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Een half jaar waren Mark
en Majlits van Essen uit
Winkel onderweg op de
fiets door Zuid-Amerika.
Ruim 5500 kilometer
vanuit de meest
zuidelijke stad op aarde,
Ushuaia in Argentinië,
naar Bolivia. Een derde
van hun route ging over
onverharde en soms
levensgevaarlijke wegen.
Ze zijn net terug, maar al
weer druk bezig met het
plannen van hun
volgende trip die het
tweetal verder naar het
noorden moet brengen.
Uiteraard weer op de
fiets.

Presentatie
De route begon onder in Zuid-Amerika en ging via de Andes naar Bolivia.

Een tarantula. Deze beruchte vogelspin stak pal voor de fiets over.

Mark en Majlitsvan Essen in een vallei in Argentinië nabij Jujuy.

FOTO’S MARK EN MAJLITS VAN ESSEN

Fietsen over de wereld als levensdoel
Michiel Snik

m.snik@hollandmediacombinatie.nl
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Zie videoverslag op de
website van deze krant
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Winkel Q ,,Of ik heb gedacht: ik
lijk wel gek zo af te zien. Klotefiets. Ik stop er mee. Natuurlijk!
Het was afzien, maar achteraf ben
ik blij dat ik heb doorgezet.’’
Majlits van Essen (38) zegt het met
een lach, op de bank in de ouderlijke woning. De gebruinde Winkelse
is vol verhalen. Haar man Mark
(44) hoort het gelaten aan. Hij had
al duizenden fietskilometers naar
onder meer China in de benen,
voordat zij samen in oktober van
het vorig jaar aan hun avontuurlijke reis begonnen.
Reizen. Dat is voorlopig het levensdoel van het tweetal. Hun koophuis hebben ze verhuurd en hun

inboedel opgeslagen om onbelast
hun doel te kunnen verwezenlijken. ,,We willen een half jaar reizen en dan weer even terugkeren
om onze familie en vrienden te
zien en vervolgens af te reizen naar
Spanje om daar geld op een camping te verdienen. Daarmee betalen we dan weer de volgende etappe van onze reis.’’

Low budget
Voor hun trip hadden ze stevig
gespaard. ,,Het plan was om het
echt low budget te houden. Maar
de kosten vielen tegen. Zeker Argentinië en Chili zijn gewoon
duur. Wij hadden gerekend op
veertig euro per dag. Dat is niet
gelukt. We moeten nu dus extra
hard aan de bak om onze tweede
etappe, die na de zomer start, te
kunnen betalen.’’

Oversteek naar de grens van Chili – Villa O’Higgens, volgens het duo het zwaarste stuk fietsen.

De Van Essens hadden hun speciale
fietsen voor deze reis extra laten
prepareren door Alex Koks uit
Nieuwe Niedorp. Want dat de
fietsen het zwaar kregen, wisten ze
van tevoren. ,,Je rijdt soms ook
enorme afstanden zonder een dorp
te zien. Zoals meteen bij de start in
Argentinië. IJzig koud en vervolgens een weg van tweehonderd
kilometer en in de verste verte
hé-le-maal niets. Geen huis, geen
schuurtje, geen benzinepomp.
Niets. En veel wegen zijn erg
slecht, waardoor de kans op valpartijen groot is. Wat dat betreft hebben wij wel geluk gehad. We zijn
een paar keer plat gegaan, maar de
verwondingen vielen steeds mee.’’

Hel
Ongevaarlijk was de reis zeker niet.
Mark: ,,Zeker in Argentinië is het

Majlits zit stuk op een beklimming in Bolivia.

verkeer soms een hel. Ze rijden als
gekken, remmen niet en duwen je
gewoon van de weg af. Als je geluk
hebt, claxonneren ze wel als ze je
inhalen. Dan moet je vlug de berm
in sturen. Maar door de harde
wind die je vrijwel permanent
tegen hebt, hoor je dat vaak niet.
In Bolivia zijn de weggebruikers
overigens juist zeer hoffelijk. Ze
geven je daar zelfs extra ruimte.’’
In de problemen zijn ze nooit
gekomen. En als ze hulp nodig
hadden, dan was die er snel. ,,De
mensen zijn daar zo vrijgevig en
gastvrij. Ongekend. Je hoort vooraf
allerlei indianenverhalen, dat het
gevaarlijke landen zijn. Maar ik
heb mij geen moment onveilig
gevoeld. We kregen ook op verschillende plekken, van wildvreemden, slaapplaatsen aangeboden. En
eten. Maar ook een lift als ze ons

zagen ploeteren. Daar wilden we
zo weinig mogelijk gebruik van
maken. Waarom? Dat voelde een
beetje als falen. We wilden het
allemaal fietsen. Maar soms ben je
zo kapot en leg je met moeite op
een dag twintig kilometer af. Dan
ben je blij als je even achterin een
pick-up mag plaatsnemen tussen
huisraad, andere reizigers of kleinvee’’, zegt Majlits.

Facebook
Bij hun tocht zochten ze wel steeds
naar internet, wat dat was bijna
dagelijks hun dunne lijntje met
het thuisfront en het groeiende
leger volgers op hun Facebookpagina ’Avontuurlijk Fietsen’ waarop
Mark foto’s, filmpjes en verhalen
plaatste. ,,Daar kregen we veel
leuke en lieve reacties op. Ook van
vreemden. Die reacties deden ons

echt goed en hielpen ons soms ook
bij lastige periodes. Heerlijk zoals
er werd meegeleefd.’’
Na de zomer vliegen ze terug naar
Bolivia, waar zij hun fiets hebben
gestald bij een boekhandel in de
stad Sucre. De tweede etappe moet
hen verder naar het noorden brengen. ,,We gaan dan richting Ecuador’’, zegt Mark. ,,Maar we gaan
dat minder planmatig doen. Dat
hebben we wel geleerd. We willen
nog meer genieten van de prachtig
natuur en de vrijheid.”
Wat het tweetal ook heeft geleerd,
is dat ze veel minder bagage mee
moeten nemen. ,,We hadden al erg
weinig mee, maar het blijft altijd te
veel’’, zegt Mark. ,,Vooral kleding.
Want wat heb je nu aan bijvoorbeeld vijf shirts terwijl je er maar
een tegelijk aan kunt trekken?
Bovendien, daar is alles te koop.’’

Majlits in gesprek met gauchos (boeren te paard) in Argentinië.

Onderweg kwamen ze toevallig ook de Dakar Rally tegen.

Torres del Paine, het natuurpark in Chili.

De avontuurlijke fietsers
Mark en Majlits van Essen
houden morgenavond,
zondag 23 april, vanaf half
acht een presentatie van
hun reis in de Prins Maurits
aan de Dorpsstraat 79 in
Nieuwe Niedorp. Ze tonen
unieke foto’s en films en
zitten vol verhalen. De zaal
is vanaf zeven uur open, de
entree bedraagt vijf euro.

