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REPORTAGE VAN SHANGHAI NAAR ROTTERDAM (DEEL 2)

■ We hebben weer contact met de mannen als 
ze inmiddels zo’n 8.000 kilometer hebben af

gelegd en ze zich in Almaty bevinden, de voor
malige hoofdstad en grootste stad van Kazachstan. 
Het  leven lacht ze weer toe: terrasjes, geweldig 
weer, culturele activiteiten en zeer vriendelijke 
mensen. Dat was daarvoor wel even anders. Hoog
teziekte, een hardnekkige voedselvergiftiging en 
gekneusde ribben door een verkeerd afgelopen ritje 
op een paard reden mee in de BYD F5. Inmiddels is 
het duo hersteld, gaat de reis voorspoedig en liggen 
ze weer op schema om op 31 oktober in Rotterdam 
aan te komen. Gezien de naam en faam van BYD als 
producent van elektrische voertuigen leek het lo
gisch dat het Chinese merk Rogier en Maren van 
een elektrische auto zou voorzien. Eén nadeeltje: 
zo’n EV is  natuurlijk moeilijk op te laden in the mid
dle of  nowhere. Dus werd het een BYD F5 Suri, met 
een viercilinder benzinemotor met directe benzine 
inspuiting en turbo. Rogier: “Hoewel zwaar op de 

In een drie maanden durende trip van 20.000 kilometer rijden Rogier Bikker en Maren 
Striker van Shanghai naar Rotterdam in een BYD F5 Suri. AutoWeek volgt het avontuurlijke 
duo op de voet. Gaat het een beetje aan boord van zo’n voor ons onbekende Chinees?

Tekst Michiel Willebrands, foto’s Maren Striker en Rogier Bikker

De grote onbekende

Rotterdam Shanghai

Scan de QR-code met je 
smartphone of tablet voor 
een videoreportage over  
dit bijzondere project.

problemen overleefd. Je zou bijna denken dat we 
goed kunnen autorijden.”

Vals spelen
Ook met de extreme temperatuurschommelingen 
van onder het vriespunt tot 50 graden Celsius boven 
nul, heeft de Chinese sedan geen moeite gehad. 
 Onder die zware omstandigheden ligt het verbruik 
rond de 1 op 12, geen verkeerde waarde voor een 
auto die schoon aan de haak 1.385 kilogram weegt, 
keihard moet werken, zwaar beladen is, veelal on
gunstige toerentallen moet draaien en vrijwel nooit 
in zijn zesde versnelling komt. Maren: “Hier rijden 
is constant inhalen. Omdat er veel vrachtverkeer is 
en ook personenauto’s hier enorm langzaam rijden, 
ben je continu bezig met inhaalmanoeuvres. 
Op bochtige wegen en in de bergen is het dan han
dig als je er even snel voorbij kunt. En dat kan met 
de BYD F5.” Ruimte is er zat in de 4,68 meter lange 

 sedan, al hebben de reislustige Nederlanders wel 
een beetje vals gespeeld door de achterbank te 
 demonteren. “We hebben nu eenmaal heel veel 
spullen bij ons. Zo kunnen we dagen overleven  in de 
rimboe: water, benzine, eten, een tent, slaapzakken, 
een gasstel, tafel, stoelen, kleding, camera’s en lap
tops. Alles hebben we bij ons. We hebben zelfs twee 
verlengsnoeren en een nietmachine in de auto. Je 
moet eigenlijk op alles voorbereid zijn, en dat zijn 
we. Althans, dat verwachten we, aldus Rogier.”

Hoogte- en/of dieptemeter?
De uitrusting van de F5 is compleet. Naast tal van 
veiligheidsvoorzieningen – de F5 heeft vijf sterren 
in de Chinese botsproef gehaald, maar die is wel 
minder streng dan de Euro NCAP – is er een hoogte
meter aan boord. Maren: “We hebben elk klimaat 
inmiddels gehad. We zijn op de heetste plek van 
China geweest. Dat is Turpan, ook wel het Chinese 

proef gesteld, heeft de auto vooralsnog geen krimp 
gegeven. Da’s niet helemaal vanzelfsprekend, want 
de brandstof die we tanken, is van nogal wisselende 
kwaliteit. We mikken op benzine met octaangetal 
93, maar hoe schoon die is, weet niemand.”  

Servicepunten
Om ellende voor te zijn en om de auto ook op de 
brug te kunnen zetten, wordt waar mogelijk een 
BYDservicepunt aangedaan. Voorkomen is  beter 
dan genezen en een grondige inspectiebeurt op zijn 
tijd kan geen kwaad. Maren: “In Chengdu, Urumqi 
en Almaty zijn de olie van motor en bak en diverse 
 filters vervangen. En dat is tot nu toe voldoende 
 gebleken. We hebben geen kapotte onderdelen, 
geen platte banden, geen pech langs de weg, hele
maal niets gehad. Wel hebben we een paar keer 
vastgezeten, maar dat was onze eigen schuld. De 
doos met onderdelen is nog steeds onaangeroerd.” 
De F5 levert 152 pk en 240 Nm en dat is krachtig 

Death Valley genoemd, en daarnaast de op één na 
laagste plek ter  wereld. Het ligt op 154 meter onder 
zeeniveau. We kwamen daar om halfacht ’s avonds 
aan en toen was het nog 45 graden Celsius. Overdag 
wordt het daar boven de 50 graden. Dat was ook 
het moment dat we erachter kwamen dat de 
hoogte  meter geen waarden onder nul kan aange
ven. Tja, dat was natuurlijk een beetje jammer, 
maar blijkt zo te horen.” 
De mannen zijn nog niet  halverwege en hebben nog 
een barre tocht voor de boeg. De sfeer aan boord is 
goed en de techniek van de BYD houdt zich prima. 
Vol vertrouwen ploegen Maren en Rogier voort, via 
het grote onbekende naar uiteindelijk Rotterdam. 
Wordt vervolgd! ■

 genoeg gebleken om de BYD met inzittenden en 
volle bepakking naar 4.871 meter te brengen. Om 
dat in het juiste perspectief te plaatsen: da’s hoger 
dan de Mont Blanc. Rogier: “Ik denk dat die trip 
de grootste uitdaging voor de auto was. Modder
poelen, grote gaten, diepe ravijnen, slecht zicht 
door de regen en alleen maar vrachtwagens om ons 
heen, die heel langzaam naar boven kropen. Dat 
ging niet hard, en inhalen is lastig door de slechte 
weg. Als je het al een weg kunt noemen ... Maar 
 gelukkig hebben de auto en wij het zonder echte 

Rogier in dromenland na weer een lange etappe. De achterbank 
moest wijken om plaats te bieden aan alle bagage.
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De F5 heeft geen 4WD, dus het werd 

 afslepen na een  strandbezoekje ...

De BYD neemt tot dusver genoegen met af en toe wat verse olie en een fris filtertje.

Ook bij de bruginspecties kwamen tot nu geen defecten aan het licht.


