
Walking on a dream:     zaterdag 22 mei 2010 

 

In ‘Christchurch’ aangekomen, koud!... brbrbr, ik loop vanuit de airport naar de één 

van de shuttlebussen die naar het centrum gaat. Voor het eerst in 3 maanden heb 

ik weer een jas aan, draag ik een lange broek en heb schoenen aan mijn voeten. 

Een frisse wind en af en toe een drup water. New Zealand! 

Ik boek twee nachten, eet wat bij mac donalds en ga naar bed. Moe van de reis en 

morgen moet ik uitzoeken hoe ik deze 15 dagen in Nieuw Zeeland wil besteden. 

Ik volgende morgen word ik wakker en heb zin in ontbijt. Helaas is het niet zo dat je 

de koelkast open trekt en alles voor het grijpen ligt zoals ik dat thuis gewend ben. 

Nee, ik ben weer in een nieuwe stad en moet op zoek naar een supermarkt. Als je 

jou accommodatie in het centrum van een stad hebt moet je dan meestal wat tijd 

nemen om boodschappen te doen omdat de grotere (goedkopere) supermarkten 

negen van de tien keren uit het centrum liggen.  

Later die dag loop ik een lokaal reisbureau binnen om te zien wat er mogelijk is wat 

betreft mijn 15 dagen in Nieuw Zeeland. Ik besluit na overleg alleen het zuid eiland 

van Nieuw Zeeland te bereizen en een vlucht van Christchurch naar Auckland te 

boeken de dag voordat ik vanuit Auckland naar Amerika vlieg. 

De volgende morgen word ik om 8.05 uur door een bus van travellers network New 

Zealand: ‘Magic’ opgehaald bij mijn hostel. In twee weken ga ik het zuid eiland rond 

en de eerste overnachting is in ‘Kaikoura’. We komen hier rond het middaguur aan 

en ik heb samen met mijn roommate uit Christchurch voor die middag een ‘whale 

watch tour’ geboekt. 

We dobberen voor de oostkust van Nieuw Zeeland met op veel plaatsen een 

waterdiepte van minimaal 1 kilometer. De walvissen laten enige tijd op zich wachten 

maar ten slotte zien we toch twee op een afstand niet meer dan 10 a 15 meter van 

onze boot. Wat een gigantische beesten!!! Als ik het goed begrepen heb waren de 

walvissen die wij gezien hebben 18 meter lang. De bergen op de achtergrond, 

dolfijnen die nieuwsgierig rond de boot zwemen. Wat een onwaarschijnlijk mooi 

stukje natuur. 

 

 

 

 

 

 



Begin van de avond zit ik buiten in de warme jacuzzi met weer het uizicht op de 

bergen. Heerlijk, en stap daarna met een smile van geluk in de sauna. 

We hebben al snel een leuke groep gevormd van rond de tien mensen die de laatste 

week met elkaar optrekt en samen ondernemen we leuke dingen, koken samen etc.  

De volgende morgen vertrekken we weer met de bus richting ‘Nelson’, uiterst 

noordelijk op het zuid eiland. Hier zijn we twee nachten geweest en hier hebben we 

twee auto’s gehuurd om naar ‘Abel Tasman National Park’ te kunnen rijden. Steven 

en ik, de enige twee jongens van de groep op dat moment halen die ochtend de 

auto’s op bij het verhuurbedrijf. Meer dan enthousiast kruip ik achter het stuur, zin 

om weer te autorijden en dan in zo’n mooi land. Natuurlijk doe ik de eerste paar 

keren wanneer ik af wil slaan de ruitenwissers aan in plaats van de knipperlichten. 

Het eerste uur was wel even wennen. Alles zit gewoon precies andersom dan wat je 

normaalgesproken gewend bent. Blij dat ik een automaat heb omdat we veel door 

bergen rijden wat overigens wel super leuk autorijden is. 

 

 

Maandag zijn we via de ‘Pancake Rocks’ naar ‘Greymouth’, aan de westkust van 

Nieuw Zeeland, gereden waar we die avond een rondleiding kregen in een 

plaatselijke bierbrouwerij. Daarna zijn we met zijn allen uit eten geweest en na het 

dinner nog een borrel gedronken. Die dag had ik een weddenschap met de 



buschauffeur gewonnen en dus een gratis drankje. Hij was er van overtuigd dat ik 

de motor van de bus niet zou kunnen starten. Nou heeft het me wel een twee 

minuten gekost maar ik heb hem uiteindelijk zonder problemen gestart. 

 

 

Vanuit ‘Greymouth’ zijn we dinsdag naar ‘Franz Josef’ gereden waar we woensdag 

een glaceer beklommen hebben. De ‘Franz Josef glaceer’, Onvoorstelbaar wat een 

ervaring. Daar loop je je bijna klem tussen de grote ijsmuren naast je. In een klif 

met 150 tot 200 meter ijs onder je.  

        


