eens laten zien wie

we écht zijn. Waarschijnlijk groter dan we
nu nog denken. (lacht) We moeten alleen
stop pen met excuses te verzinnen en ach-
ter onze droom aangaan. Ik wil andere
vrouwen graag laten zien dat het ook
anders kan, zeker als je je de vrijheid kunt
permitteren zoals wij. Daarom gaan we
onze 4x4 ook verkopen bij aankomst. De
opbrengst gaat naar Stichting Evenaar.

Het ziekenhuis van Kartung in Gambia
heeft dringend een gynaecoloog nodig.”

Heel veel deo

Sabine: “Ik weet nu al dat ik me verloren
ga voelen als ik terug thuis ben. Ik ga
natuurlijk blij zijn dat ik mijn vriend
terug zie, maar tegen die tijd gaat het hier
wel koud en donker zijn. Bovendien ben
ik dan net jarig. Daar moet ik dringend
iets voor verzinnen. Een verrassingsfeest-
je terwijl ik met een identiteitscrisis zit, is
wel het laatste wat ik wil.” (lacht)

Inge: “Het is een kutperiode waar je
doorheen moet. Ik heb na iedere reis het-
zelfde. Het zal een tijdje duren voor we
merken dat de rally ons sterker gemaakt
heeft.”

Sabine: “Weet je wat raar is? Hoeveel
mensen zich over ons willen ontfermen.
Terwijl wij het helemaal niet over de hul-
peloze meisjes boeg willen gooien. Ik heb
mijn woordenschat al uitgebreid met
alternator en joint de culasse.”

Inge: “Mensen raden ons de mafste din-
gen aan, zoals een Irak training bij het
leger. Als iemand mij aanvalt, pak ik hem
in de ballen. Zo simpel is dat.” (lacht)

Sabine: “Het probleem is dat je voordien
met je ogen gaat knipperen. Mensen die
niet getraind zijn doen dat altijd. Daarna
ben je al lang te laat om je aanvaller nog
in de ballen te pakken. (lacht) Al ben ik
doodsbang voor compromitterende situ-
aties met mannen. We rijden door landen
die niet altijd even vrouw vriendelijk zijn.
Twee vrouwen in een auto maakt je toch
kwetsbaar. Bovendien komen we op plaat-
sen waar ze mischien nog nooit blanken
hebben gezien, laat staan blanke vrou-
wen. In ieder geval, ik bind mijn haar

samen met een sjaal eromheen. En ik ben
al naar H&M geweest voor hemden met
lange mouwen. Ik heb geen zin om op te
vallen aan die grens overgangen. Eerst
heb ik nog getwijfeld om condooms mee
te nemen. Maar nu weet ik het zeker. Met
de verhalen die ik al heb gehoord over
verkrachtingen.”

Inge: “Ik neem sowieso condooms mee,
om over mijn fototoestel te spannen als
het regent. Condooms zijn niet alleen
handig voor seks! Verder neem ik nog
pepper spray mee en een Leatherman.”

Sabine: “Een Leatherman? Wat is dat nu
weer?”

Inge: “Een mes voor avonturiers. Zorg
maar dat je er ook eentje hebt. Voor de
rest moe ten we zorgen dat er bij iedere
louche grens overgang een man bij ons in
de auto zit. Er rijden mannen genoeg mee
in de rally.”

Sabine: “Mannen in onze Land Rover?
Na een week rally is dat waarschijnlijk al
geen plezier meer. Of denk jij dat die net
als wij 21 schone onderbroeken gaan
inpakken?”

Inge: “Nee. Maar zoiets is aan mij niet
besteed. Ik zit er niets mee in om in het
bos te moeten kakken, maar ik wil wel
alle dagen een zuivere onderbroek aan.”

Sabine: “Ik douche normaal twee keer
per dag. In de rally zal ik me moeten
behelpen met heel veel deo en natte doek-
jes. Ik moet ook nog oploskoffie halen,
want zonder koffie trek ik het ’s morgens
niet.”

Inge: “We moeten nog keiveel regelen.
Ik moet nog muggenraampjes stikken. En
mijn broer heeft gezegd dat zakjes van
Uncle Ben’s handig zijn. Daar hoef je
alleen maar water op te gieten. Het is gee-
neens zo vies, zegt hij.”

Sabine: “Het zal ons deugd doen, drie
weken zonder fatsoenlijk eten. Wie weet
vermageren we nog. Die rally gaat ons
deugd doen.” (lacht)

Volg de belevenissen van Sabine en Inge 

op de blog sunshineshooters.wordpress.com en

in Wax, vanaf 2 oktober.

HET KEERPUNT

Inge Grossen en Sabine Clappaert rallyen als Sunshine Shooters door Afrika

INGE GROSSEN:

Je mag niet denken
dat wij aan iets
willen ontsnappen.
Wij lopen niet weg.
Met die rally lopen
we naar iets toe.
Innerlijke rust
misschien

We nemen 
verlof van ons
eigen leven

Inge Grossen (32) is visagiste en fotograaf, Sabine Clappaert (37) 
marketeer. Op 3 oktober schepen ze in voor een rally van 7.000 kilometer
door Afrika, van Antwerpen tot Banjul in Gambia. Hun 4x4 is tweede-
hands. In de koffer ligt een matras. Ervaring hebben ze niet, wel 21 schone
onderbroeken in hun bagage. Ze vragen zich af wat er van hen overblijft
zonder de context van normale dagen. Daarom gaan ze. Om te laten zien
hoe ze écht zijn. ‘Waarschijnlijk groter dan we nu nog denken’, lachen ze.
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