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Reizen

De schaarse bewoners van het uiterste zuiden van Nieuw-Zeeland moeten genoeg hebben aan
zichzelf en aan het landschap. Eric van den Berg reist vanaf het Zuidereiland naar het noorden.

Lake Wakatipu, Nieuw-Zeeland. Fo t o ’s Eric van den Berg

Janne Schra (26)
toert met haar
band Room Eleven
door Duitsland. Rei-
zen is niet bepaald
haar tweede na-
t u u r.

Ik dacht: Japan? Jezus Mina, wat ver. Ik vind België al ver

>

D
e buurman is anders.
Laat landbouwplastic en
rotzooi zomaar slinge-
ren, heeft geen oog voor
de schoonheid van de

groene glooiingen, geen oor voor
de roep van de tui, heeft, zogezegd,
‘niet dezelfde waarden’. Hij hoort
bij de ‘andere kant’ van het dorp,
niet de kant van Fergus, Mary en
hun tekkel Cloudberry (berg-
braambes).

Wie het in Papatowai, in het ui-
terste zuiden van Nieuw-Zeeland,
niet kan vinden met de buren,
moet genoeg hebben aan zichzelf
of aan het landschap. Het dorp
heeft twintig inwoners, alle kinde-
ren meegeteld, een general store,
een camping en een rariteitenga-
lerie van De Verdwaalde Zigeuner,
die zijn bus heeft volgestopt met
wekkers, treintjes en schakelaars
die nergens toe dienen.

Pagina 5: Van Zuider- naar
Noordereiland

Waar zit je?
Ik sta voor de Stage Club in Hamburg. Dat is
een luxe club waarin je mannen met siga-
ren en cognac zou verwachten, maar toen
we gisteravond optraden was er een jong
luisterpubliek.
Ik zou de bus moeten inladen, maar ja, ik
ben dit interview al aan het doen. De enige
vrouw zijn, heeft zo z’n voordelen.

Professioneel, een bus.
Normaal gesproken hebben we die ook
niet, maar voor deze toer hebben we er
een gehuurd. We moeten heel Duitsland
door, en dat zijn lange afstanden.

Wat doe je tijdens die ritten?
Ik heb laatst een schetsblok gekocht en
een Japanse stift. Daarmee maak ik schet-

sen. Toeren is veel zitten en niks doen. Een
vriend van mij omschreef het laatst tref-
fend: ‘Hurry up and wait.’ Tijdens dat wach-
ten wil ik iets te doen hebben. Naar buiten
kijken is niet zo interessant want het lijkt
hier erg op Nederland. Niet dat je iets te-
genkomt waarvan je denkt: ‘goh, interes-
sant’. Dat had ik in Japan bijvoorbeeld wel.

Ve r t e l .
Het is daar zo schoon, er ligt daar niks op
straat. En als ik zeg niks, dan bedoel ik ook
echt helemaal niks. Ze eten daar dan ook
niet op straat. Ik vind het fijn dat er zo’n
plek bestaat, zo opgeruimd.
Jammer is dat ze erin doorslaan. Alles is ge-
controleerd, dus ook de Japanners zelf. T i j-
dens concerten zijn ze ingehouden. Aan
dansen doen ze niet.

Rare jongens.
Toen ik hoorde dat we naar Japan mochten,
dacht ik: ‘Jezus Mina, wat ver, dat kan toch
helemaal niet!’ Ik vind België al ver. Maar
als je er eenmaal bent, valt het eigenlijk wel
m e e.
Door de band ben ik wat wereldlijker gaan
denken. Ik leg mezelf minder beperkingen
op en kan me voorstellen dat er mensen
zijn die niet alleen Nederland, maar ook de
wereld klein vinden.

Je bent meer reiziger geworden?
Ja, ik sta er positiever tegenover. Ik grijp
niet elke mogelijkheid aan om weg te gaan.
Maar het is wel fijn, er zo af en toe even uit
te zijn. Dat je alleen je koffer bij je hebt en
niet je fotoboeken nog moet inplakken, of
dat soort onzinnige dingen.

Vrijheid.
Precies. Ik ben op mijn best op een ro a d t r i p
in de Volkswagen-camper van mijn vriend-
je. Met alleen een vaag doel voor ogen. Vo-
rige zomer wilden we naar Zweden, maar
de weerkaart liet alleen in Oost-Europa
zonnetjes zien. Zijn we daar naartoe ge-
gaan. Als we ergens langs de snelweg wil-
den slapen, deden we dat gewoon. Een
heel vrij gevoel.

Zie je, zo eng is het niet, dat reizen.
Waar je ook gaat, uiteindelijk heb je toch je-
zelf bij je. Niet dat ik daar nu altijd zo blij
mee ben.
Je zou eigenlijk ook reizen moeten kunnen
kiezen, waarop je andere mensen zou kun-
nen zijn.

Michiel van der Geest

Nieuw-Zeeland Zuidereiland

The Catlins, een hoekje van het
Zuidereiland waar het zout van de
Stille Oceaan in de lucht zit, waar
het, zo zegt men, negen maanden
winter is en de overige drie maan-
den regent, waar de kleinste boer-
derij 100 hectare meet, is een ge-
bied om in te verdwalen. Of je ver-
dwaald te wanen. Omdat het zo
leeg is, en zo onmetelijk stil: een
gebied dat anderhalf keer Luxem-
burg beslaat, maar niet meer dan
tweeduizend zielen herbergt.

Iedereen is vertrokken; al in de
jaren zeventig is de leegloop be-
gonnen toen de meeste bossen wa-
ren gekapt en de houtzagerijen
hun deuren sloten. Fergus Suther-
land, een zestiger, is er juist naar -
toe gekomen. ‘Als kind was ik al
weg van de wolken, van de heu-
vels. Ik kwam terug om die te schil-
deren.’

Zijn werk hangt in de woonka-

mer van het zelfgebouwde huis
aan de Tahakopa Baai, waar Berg-
braambes blaft naar een konijn in
de tuin en Mary kikkererwtensoep
en zelfgebakken muffins serveert.
Hier is het hoofdkwartier van de
Catlins Wildlife Trackers: Fergus en
Mary bieden ecotours door de Cat-
lins. Stelregel nummer 1: ‘We zijn
zuinig op het land.’

Zuinig op de zeeleeuwen (‘nog
niet zo lang geleden schoot ieder-
een daar nog op’), zuinig op de
hoiho, de geelogige pinguïn, de
zeldzaamste pinguïn. Ze zijn met
een beetje geluk en geduld aan het
eind van de middag te zien in Roa-
ring Bay bij Nugget Point, een uit-
steeksel in de oceaan met vuurto-
ren, en in het Te Rere-reservaat.
Daar zaten tot 1995 nog honderd
exemplaren, toen brak er brand
uit en nu zijn er nog maar zestig.

Fergus is de hoeder. Net zoals hij

Videoverslag
■ Zuidereiland | Nieuw-Zeeland
vanuit de helikopter.
w w w. v o l k s k r a n t r e i z e n . n l / n z

En veel meer op internet

hoeder is van de bomen in Shank’s
Bush, een beplant stuk grond in
Papatowai. Met geld van de Pacific
Heritage Trust, een fonds waarin
Frankrijk geld heeft gestopt als
compensatie voor de aanslag op
de Rainbow Warrior in 1985, strijdt
hij met een nieuw bos tegen de
ontbossing. Onopvallend, iets van
een liefhebber. Kinderen kunnen
er speuren naar de ónnatuurlijke
dingen: een wasknijper, een water-
kraan, een kabouter. Fergus: ‘Als ik
deze grond niet had geclaimd, had
er nu een supermarkt gestaan.’

Fergus is niet van de stad. Waar
je weliswaar de tui hoort fluiten,
maar dat blijkt dan een beltoon op
een mobiel te zijn. Je zult hem al-
leen als het echt moet aantreffen
in de steden: Dunedin, de dichtst-
bijzijnde grote stad, met veel
Schots bloed en straatnamen die
van Edinburgh zijn overgenomen,Bungeejump boven Queenstown.

of het kleinere Invercargill, de
hoofdstad van de Southland-pro-
vincie. ‘Híer op het platteland zijn
de mensen vriendelijk, behulp-
zaam’, zegt Fergus. ‘In de stad zou
ik me verloren voelen.’

Niet alleen hij. Invercargill, een
tussenstop op de Southern Scenic
Route, is ook niet veel meer dan
een tussenstop – ooit door een jon-
ge en kennelijk verdwaalde Mick
Jagger betiteld als the asshole of the
earth. Een industriestadje met
50 duizend inwoners, dat dorpe-
lingen enkel bezoeken als ze nieu-
we meubels willen kopen of naar
het ziekenhuis moeten. Toeristen
komen er enkel om weer te ver-
trekken, naar The Catlins in het
oosten, of Fiordland in het westen.

Door dus. Naar Lake Hauroko.
Naar het gebied waar jaarlijks
7000 millimeter neerslag valt (dat
is dus zeven meter, ongeveer ne-

gen keer zo veel als in Nederland).
Naar het minder drukke gedeelte
van Fiordland – de meeste toeris-
ten komen noordelijker uit, op het
meer van Te Anau, en vooral in de
Doubtful Sound en Milford Sound,
imposante fjorden die zijn ge-
vormd in de laatste ijstijd.

Naar Johan, die op zijn manier
zuinig is op Southland en het Fi-
ordland National Park. Wat je niet
meteen zou zeggen, want hij
stuurt toeristen in zijn jetboat
(‘met Lexus V8 4,2 liter motor!’)
met 32 zeemijl per uur het meer
op. Stuiterdestuiter: het verhaal
van Johan is nauwelijks te volgen,
ondanks zijn microfoon en spea-
ker, maar in elk geval is dit the d-d-
d-d-d-eeep-p-pest lake van Nieuw-
Zeeland.
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In Iran werd overal alcohol aangeboden uit de eigen drankvoorraad.
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Die grote lege eindeloosheid

Weilanden langs route 94, met de Takitimu-bergen. Fo t o ’s Eric van den Berg

Zuidereiland alles keurig en geregeld; ook de adrenaline van Queenstown

Doen & Laten

D
e jetboat remt af. Johan
ziet aan de oever van
Lake Hauroko beken-
den, een groepje he -
licopter hunters . Ze heb-

ben herten geschoten, de kadavers
liggen naast hen. De helikopter
staat klaar om ze over de bergrug-
gen te tillen.

De jagers doen het voor het geld,
maar hebben ook hart voor de
zaak. Want er zijn te veel herten en
elanden, meer dan een eeuw gele-
den door de Britten hier geïntro-
duceerd, die de inheemse flora be-
dreigen. Johan Groters zelf heeft
zijn pijlen gericht op de hermelijn,
de grootste vijand van bijvoor-
beeld de grijze woudzanger, de ta -
kahe-loopvogel en de South Island-
mees. Dus laat hij plots het gas los
(‘hou je vast’) als een van zijn hon-
derd hermelijnvallen in zicht
komt. ‘De vlag staat omhoog! Er zit
een hermelijn in! Wie wil er even
van boord klimmen?’

<

Reisgenoten Gruwel, wat een bocht

G astvrijheid wordt algemeen
als een deugd beschouwd. Er
is daarom geen land ter we-

reld dat zijn bevolking niet als gast-
vrij typeert. Met open armen wordt
de vreemdeling ontvangen. En het
toppunt volgt als de toevallige voor-
bijganger wordt uitgenodigd om een
glaasje mee te drinken. Een ‘a u t h e n-
tieke’ ervaring, zo met de lokale be-
v o l k i n g.

Maar daar wordt dan niet bij ver-
teld dat die bezoeker wordt geacht
mokken vol zelfgestookt bocht naar
binnen te werken, met alle gevolgen
van dien. Het is maar wat je gastvrij
noemt.

Neem de reiziger die zich op de
site ik hou ook wel van gezellig lo-
kaal drinken noemt. Ergens in de
buitenwijken van Moskou deed hij
zich op een feest te goed aan lokale
wodka. Hij nam iets te veel, wat hem

Volgende week:
Een speciaal katern over Antarctica, waarin Bernice Notenboom (de eer-
ste Nederlandse vrouw op de Zuidpool) uitleg geeft over het smelten
van de polen. Daarom de vraag: bestaat er zoiets als klimaatneutraal rei-
zen? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, moeten we dan maar allemaal thuis-
blijven? Reageer op volkskrantreizen.nl/reisgenotenIllustratie Wouter van Reek

Het stille, verborgen leven van
het Zuidereiland: kiwi blokes, south
boys in hun territorium. Of Einzel -
gängers als Alastair Osbourne, bij-
naam Peanut (Pinda). Hij runt de
afgelegen Waitutu Lodge, het eind-
punt van de jetboat bij de Wairau-
rahiri-rivier. Peanut zet (met collie
Max in zijn spoor) vallen voor bui-
delratten – veruit de grootste plaag
van het land. Zijn grootste vangst
is echter, zo vertelt hij graag aan de
toeristen, een ‘ruimtebal’ die hij
vond op het strand. Woog 30 kilo,
helemaal hierheen gedragen. Geï-
dentificeerd als een brandstoftank
van de Delta Two Space Rocket, ge-
lanceerd in 1987. Die daar dus twee
decennia heeft gelegen. Onopge-
merkt.

Dat krijg je in de grote leegte van
het Zuidereiland – een miljoen in-
woners, maar bijna de helft van
hen woont in en rondom Christ-
church. Eindeloze weiden met on-
eindig veel schapen, wegen die de

Op Volkskrantreizen.nl delen
reizigers hun ervaringen. Deze
week: de uitwassen en plus-
punten van een stevig avondje
doorhalen met lokale dranken.

Advertentie

deed besluiten dat ‘de stoep ook
een prima plek is om te gaan sla-
pen’.

Een voorbijganger zag hem liggen,
kreeg hem niet meer uit zijn slaap en
belde de ambulance. In het zieken-
huis werd onze reiziger wakker. Na-
dat hij zich uitgebreid had veront-
schuldigd, en had uitgelegd dat de
wodka de schuldige was, waren de
Russische artsen vol begrip. De reke-
ning was voor hen.

In Japan is het vanzelfsprekend en
beleefd de glazen van gasten bij te
vullen op het moment dat daar iets
uit is gedronken. Lastig als je je lege
glazen wilt tellen om na twee of drie
op te kunnen houden met drinken,
ondervond Linda. Helemaal als je –
zoals Linda – ook ‘de neiging hebt te
blijven drinken zolang er nog iets in
het glas zit’. Hoe zij is thuisgekomen
na haar eerste Japanse avondje ka-
raoke weet ze niet meer.

Bert kent een godendrank uit
Ethiopië, maar wel eentje met helse
gevolgen. Het gaat hier om tej. ‘Het
goedje is oranje en wordt gemaakt
met honing. Het klokt heerlijk weg,
wordt geschonken in grote glazen
en is behoorlijk koppig.’ Een desa-
streuze combinatie, want als Bert op
huis aan gaat, vergeet hij ‘verwarmd
door de wijn’ zijn jas met daarin zijn
paspoort. ‘De volgende dag gebeld
en gezocht, maar nee, niemand had
iets gevonden en nee, het paspoort
was er niet meer.’ Nog altijd koestert
Bert het in Amhaars geschreven po-
litierapport, dat bij terugkomst in
Nederland waardeloos bleek te zijn.

Ook de Dominicaanse Republiek
heeft eigen specialiteiten: Pedro de
Macoris Viejo bijvoorbeeld, een rum.
In Juan Dolio, op een terras langs de
weg, kocht een reiziger met de
naam Koen Braak het per fles.

Vrolijk deelde hij het uit aan de
Dominicanen, totdat iemand voorbij-
kam die een machete aan zijn broek
had bungelen en ‘deze er pardoes
uittrok’. Echter zonder kwaad in de
zin. Hij klom een palmboom in en
hakte een aantal kokosnoten af. ‘Een
gat erin, rum erbij, en drinken
m a a r. . . ’

Ook in minder om hun drankgela-
gen bekendstaande landen is het
goed innemen. In Iran bijvoorbeeld.
Heleen reisde erdoorheen en na
aankomst bij haar gastfamilie kreeg
zij ‘een cocktail aangeboden van
sap, red bull en zelfgestookte wod-
ka, Aragh geheten’. Tijdens haar
rondreis is ze vaak bij Iraniërs thuis
uitgenodigd ‘en overal werd drank
aangeboden uit de eigen drankvoor-
ra a d ’.

Het leven binnenshuis onder-
scheidt zich in Iran nogal van het-
geen zich afspeelt op straat, legt
Heleen uit. ‘Ik heb in die drie weken
tussen de ‘vrome moslims’ in ieder
geval meer alcohol gedronken dan ik
hier in het zondige Westen in een
heel jaar naar binnen sla.’

Maar alcohol kan ook in je voor-
deel werken, al moet je daar soms
even je smaakpapillen voor uitscha-
kelen. Jasibo werkt al een half jaar
in China, maar kan niet wennen aan
de Baijio. ‘Gruwel, wat een bocht.
Als ik het ruik gaan alle alarmbellen
rinkelen en lopen de rillingen me
over de rug.’

Dan nu het voordeel: ‘Tijdens het
toosten (gambei) heb je je Chinese
tafelgenoten na twee glazen onder
de tafel en heb je hun eeuwige res-
pect verdiend.’ Wat Jasibo in zijn
werk niet lukte, lukt met een avond-
je doorhalen wel: de Chinezen heb-
ben ontzag voor hem.

Michiel van der Geest

Noordereiland De lucht is de vader, de aarde de moeder, 'en alles wordt commercieel'

Maori-cultuur te koop

H
et is een goed huwelijk:
Ngongotaha, de man,
757 meter groot, en zijn
vrouw Moerangi, ietsje
kleiner. Zij is het die mist

en wolken rond haar hoofd verza-
melt als de gewassen water nodig
hebben. Wat een teken is voor haar
echtgenoot, een paar kilometer
verder: alleen als ook hij wolken
op zijn hoofd legt, zal het zeker re-
genen.

Al eeuwen kijken de Maori’s in
Rotorua naar boven om te zien of
de twee bergen hun gunstig ge-
zind zijn. Nog steeds. Al zullen de
meeste Nieuw-Zeelanders de Moe-
rangi-berg slechts kennen als para-
dijs voor mountainbikers. En staat
de Kaituna-rivier in de reisgidsen
als ideale plek voor raften, met een
‘val’ van zeven meter, en niet zo
zeer als heilige plek van de Te Ara-
wa Maori, die zich al in de 14de
eeuw in deze regio vestigden.
Voorvaderen rusten op de oever.

Is Queenstown het toeristische
hart van het Zuidereiland, Roto-
rua, ook wel Sulphur City genoemd,
is dat van het Noordereiland. Van-
wege de riekende zwavelbronnen
en -baden, vanwege de vulkanen
die kraters en heetwatermeren
achterlieten, vanwege de geisers.
En vanwege de Maori-cultuur.

‘Die bestaat al lang’, zegt Charles
Royal. ‘Maar je ziet nu dat ook jon-

ge Maori’s hun verleden gaan ge-
bruiken. Ze kunnen er iets aan ver-
dienen, ze zetten in advertenties
dat ze Maori zijn. ’

Charles (42), die ook de Maori-
naam Pipi Tukukino draagt, neemt
toeristen mee op een Maori Food
Trail, onder het motto Haere mai
taua te hikoi i te ngahere, ‘kom, loop
met me mee het bos is’. Hij neemt
ze mee naar naar de Tarawera, de
vulkaan die in 1886 uitbarstte en
een groot deel van het landschap
zijn huidige vorm gaf, of naar de
Bridal Veil (bruidsluier), de water-
val op het landgoed Treetops.

Daar, naast de waterval, zet hij
een tafeltje neer en gaat hij koken.
‘In het bos leer je echt iets over de
Maori’s’, zegt Charles, die bekend
is geworden als tv-kok op TV One
en met reclames voor supermarkt-
keten Pick ’n Save. ‘Net als vroeger:
je kijkt rond en ziet overal ingre-
diënten en geneesmiddelen.’

De varen, nationaal symbool van
Nieuw-Zeeland, kan overal voor
worden gebruikt. Je moet wel we-
ten welke, want van de 312 soorten
zijn er slechts zeven eetbaar. De
piko piko bijvoorbeeld, een beetje
bitter, maar goed voor op het wild.
De horopito, van een plant naast
het pad, heeft iets van een chilipe-
per. Ta s t y , vond ook Air New Zea-
land, die Charles consulteert: pas-
sagiers in de Business Class en First

Doen & Laten

Class hebben nu lam met horopito
en piko piko op het menu.

Bekender en gewoner is de han -
gi, het koken in de steenoven in de
grond. Het is bijna een handels-
merk van de Maori’s in heel Aotea-
roa (Nieuw-Zeeland), en dus ook in
Rotorua, waar door de eeuwen
heen tientallen stammen zich heb-
ben geconcentreerd. De stad (68
duizend inwoners, 35 procent Ma-
ori) heeft de bijnaam RotoVegas.
Toen die titel werd uitgedeeld,
moet iemand de andere kant op
hebben gekeken, want het avond-
vermaak komt niet veel verder dan
het Belgian Beer Café en het Fat
Dog Café.

En de ‘authentieke’ Maori-erva -
ring, inclusief hangi-maaltijd, in
een Maori Village als die van de fa-

Maori’s in een ‘waka’, tijdens een show in Mitai Village, Rotorua.

milie Mitai. Daar nemen 120 à 140
gasten plaats aan lange tafels en
roepen tegelijk ‘kia ora’ (hallo, wel-
kom). Toerist Dan wordt onder
luid applaus benoemd tot ‘Chief
Dan from England’, en daarna gaat
iedereen naar het stroompje waar-
over Maori-strijders in een waka
(kano) verwoed langspeddelen.

‘Alles is commercieel geworden’,
verzucht Laly Haddon (69), directe
afstammeling van Chief Te Kiri van
de Ngati Wai-stam. Bij Pakiri Beach,
ten noorden van Auckland, organi-
seert hij met zijn vrouw Sharley
paardrijtochtenover heuveltop-
pen die de Manuhiri Maori ge-
bruikten als grensbakens. En over
de route die de boodschapper Tau
Kokopu, beroemd om zijn snel-
heid, gebruikte als hij op zee een
vijandige kano zag aankomen.

‘Het zijn Maori-routes, dat klopt’,
zegt Laly op een bankje voor het
openluchtcafé bij zijn bedrijf.
‘Maar we lopen er niet echt mee te
k o o p. Trouwens, Europeanen zijn
nog wel geïnteresseerd, maar
Nieuw-Zeelanders helemaal niet.
Australiërs evenmin. Die hebben
zelf hun Aboriginal-verleden al.’

Zo is de pa, het vestingsdorp van
chief Te Kiri, gewoon een prachtig
uitkijkpunt over strand en zee. Net
zoals de Pa op Maungawhau, de
uitgewerkte vulkaan midden in
Auckland die vooral bekend is als

Mount Eden, gewoon een prachtig
punt is om uit te kijken over de
grootste stad van Nieuw-Zeeland.

Maar Piriniha Te Whenua Tekota-
hitanga Rewiti ziet dat anders, de
gids die zich ook Prince laat noe-
men. De krater, vijftig meter diep,
is de voedselkom van Te Ipu a Ma-
taaho, de Maori-god van de vulka-
nen die hier woont. ‘We hebben
voor alles een god’, zegt Prince. ‘De
lucht is de vader, de aarde de moe-
der, en die zitten samen in een in-
nige omhelzing.’

Soms wenste hij dat hij in Roto-
rua was geboren. Omdat het land-
schap zo mysterieus is. Omdat er
zo veel mogelijkheden zijn. ‘De Ma-
ori-cultuur is een troefkaart voor
Nieuw-Zeeland. Vooral daar.’

Nu woont Prince (44) in Orakei,
een voorstadje van Auckland, een
stad van 1,3 miljoen (eenderde van
de hele Nieuw-Zeelandse bevol-
king). Hij geeft er tours waarmee
hij zijn cultuur levend wil houden.
In een stad waar de meeste Maori
seculier leven. En de ‘Engelse
N i e u w- Z e e l a n d e r s ’: die begrijpen
al helemaal niets. ‘Als ik met mijn
kinderen het bos in ga, denken ze
dat ik ze ga opleiden tot krijger.’

Krijger zal zijn zoon niet wor-
den. Maar ‘het zit de mannen wel
een beetje in het bloed’. Hij is goed
in jiu-jitsu. En zijn dochter is goed
in softbal.

■ Reis
Nieuw-Zeelands eigen Air New Zealand is aan-
genaam,wel met één overstap in Londen plus
een tussenlanding in Hongkong of L.A. –
www.airnewzealand.com. Reken op zeker 1400
euro. Andere opties: Cathay Pacific, KLM. Goed-
koper is Korean Air (vanaf zo’n 1000 euro), met
één of twee overstappen.
■ Rotorua
Toeristische hoofdstad van het Noordereiland,
met geisers, bronnen en Maori-cultuur. Zie roto-
ruanz.com. Prachtig park is Waimangu Volcanic
Valley, met kraters en heetwaterbronnen.
De ‘Maori Villages’ (onder meer Mitai en Tama-
ki), die een kijkje in het authentieke Maori-leven

moeten bieden, zijn massaal en behoorlijk suf.
Dan toch maar liever een Maori Food Tour met
Charles Royal. Kan bijvoorbeeld op Mokoia Is-
land of bij de Tarawera Falls. Zie maorifood.com.
■ Auckland
Stad met de meeste Maori’s, bijna 140 duizend.
Voor een aardige blik op de geschiedenis: het
Auckland Museum (aucklandmuseum.com).
Tamaki Hikoi, een Maori-stadstour, met onder
meer Maungawhau, Mount Eden, is te boeken
bij het Auckland Visitor Centre op Quay Street,
of via aucklandnz.com. Kijk daar ook voor alge-
mene info over de stad.
■ Algemeen
www.newzealand.com. volkskrantreizen.nl/nz.

weiden doorklieven en lijken te
eindigen bij een nieuwe vlakte die
in The Lord of the Rings was te zien,
of bij de bergtoppen in de verte.
Langs meren die de besneeuwde
toppen van de Cameron Moun-
tains of de Remarkables perfect
spiegelen.

En langs verkeersborden die
waarschuwen dat je niet met 100
door de bocht mag, maar met 95.
Wélke bocht? Zo keurig en gere-
geld is het hier.

Tijd voor wat leven. Queenstown.
De provincie Southland net even
uit, Otago in. Het land van Isengard
en Lothlorien in Midden-Aarde, in
werkelijkheid Glenorchy en Para-
dise nabij Lake Wakatipu. De heli-
kopters die regisseur Peter Jackson
en zijn crew rondvlogen, maken
nu dezelfde trips met toeristen.
Verder suizen er jetboats over het
water, quadbikes door het bos, kun
je hier vanuit een vliegtuigje een
skydive maken (een freefall into pa-

radise), en kanoën over de Ka-
warau-rivier, net als Sam en Frodo.

Het is op het Zuidereiland hol-
len of stilstaan. Queenstown is de
actie- en adrenalinehoofdstad van
Nieuw-Zeeland, en volgens som-
migen zelfs van de wereld. De eer-
ste commerciële bungeejump is
hier bedacht, twintig jaar geleden.
En hij bestaat nog steeds, op 43 me-
ter boven de Kawarau. Een van 134
meter is er inmiddels ook, en een
op Bob’s Peak. Wie daar de afgrond
in duikt, heeft Queenstown aan
zijn voeten (en even later dus on-
der zijn hoofd).

Een vakantieoord eigenlijk, met
vermoedelijk de jongste bevolking
van het eiland. Met bars als Bar-
deau, Barup en Barmuda. Koffie bij
Joe’s Garage, een megahamburger
bij Fergburger, een zaak die zo po-
pulair is dat ze hamburgeronder -
goed kunnen verkopen. Het lijkt
hier even een stiekeme verade-
ming: heerlijk onverantwoord.

■ The Catlins
Fergus en Mary Sutherland weten alles over het
gebied. Catlins Wildlife Trackers, Pa p a t o w a i :
catlins-ecotours.co.nz. Tel. +64.3.41.58.613.
■ Fiordland National Park
Werelderfgoed dat de gehele zuidwestkust van
het Zuidereiland beslaat, met de Doubtful
Sound en de Milford Sound – f i o r d l a n d . o r g. n z .

Lake Hauroko ligt aan de zuidkant. Boek een
tour met de Wairaurahiri Jet over het meer en
de Wairaurahiri-rivier. Eerst Johan bellen:
+ 64.3.22.55.677, wjet.co.nz.
■ Queenstown
Voor adrenalineacties: zie queenstown-
nz.co.nz en de brochure van iTAG ter plekke.
Meer tips op volkskrantreizen.nl/nz.

Onze service is afgestemd op al uw behoe/en, aan alles is gedacht.
In de luxueuze restaurants aan boord zijn de maaltijden een lust voor
het oog en om heerlijk van te genieten. Er is ruimte voor ontspanning
en tijd en gelegenheid om elke haven die we aandoen zo uitgebreid te
verkennen als u maar wilt. We nodigen u uit voor een buitengewone
reis voor een minstens zo buitengewone prijs.

Boek vóór 16 mei 2008 voor de volgende aanbiedingen.

Voorwaarden: Cruise Only tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s. Alleen voor nieuwe reserveringen. De tarieven zijn per persoon op basis van dubbele bezetting in de goedkoopste
categorie en inclusief niet-verdisconteerbare bedragen. Brandsto?oeslag, belastingen en havengelden zijn inbegrepen. Aanbiedingen zijn a> ankelijk van de capaciteit en kunnen
worden gewijzigd of ingetrokken. Ook kunnen vaar/-vertrekdata zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Bepaalde restricties kunnen gelden. Promo RI/RG/FM. Het is
de verantwoordelijkheid van de passagier dat zijn of haar paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is na de aanvangsdatum van de reis. Zie de brochure Cruisevakanties 2008 van
Holland America Line voor de volledige voorwaarden. De algemene voorwaarden van Holland America Line zijn van toepassing. Registratie schepen: Nederland.

Ruim e, Elegante Sch epen ◆ Hoffelijke, Bekroonde Service ◆ Wereldw ijde Bestem m ingen
Breed Activiteitenprogram m a ◆ Luxueuze Restaurants

11-daagse/10-nachten cruise Middellandse Zee
Rondreis Rome Binnenhut

vanaf

€
13-daagse/12-nachten cruise Middellandse Zee

Vanuit Venetië en Barcelona Binnenhut
vanaf

€.
Neem vandaag nog contact op met uw reisbureau
of bezoek onze website www.hollandamerica.nl.
Of bel 0900 SAIL HAL / 0900-7245425 (20cpm)*

*MA-VR: 09.00 - 19.00 uur

Ontdek Europa tijdens een reis van onschatbare waarde.

Verre avonturen.
Exotische havens.

Comfort binnen handbereik.

15-daagse/14-nachten cruise Noord-Europa
Rondreis Amsterdam of vanuit Londen
en Kopenhagen

Binnenhut
vanaf

€.
11-daagse/10-nachten cruise Noord-Europa

Rondreis Kopenhagen Binnenhut
vanaf

€.
13-daagse/12-nachten cruise Noord-Europa

Vanuit Kopenhagen en Londen
Binnenhut

vanaf
€.

8-daagse/7-nachten cruise Alaska
Rondreis Vancouver Binnenhut

vanaf
€

8-daagse/7-nachten cruise Alaska
Rondreis Seattle Binnenhut

vanaf
€
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