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RepoRtage Van Shanghai naaR RotteRdam (deel 1)

■ Twee jonge Nederlanders, Rogier Bikker en Maren Striker, wonen al jaren 
in China en hebben het bizarre plan opgevat om per auto naar Nederland 

te rijden. Een drie maanden durende, 20.000 kilometer lange tocht door elf lan-
den. Waarom? Omdat het kan. En omdat ze willen bewijzen dat China veel meer 
is dan een plek waar ze alleen goed kunnen kopiëren. Het land biedt volgens 
 Rogier en Maren ook kwaliteit en fraaie producten. Dát is het Brand New China, 
zegt het duo. Vandaar ook dat ze de auto volladen met louter Chinese spullen, 
van low- tot hightech. Zo zijn hun telefoons, computers, camera’s, zonnebrillen 
en zelfs hun T-shirts en ondergoed uit het land afkomstig. En natuurlijk is ook 
hun auto made in China: een BYD F5 Suri. De sedan van Build Your Dreams is 
 nagelnieuw en nog niet leverbaar in Europa. Sterker nog, wanneer onze twee 
land genoten hun BYD in oktober over onze grens rijden om hun ongetwijfeld 
barre tocht te eindigen bij het Europese hoofdkantoor van het merk in Rotter-
dam, is er sprake van een heuse primeur. Wij zullen er dan als de kippen bij zijn 
om die F5 tegen het licht te houden. Tot die tijd berichten we in het blad en op 
onze website regelmatig over de avonturen van Maren en Rogier. In dit eerste 
deel volgen we het duo tijdens de eerste twee weken van de reis, van startpunt 
Shanghai naar het Tibetaanse Plateau, op een hoogte van ruim 4 kilometer. ■

dromen zijn er om waargemaakt te worden, bewijzen twee 
nederlanders die van China naar Rotterdam gaan rijden.

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

Dromenbouwers

De Nederlanders trokken twee dagen 

lang op met nomaden.

... en dat kan dan wel eens verkeerd  

vallen. Dag 11: voedselvergiftiging.

Het Chinees in China is wel wat anders  
dan bij onze plaatselijke Chinese Muur ...

Boven op het Tibetaanse Plateau: 
4.297 m, zegt de hoogtemeter.

Na bijna een jaar van voor-
bereidingen is het eindelijk 
zover: Rogier (op het dak), 
Maren en hun kersverse 
BYD F5 Suri 1.5 Turbo klaar 
voor de start in Shanghai.

Het is weer eens wat anders dan 
een volgepakte Zuid-Franse cam-
ping: de uitgestrekte graslanden 
van het Tibetaanse Plateau.

Rotterdam Shanghai

Rogier Bikker
Maren Striker

Brand New ChinaDe BYD F5 krijgt het zwaar voor z’n kiezen 
op de soms erbarmelijk slechte wegen. 
Tot  nu toe hebben Maren en Rogier echter 
nog geen pech of schade gehad, zelfs geen 
lekke band.

Scan de QR-code met je 
smartphone of tablet voor 
een videoreportage over  

dit bijzondere project.


