
Great Barrier Reef:     woensdag 12 mei 2010 

 

Donderdagnacht 29 april ben ik vanuit ‘Hervey Bay’ met de ‘Greyhound bus’ naar 

‘Airlie Beach’ gereisd. Een reis van 13 uur. Inmiddels zijn deze afstanden en vele 

uren reizen normaal geworden. Ik kan me niet meer voorstellen dat we in Nederland 

een reis vanuit Friesland naar Amsterdam als een ‘lange reis’ beschouwen. 

Vanuit ‘Airlie Beach’ ben ik met een tour naar de ‘Whitsundays Islands’ geweest. Op 

een grote zeilboot met dertig jongeren 2 dagen en nachten zeilen, snorkelen en 

duiken bij de mooiste eilanden van Australië.  

Wat een heerlijk gevoel om weer te zeilen! Ik merk aan mezelf dat varen en zeilen 

toch één van mijn grootste hobby’s is. En dan in zo’n omgeving! ‘Beautifull’!  

 

 

Het weer en de mensen zijn meer dan mooi hier in Australië. Ik heb de afgelopen 3 

maanden op een paar dagen na alleen maar schitterend zomers weer gehad en ben 

nog steeds de gelukkigste jongen op deze planeet. Ik herinner mij dat ik in Sydney 

aankwam en me heel eenzaam voelde de eerste paar dagen. Hoe kom ik ooit deze 3 

maanden door dacht ik. Nu zit ik in het vliegtuig naar Nieuw Zeeland en vraag me 

af of ik wel werkelijk 3 maanden in Australië ben geweest. 

Ik kijk er na uit om naar Nieuw Zeeland te gaan maar tegelijker tijd vind ik het 

moeilijk afscheid van Australië en alle leuke mensen die ik er heb ontmoet te 

nemen!  

Eergisteren ben ik naar het ‘Great Barrier Reef’ geweest. Het laatste van wat ik in 

Australië echt heel graag wilde zien. Het Great Barrier Reef is ruim 2000 km lang en 

ligt langs de oostkust van Australië. Het staat bekend als één van de mooiste 

plaatsen op aarde wat betreft het onderwater leven met haar koraal en vissen. 

Ik heb net als bij whitsundays en in Egypte een introductieduik gedaan omdat ik 

mijn duikbrevet nog niet heb maar die ik zeker in de toekomst wil behalen.  



Het mooie aan alleen reizen is dat je super snel en veel leuke nieuwe mensen leert 

kennen. Er is geen continent op aarde meer waar ik geen mensen ken. 

Duiken, weer een toppunt van mijn reis! Gewichtloos door het warme water zweven 

kijkend naar al het natuurschoon van de Pacific Ocean! 

Vanmorgen 7.00 uur de wekker gezet omdat ik 8.30 uur een transfer naar ‘Cairns 

International Airport’ moet halen. Australië zit erop! Ik kan alleen maar 

terugblikken op een fantastische tijd met ontelbaar veel indrukken en ervaringen.  

Nu wacht me een nieuw avontuur in Nieuw Zeeland waar ik over 1 uur en 21 

minuten zal landen. Ik vlieg op ‘Auckland’, het noorder eiland, waarna ik direct 

doorvlieg naar ‘Christchurch’, op het zuider eiland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          


