
Shanghai - Sydney:    maandag 22 februari 2010 

 

Afgelopen week was mijn laatste week in China. We hebben deze week veel spullen 

verhuisd, en afgelopen vrijdag nadat ze mij op de ‘Maglev’ hebben gezet is er een 

verhuisbedrijf geweest die de laatste grote spullen heeft verhuisd.  

We zijn nog een keer naar de massagesalon geweest waar we nu een bodymassage 

kregen. DE LEKKERSTE MASSAGE ooit!!! Elger en ik zijn deze week naar het 

‘fuxing park’ geweest waar veel chinezen komen om te recreëren. Vliegeren, kaarten 

etc. ondanks de vrij koude 

temperatuur doen ze van alles en 

nog wat wat wij Nederlanders 

alleen maar in de zomer doen.  

 

Woensdagavond ben ik met Albert 

en Marianne naar het ‘Shanghai 

Circus ERA’ geweest. 

Onvoorstelbaar wat die mensen 

kunnen. Levensgevaarlijke stunts 

worden zonder al te veel moeite 

getoond.  

Donderdagavond, mijn laatste avond voor vertrek, zijn we met z’n allen naar een 

Italiaans restaurant geweest waar we ontzettend gezellig en lekker hebben gegeten! 

We hebben even terug geblikt op afgelopen maand en zijn tot de conclusie gekomen 

dat het een zeer maar dan ook zeer geslaagde maand is geweest! Ik heb genoten van 

elk moment en kan alleen maar hoogtepunten opnoemen. Shanghai is werkelijk 

FANTASTISCH!! 

Vrijdagochtend al mijn spullen gepakt, een prachtig zonnige dag! Een lange reis 

staat me te wachten en ik voel me redelijk goed. Enerzijds heel veel zin in mijn 

nieuwe avontuur, anderzijds toch wel zenuwen! Johan, Elger en Celian hebben me 

om half 12 naar de ‘Maglev’ gebracht. Dit is een magneet/- zweeftrein die je vanaf 

het laatste metrostation in Pudong in een paar minuten naar de internationale 

luchthaven brengt. Topsnelheid: 430 km/h. Aangezien dit heel veel energie kost 

rijdt de trein buiten bepaalde tijden niet harder dan 301 km/h. 

 

 

 

 

 



Het inchecken in de hypermoderne en gloednieuwe terminal verliep soepel. Bij de 

douane moest mijn handbagage open omdat er volgens de douaneambtenaar iets in 

zat wat ik niet mee mocht nemen. Dit bleek mijn nagelknipper te zijn. 

Inbeslaggenomen!  

 

Na een lange reis van ongeveer 

11 uur zijn we geland in 

Auckland, New Zealand. Een 

goede reis en comfortabeler als 

de reis van Amsterdam naar 

Shanghai. Ik vloog met Air New 

Zealand, en had het gevoel 

alsof ik iets meer beenruimte 

had dan bij KLM. Ik zat naast 

een stelletje van mijn leeftijd, 

waarschijnlijk iets ouder dan 

mij, uit New Zeeland. Wanneer 

ik in New Zeeland ben moet ik 

maar even iets van me laten 

horen zeiden ze en wellicht 

kunnen we dan iets afspreken.  

Op de luchthaven aangekomen hoefde ik mijn tas niet opnieuw in te checken en 

hoefde ik ook niet door de douane. Mijn vlucht NZ 119 naar Sydney vertrok 6 uur 

later na mijn aankomst in Auckland dus ik heb ietwat proberen te slapen. 

Tijdsverschil ten opzichte van Nederland: 12 uur (later). Ik was al behoorlijk moe 

dus toen ik me eraan toe gaf duurde het niet lang voordat ik sliep. Ik schrok wakker 

en sprong zwetend op. Shit dacht ik en het duurde enige momenten voordat ik 

realiseren dat er niets aan de hand was! Ik had mijn wekker op mijn mobiel gezet, 

dus de vlucht missen kon bijna niet maar toch. 

Na een vlucht van ruim 3 uur kwam ik uiteindelijk aan op de luchthaven in Sydney. 

Totaal gebroken van mijn ’24-hourflight’ probeerde ik op de luchthaven een 

informatie desk te vinden waar ik uiteindelijk een hostel heb geboekt voor in eerste 

instantie 2 nachten en een minibusje heeft me hier gebracht. Wat een hitte (30 

graden) ! Ik zweet me de rambam, omdat ik nog kleding aan heb die in China nodig 

is.  

 

 

 

 

 



Aangekomen bij het hostel blijkt er een fout te zijn gemaakt en ik sta niet in het 

systeem. Na een half uur krijg ik uiteindelijk een bed toegewezen en ben ingecheckt. 

Wanneer ik op mijn kamer kom schrik ik een beetje van wat ik aantref. Opzich niet 

eens heel vies, maar in zo’n kleine ruimte 5 stapelbedden en overal tassen en 

spullen van iedereen. Dit is nogal een groot contrast met wat in Shanghai mijn 

slaapkamer was.  

 

Ik voelde me even niet zo goed die 

middag. Ik heb wat rond gelopen in de 

buurt van het hostel op ‘Kings Cross’ en 

voelde me heel klein in deze grote stad. 

Nu sta ik er dus alleen voor! Op 20.000 

km van Nederland, compleet aan de 

andere kant van de wereld. Toen ik terug 

kwam in het hostel op mijn kamer waren 

daar 2 meisjes en een jongen uit Zweden 

van mijn leeftijd. We hebben leuk wat gesproken en dit stelde me enig sinds wat 

gerust. Die avond ben ik met hen iets gaan drinken in een bar. De volgende 

ochtend/- middag toen ik wakker werd ben ik naar het dakterras van het hostel 

gegaan, dat functioneert als soort ontmoetingsplek. Hier heb ik 4 Duitse jongens 

ontmoet waarmee ik later op de dag naar Bondi-beach ben geweest. Het beroemde 

strand van Sydney!         

 

 

 


