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In elke vakantie gebeurt wel iets
bijzonders. Iets vervelends of juist iets
leuks, dat je jaren bijblijft. In deze serie

bieden we elke week zo’n verhaal. Hebt u
zelf een ‘klein’ reisverhaaltje? Schrijf het
op in maximaal 350 woorden en stuur het

naar de redactie. Mailen kan ook:
redactie@leeuwarder courant.nl

23jil1_sw.lc

23jill4_sw.lc 23jill5_sw.lc

23stavo_sw.lc

2Zaterdag 23 maart 2002 9

Niks weilandjes,
koeien hebben in Au-
stralië alle ruimte.
Voor boeren bete-
kent dit dat ze een
zware klus hebben,
als de beesten moe-
ten worden ingeënt.
Met een hond aan
hun zij en een paard
onder de kont drijven
ze de dieren bijeen.
Soms met de hulp
van toeristen, die het
leven van ‘jackaroo’
of ‘jillaroo’ eens van
dichtbij willen mee-
maken.

‘Waar de blanke top der duinen’
Na een hele middag dwalen door Boedapest wil-
den mijn dochter en ik iets gaan eten, in de nabij-
heid van het theater waar we ’s avonds naar toe
zouden gaan. Wij liepen het eerste het beste res-
taurantje binnen en wilden al weer weggaan, om-
dat het afgeladen vol zat, toen de eigenaar ons
met brede gebaren tegenhield. Hij ging ons voor
naar een grote achterzaal, die gehuld was in het
donker. Vlug knipte hij het licht aan en verzocht
ons te gaan zitten.

Ik had net tegen mijn dochter gezegd: ‘Haben sie
einmal im Dunkel gekusst,’ een gezegde dat een
buurvrouw in de oorlog eens had gebruikt, toen
een Duitse soldaat bij haar voor de deur stond.
Er was niks mis met die buurvrouw. Alleen maar
een leuk mens, dat geschrokken van de reactie
van die soldaat gauw de deur dichtsloeg.
Dat gezegde werd nog vaak door ons gebruikt, en
u begrijpt dat wij de slappe lach kregen. Naast de
zaal ontdekten wij een overdekt terras, we ston-
den op en gingen daar naar toe, nog steeds grin-

nikend. Er zaten twee mannen, zo te zien han-
delsreizigers met diplomatenkoffertjes, druk te
praten. Er stonden slechts enkele tafeltjes en
stoelen, zodat wij niet ver van hen vandaan kwa-
men zitten.

Plotseling ging een van de twee staan, wees op
mij en begon ‘La Mamma’ te zingen terwijl hij
knikte naar mijn dochter. Wij vielen helemaal
stil, zo’n prachtige stem had die man en na af-
loop klapten wij zachtjes in onze handen, zoals
het dames betaamt. Hij kwam naar ons toe, om
zich voor te stellen, en te vragen waar wij van-
daan kwamen. Dit werd pas na enige tijd duide-
lijk. Wij verstonden er geen bal van, tot hij in ge-
brekkig Duits uitlegde dat hij in Zwitserland was
geboren.
Hij verzocht ons om ook een liedje te zingen. En
zo gebeurde het dat wij ‘Waar de blanke top der
duinen’ in een restaurantje midden in Boedapest
zongen. Na afloop klaterde achter ons applaus,
want de eigenaar had de deur naar het restau-
rant open gezet. Samen met zijn vrouw en de gas-
ten klapten zij dat het een lieve lust was. Van de
zanger kregen wij een bierviltje aangeboden met
zijn naam er op gekrabbeld. Nadat wij gegeten en
afgerekend hadden liet de eigenaar ons buigend
uit.
J. POSTMA- VAN ROEDEN, Ter Idzard.

Iedereen zit vroeg aan het
ontbijt in de jeugdherberg
van Tamworth. De bakjes
cornflakes staan klaar, de

toast wordt gebakken. Op
maandagochtend vertrekken
de meeste gasten naar de boer-
derijen in de omgeving, waar ze
zich zullen bekwamen in het
veedrijven. Mannen worden
‘jackaroo’, vrouwen ‘jillaroo’.
Gastvrouw Carolyn Hobden
kent alle boeren. ,,Barry is ne-
ver late’’, waarschuwt ze.
Ze krijgt gelijk. Nog voor half
negen staat hij voor de deur om
me op te halen. Zijn vrouw Mar-
lene wacht buiten in de auto,
die vol ligt met boodschappen
voor de hele week. Een tweede
gast logeerde vannacht bij hun

dochter. De Amerikaanse Terri
kwam gisteravond met de trein
aan in Walcha en meende te
hebben afgesproken dat ie-
mand haar daar ophaalde.
Geen probleem, een logeerbed
staat altijd klaar.

Vanuit Tamworth is het ruim
twee uur rijden naar Red Hill,
Barry’s farm. Vanaf de veranda
aan de achterkant van het huis,
kijkt hij uit over de met eucalyp-
tusbomen begroeide heuvels.
Daarachter ligt Werrikimbi Na-
tional Park, waar de kangoe-
roes vrij spel hebben. De weide-
gronden zien er dor uit, ze kun-
nen wel wat regen gebruiken
voordat de warme zomer be-
gint.

De middag van aankomst is be-
doeld voor de eerste tocht. Bar-
ry zadelt drie paarden op. Rus-
tig stapt het groepje het pad
van de boerderij af. Barry volgt
eerst de weg, maar duikt daar-
na geregeld het bos in. Daar zijn
geen paden en moeten de paar-
den voorzichtig keien en dood
hout omzeilen. We zoeken de
meest geschikte route bergop-
waarts naar de top voor het uit-
zicht over het uitgestrekte heu-
vellandschap. In de wijde om-
trek valt geen huis te bekennen.
Tegen half vijf keren we terug
op Red Hill. Marlene heeft de
thee klaar. De gasten slapen in
een groot vertrek waar een ver-
zameling uiteenlopende bed-
den staat, met donsdek, wollen

of elektrische deken. ,,Kies
maar uit en doe alsof je thuis
bent’’, is het motto.
Voor het eten is het om beurten
douchen. Barry verrast met een
keurige flanellen pyama en nat-
gekamde haren. Na de uitge-
breide maaltijd kijken we nog
even televisie. Maar het licht
gaat vroeg uit.
Er volgen twee dagen met een
lange rit in de ochtend. De ach-
terwerken die na de eerste dag
bont en blauw voelden, raken
na het regelmatig rijden ge-
wend aan de inspanning. ’s Mid-
dags rommelen we wat om het
huis. Oefenen in het knallen
met een zweep en in het lasso-
werpen. Barry heeft van een
roestige ton en een schedel een

oefenkoe gemaakt, waar na een
paar dagen de lus losjes over-
heen valt.
De honden Suzy en Rusty zijn
blij met de tijdelijke bewoners.
Nu worden ze vertroeteld en
mogen ze om het huis rennen.
Barry heeft aan het begin van
de week zijn trouwe hond Toby
moeten afmaken. Hij was al zes-
tien jaar en kon de laatste da-
gen niet meer lopen. Waar-
schijnlijk is hij op de weg aange-
reden. Barry heeft het moeilijk
met het verlies van zijn beste
’veedrijver’.
Vooral op donderdag, als hij
ons meeneemt naar een wei-
land waar zwarte koeien grazen
met hun kalveren. Al heeft hij er
een rode stier bij gehad, de kal-

veren zijn allemaal zwart. De in-
middels vertrouwde paarden
luisteren goed naar onze aan-
wijzingen. We vergeten hele-
maal erover na te denken. Een
ruk aan de teugels, wenden en
keren, aansporen en afremmen.

Barry commandeert Rusty,
want die moet nu Toby’s taken
overnemen. Suzy is nog een
pup. Ze doet haar best en be-
grijpt al snel dat ’behind’ bete-
kent dat ze achter Barry en zijn
paard moet blijven. ,,Left, left’’,
schreeuwt Barry. Rusty rent
links langs de groep koeien. Die
zoeken toevlucht bij elkaar, de
kalfjes dicht tegen hun moe-
ders.

We drijven ze in een kraal. Ver-
hit en trots springen we van on-
ze paarden. Met een behendige
zwaai leggen we de teugels om
een hek. We voelen ons echte
cowgirls. Een deel van de koei-
en wordt tussen hekken door
gedreven in een soort kooi. De
deur achter de eerste koe gaat
dicht. Die voor haar open, tot-
dat ze haar kop erdoor steekt.
Dan drukt Barry de met rubber
beklede deuren dicht, zodat de
kop vastzit. Ik stop de haak ver
in de bek, Barry doseert het
ontsmettingsmiddel, slikken en
klaar is Clara. ,,Next.’’
Opeens lopen er weer koeien in
de wei. Het hek is niet dicht en
ze ontsnappen. Barry gaat te-
keer. We springen op onze
paarden en herhalen het kunst-
je van de eerste keer. Nu het op-
nieuw gladjes verloopt, weten
we het zeker. Wij zijn ‘jillaroo’.
De ’drenching’ verloopt verder
zonder problemen. Na de zwar-

te koeien is het theepauze. Het
lijkt of de halve dag er al opzit,
maar het is nog maar net na tie-
nen. We rijden in de landrover
terug naar de boerderij. De
paarden mogen achterblijven
en uitrusten.
De keuken geurt naar vers
brood in de broodmachine.
Nog even wachten tot de lunch.
En eerst een tweede groep koei-
en inenten. Dit keer gaat het om
roodbonte pinken. Het zijn felle
beesten. Het extra hek van de
kooi gaat dit keer wel dicht,
voordat de kop door de ope-
ning mag. Maar goed ook. Bij
één koe doet Barry de deuren
niet op tijd dicht. Het beest
weet zijn voorpoten vroegtijdig
te verlossen en worstelt zich
zowat uit de kooi. Als ze is ge-
kalmeerd, krijgt ze haar medi-
cijn.
Als alle koeien zijn behandeld,
mogen de paarden zwemmen.
We rijden ze naar een poel,
waar we ze afzadelen en zelf
een korte broek aan- en de
schoenen uittrekken. Voorzich-
tig sporen we ze aan het water
in te lopen. Terri weet als enige
haar paard zover te krijgen.
Mijn paard Echo houdt het
voor gezien. Hij steigert een
paar keer, maar weet me er niet
af te gooien. Barry probeert het
ook een keer, maar hem lukt het
evenmin. ,,Het is te lang gele-
den, hij is een beetje bang.’’ Ik
mag even op Eve ’zweven’,
want zo voelt het als het paard
geen vaste grond meer onder
de voeten heeft. Dan is het tijd
voor een jillaroo-lunch. Vers
brood en een ’cuppa’.

GITTE BRUGMAN

‘Jillaroo’ binnen een week

Oefenen met een ‘kunstkoe’. De smid aan de slag.

Waterspeeltuin
Recreatiepark Linnaeushof in Bennebroek (aan de
provinciale weg tussen Haarlem en Lisse) gaat op
woensdag 27 maart weer open en heeft dan direct
een nieuwe attractie te bieden. De toch al enorme
speeltuin is verrijkt met een 8 meter hoge water-
speeltuin met glijbuizen, sproeiers, waterpistolen,
waterwip, waterspuitfiets, rotspartijen en palmbo-
men. Per uur wordt 500 kubieke meter door de wa-
terspeeltuin rondgepompt. Tot en met 29 septem-
ber is het park dagelijks geopend van 10 tot 18 uur.
De toegang bedraagt B6, parkeren kost B2. Meer
informatie: 023-5847624 of www.linnaeushof.nl.

Expeditie-cruises
Society Expeditions uit het Duitse Bremen is gespe-
cialiseerd in avontuurlijke expeditie-cruises. In
mei neemt deze reisorganisatie een nieuw schip in
gebruik: de MS World Discoverer. Een boot van
108 meter lengte, gebouwd in Finland, met ruimte
voor 160 passagiers die allemaal een comfortabele
buitenhut hebben. De Discoverer wordt overal ter
wereld ingezet: van Alaska, de Stille Zuidzee en
Antarctica tot aan de Falklands. Onderweg wor-
den vanaf de boot excursies gemaakt in kleine op-
blaasbare bootjes. Meer informatie: Royal Hansa
Voyages & Cruises in Haren, tel: 050-5370050, e-
mail: royalhansa@wxs.nl.

Paastips
Met Pasen wordt traditiegetrouw het toeristisch
seizoen geopend. Tijdens de paasdagen zelf is er
van alles te beleven. Toerisme Recreatie Neder-
land heeft daarom een paasspecial gemaakt op
haar internetsite www.lekkerweg.nl. De paasspeci-
al is onderverdeeld in de oorsprong van Pasen,
symbolen en gebruiken, paasevenementen, paas-
recepten en een knutselwedstrijd voor kinderen.
De paasdagen vallen dit jaar vroeg op zondag 31
maart en maandag 1 april.

Jonge gezinnen
Van 6 tot en met 20 april biedt het Beierse vakantie-
plaatsje Inzell, ten zuidoosten van de Chiemsee, zoge-
heten ‘Bambini-weken’ aan voor jonge gezinnen met
kleine kinderen die niet gebonden zijn aan schoolva-
kanties. Inzell is in ons land vooral bekend vanwege
het ijsstadion. Tijdens de speciale actieweken worden
onder meer bezoeken georganiseerd aan boerderijen
en een sprookjespark. Er zijn diverse arrangementen.
De prijs hangt onder andere af van de te kiezen accom-
modatie. De Bambini-weken worden in de herfst her-
haald. Inlichtingen: Haus des Gastes, D-83334 Inzell,
tel: 0049-866598850 of internet: www.inzell.de.

Robbeneiland
Het op 12 kilometer uit de kust van Kaapstad gelegen
Robbeneiland is met de ingebruikname van de Nelson
Mandela Gateway Terminal aanzienlijk beter bereik-
baar geworden. Tot voor kort was het alleen mogelijk
met een vanaf Bertie’s Landing (Waterfront) vertrek-

kende veerboot naar het voormalige gevangenisei-
land (Nelson Mandela zat er achttien jaar opgeslo-
ten) te varen. Voor deze dienst was zoveel belang-
stelling dat een plaats op dit schip vaak al maan-
den van te voren moest worden gereserveerd.

Zeilen
Zeilvloot Lemmer-Stavoren gebruikt traditionele
zeilschepen voor verschillende doeleinden. Zo
kunnen vergaderingen, productpresentaties, be-
drijfsuitjes, relatiemarketing, trainingen en oplei-
dingen net zo goed op een schip plaatsvinden. Met
catering erbij kan dit al vanaf B45 per persoon. In
de nieuwe brochure ‘De juiste koers’ worden di-
verse arrangementen beschreven. Om de team-
geest te bevorderen, wordt teamzeilen met lem-
steraken aanbevolen. Een wedstrijd varen op deze
drie nautisch identieke aken bevordert de team-
spirit, aldus de Zeilvloot. Meer informatie: tel:
0514-681818 of via www.zeilvloot.nl.
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