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G’day deelnemer, 
 
 
In je handen heb je het programmaboekje van de studiereis naar 
Melbourne en Sydney in Australië. Met 23 anderen zul je drie weken 
lang dit land ontdekken. 
We zullen universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven bezoeken 
en diverse culturele en ontspannende tripjes maken. 
 
In dit boekje vind je een paklijst, de regels die tijdens de reis gelden, de 
buddylist, belangrijke gegevens voor beide steden en onze hostels, 
informatie over beide steden en het gehele programma van dag tot dag. 
 
We hopen dat jullie heel veel plezier hebben tijdens de reis en er een 
hoop van opsteken. Uiteraard hebben wij er heel veel zin in en hopelijk 
wordt het voor ons allen een onvergetelijke tijd! 
 
Veel plezier tijdens Cookaßurra '11! 
 
 
 
Monique Ankoné 
Jelle Blijleven 
Kim van Oost 
Martine Schroor 
Keri Vos 
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Dag 01 – Groningen – Frankfurt – Melbourne 21 
Dag 02 – Aankomst Melbourne 22 
Dag 03 – Swinburne Centre & Tour Melbourne 23 
Dag 04 – Penguin Tour 24 
Dag 05 – Vrije dag, ‘s avonds Yarra River + bbq 25 
Dag 06 – Great Ocean Road 28 
Dag 07 – Verrassingsdag 29 
Dag 08 – Anzac day 30 
Dag 09 – Australian Synchrotron 32 
Dag 10 – Melbourne University & Melbourne studenten 34 
Dag 11 – Work in Progress 35 
Dag 12 – Vlucht Sydney & Dutch Party 36 
Dag 13 – National Park & Bondi Beach 37 
Dag 14 – Sydney University & Shopfront 38 
Dag 15 – Philips Dynalite & Opera House Essential Tour 40 
Dag 16 – CSIRO 42 
Dag 17 – BlueScope Steel& Sydney Observatory 43 
Dag 18 – Canberra 44 
Dag 19 – Blue Mountains 46 
Dag 20 – Vrije dag of LOTR in Opera House 47 
Dag 21 – ANSTO 48 
Dag 22 – Inpakken & Sydney – Frankfurt – Groningen 49 
Dag 23 – Aankomst Groningen 49 
Bijlagen 50 
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Regels 
1. De commissie heeft altijd gelijk 
2. Ook al heeft de commissie geen gelijk, regel 1 gaat altijd op. 
3. Houd je aan het programma en kom altijd op tijd. Alleen met de 

expliciete toestemming van de commissie mag je afwijken van 
het dagprogramma. 

4. Houd je altijd aan de regels van de bedrijven, universiteiten en 
andere instituten die we bezoeken. Houd je tevens aan de 
regels die gelden bij de culturele activiteiten en natuurlijk de 
hostels. 
Mocht je tijdens een dagprogrammaonderdeel de groep 
moeten verlaten, meldt dit dan aan de verantwoordelijken: de 
dagco’s. 

5. Tijdens de reis zullen we gebruik maken van een buddysysteem. 
Dit is verderop in het boekje te vinden. Houd je hieraan! 

6. Zorg ervoor dat je altijd met minimaal 2 personen op stap gaat 
buiten het dagprogramma. 

7. Laat altijd aan iemand van de commissie en je buddies weten 
met wie je waar naartoe gaat en hoe je laat je weer terug denkt 
te zijn. 

 
Organisatorische informatie 
Relatiegeschenken 
De commissie neemt relatiegeschenken mee van de RuG mee om daar 
als bedankje te geven. Om deze relatiegeschenken mee te krijgen 
neemt iedere deelnemer een aantal relatiegeschenken mee in de koffer. 
Hiervoor vragen wij jouw begrip. Een deelnemer die een dagverslag 
over een dag in Melbourne moet schrijven, houdt zijn geschenken bij 
zich tot de aankomst in het hostel. Hetzelfde geldt voor Sydney. 
Als we een cadeau van een bedrijf of instelling krijgen dan neemt 
diegene die het stuk moet schrijven over die dag dit ook weer mee naar 
Nederland en geeft het later aan de commissie. De commissie draagt de 
verantwoording dat er relatiegeschenken van het hostel naar 
universiteiten en bedrijven meegenomen en overhandigd worden. 
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Dagcoördinatoren 
Iedere dag zijn er twee commissieleden verantwoordelijk voor het 
verloop van de dag (en in het bijzonder het geregelde programma). Zij 
hebben die dag voorbereid, dus voor vragen kun je bij hen terecht. 
 
Vertrouwenspersoon 
Er is een vertrouwenspersoon voor het geval je met iets zit en dit onder 
vier ogen wilt bespreken of je gewoon even je verhaal bij iemand kwijt 
moet. De vertrouwenspersoon is Martine. 
 
Ik ben het er niet mee eens! 
Afgezien van regel 1, kun je het natuurlijk niet eens zijn met de manier 
waarop het een en ander geregeld wordt. Je kunt je dan tot Monique 
wenden. 
 
Groep kwijt 
Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat je de groep kwijtraakt. 
Probeer in dat geval telefonisch contact met de commissie te zoeken en 
je weer te scharen bij de groep door naar het volgende programma 
onderdeel of anders naar het rendez-vouspunt, meestal het hostel, te 
gaan. 
 
Tips 
Berg je spullen goed op in het hostel. 
Neem niet meer geld mee voor een dag dan je daadwerkelijk denkt uit 
te geven. 
Zorg dat je altijd het adres van het hostel waar we verblijven bij je hebt 
en het telefoonnummer van de commissie. 
Neem op een wetenschappelijke dag pen en papier mee. 
Neem gegevens mee voor het geval je je creditcard of pinpas kwijtraakt. 
Neem een kopie van je ziektekostenpolis en pasje mee. 
 
Gezondheid 
De tetanus injectie wordt aanbevolen. 
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Paklijst 
Zorg dat je in ieder geval de volgende spullen meeneemt… Check 
Programmaboekje Cookaburra ‘11  
Paspoort + kopie paspoort  
Reisverzekeringpapieren (kopie) + alarmnummer 
verzekeringsmaatschappij 

 

Europese zorgpas + ziekenfondspapieren (evt.) + 
alarmnummer ziekenfonds 

 

Bankpas (evt. creditcard) + telefoonnummers voor blokkeren  
Eventuele medische verklaringen/geneesmiddelenpaspoort  
Studentenkaart/ CJP/ ISIC-kaart  
Relatiegeschenken (voor commissie)  
Overhemden / bloesjes voor de smart casual dagen  
Je deelnemersshirt  
Schoenen waar je goed op kan lopen + dichte schoenen met 
platte zool 

 

Slippers  
Kleding, minstens 1 lange broek en iets oranjes! 
(Melbourne ± 20  ̊C / 11˚C, Sydney ± 22 ˚C / 14 ˚C) 

 

Regenjas / paraplu  
Hoofddeksel  
Zwemkleding en strandhanddoek  
Toiletgerei (incl. handdoek(ken), zonnebrand e.d.)  
Reservebril en/of lenzenvloeistof  
Zonnebril  
Eventuele medicijnen (met doktersverklaring en Engels 
recept) 

 

Rugtas / schoudertas  
Moneybelt / heuptasje voor onder de kleren  
Slotje(s) voor op de koffer / rugtas  
(Reis) wekker  
Fototoestel (evt. lader + accu’s/batterijen + geheugen)  
Pen en papier  
Dingen ter vermaak (boeken, kaarten, spelletjes)  
Eten en drinken voor de eerste dag (mag niet mee in het  
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vliegtuig) 
 
Evt. mobiel (oplader)  
Evt. MP3-speler + oplader  
Wereldstekker (met stekker type I)  
Waspoeder in tabletvorm / handwasmiddel (om kleren te 
wassen) 

 

Eventueel paraplu  
 
Bagage 
Handbagage: Handbagage mag hooguit 7 kg wegen en de dimensies 
mogen niet groter zijn dan 56x36x23cm. 
 
Sinds een paar jaar zijn de regels omtrent handbagage aangescherpt. 
Alle vloeistoffen, aerosolen (deodorant et cetera) en gels moeten in 
verpakkingen van maximaal 100 mL zitten in een doorzichtige, 
hersluitbare plastic zak van maximaal 1 L. 
In Australië zijn de regels onder andere rondom voedingsmiddelen nog 
wat scherper. Hieronder een lijstje van artikelen die je, als je naar 
Australië gaat, expliciet niet in je bagage mag hebben: 

• Etenswaren 
 

In je handbagage mag je niet hebben: 
• Objecten die als steekwapens gebruikt kunnen worden (die dus 

een scherpe punt hebben) 
• Verpakkingen met vloeistoffen e.d. van meer dan 100 mL (tip: 

neem een helemaal leeg flesje mee en vul deze in het vliegtuig) 
• Lucifers en aanstekers 

 
Grote bagage: op alle vluchten mag je maximaal 1 stuks bagage 
meenemen van 20 kg. 
  



Cookaßurra '11 
                

8 
 

Vluchtgegevens 
NB. Alle tijden zijn lokale tijden. 

Vlucht Datum Van Naar Vertrek Aankomst 
CX288 19 april Frankfurt Hongkong 13:55 06:50 
CX163 20 april Hongkong Melbourne 09:35 20:55 
JQ 612 30 april Melbourne Sydney 14:40 16:00 
CX100 10 mei Sydney Hongkong 14:15 21:45 
CX289 10 mei Hongkong Frankfurt 23:50 06:00 

 
Buddylist 
Gedurende de reis zullen we werken met het buddysysteem. Iedere 
deelnemer heeft twee buddies, welke hij/zij voortdurend in de gaten 
moet houden. Op het moment dat we een buddycheck doen willen we 
van iedereen een check horen indien beide buddies aanwezig zijn. Mist 
je buddy, zorg dan dat één van de dagverantwoordelijken dit te weten 
komt!  
In onderstaande ster kun je zien wie je buddies zijn: 
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Indien je met een subgroepje op pad gaat, zorg er dan voor dat jullie 
een interim intern buddylijstje opstellen. 
 
Tijdens de bezoeken aan bedrijven, universiteiten en 
bezienswaardigheden dien je te allen tijde bij de groep te blijven, tenzij 
anders wordt aangegeven. Mocht je op een gegeven moment om wat 
voor reden dan ook de groep moeten verlaten (bijvoorbeeld voor een 
bijzonder dringend bezoek aan de toilet) meld dit dan altijd bij je 
groepsgenoten! 
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Belangrijke gegevens 
Telefoonnummers 
Melbourne 
Ambulance: 112 (vanaf mobiel)/ 000 (vast) 
Brandweer: 112 (mobiel)/ 000 (vast) 
Politie:        112 (mobiel)/ 000 (vast) 
 
Telefoneren naar/binnen Australië: +61 (0) 3 … … 
Landcode:    61 
Stadcode Melbourne:   3 
 
Naar Nederland bellen:    +31 … … 
 
Sydney 
Ambulance: 112 (mobiel)/ 000 (vast) 
Brandweer: 112 (mobiel)/ 000 (vast) 
Politie:        112 (mobiel)/ 000 (vast) 
 
Stadcode Sydney:    2 
 
Ambassades en consulaten 
Consulaat Melbourne 
level 3, 50 Market Street  
Melbourne Vic 3000 Australia 
 
Telefoon: +61 (0)3 9620 2701  
Fax :  +61 (0)3 9620 9270  
E-mail:    melbourne.consulate@netherlands.org.au 
Website: www.netherlands.org.au 
 
  

http://www.netherlands.org.au/�
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Consulaat-generaal Sydney 
Level 23, Westfield Tower 2, 101 Grafton Street (cnr Grosvenor Street) 
Bondi Junction NSW 2022, Sydney, Australia 
 
Telefoon: +61 (0)2 9387 6644 
Voor noodgevallen buiten kantooruren:  
  +61 (0) 410 461 606 
Fax:  +61 (0)2 9387 3962 
Email:  syd@minbuza.nl 
Website: www.netherlands.org.au 
 
Ambassade Canberra 
120 Empire Circuit 
Yarralumla ACT 2600 
 
Telefoon: +61 (0)2 6220 9400 
Noodgevallen buiten kantooruren: 
  +61 (0)2 6220 9400 
Fax:  +61 (0)2 6273 3206 
E-mail:  can@minbuza.nl 
Website: www.mfa.nl/can 
 
Hostels 
Hostel Melbourne –  Urban Central 
334 City Road Southbank 
 Melbourne VIC 3006 Australia 
Telefoon:  +61 (0)3 9693 3700 
Website:  http://www.urbancentral.com.au/ 
Email:   stayplay@urbancentral.com.au 
 
Hostel Sydney – Sydney City Hostel 
701 George St, Haymarket 
NSW 2000  Sydney 
Telefoon: +61 (0)2 9211 4894 
Website:  http://www.sydneycityhostels.com.au/ 
Email:   info@sydneycityhostels.com.au

mailto:syd@minbuza.nl�
http://www.netherlands.org.au/�
http://www.urbancentral.com.au/�
mailto:stayplay@urbancentral.com.au�
mailto:info@sydneycityhostels.com.au�
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Australië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geschiedenis 
Australië kent een bewogen geschiedenis. Het tegenwoordige Australië 
is een moderne westerse natie, maar toch heeft dit land de langst 
doorlopende culturele geschiedenis ter wereld. Toen de Britten het land 
in 1788 koloniseerden, beschouwden ze hun nieuwe land als leeg dat 
aan niemand toebehoorde. 
Echter, hier leefden al duizenden jaren het oudste volk ter wereld: de 
Aboriginals. De confrontatie tussen de oude en nieuwe bewoners van 
Australië was het begin van een nieuwe broeierige geschiedenis waarin 
voor alle bewoners veel veranderde. 
De Aboriginals werden geconfronteerd met voor hen totaal vreemde 
normen en waarden van de Britten. De Britten en andere Europeanen 
kwamen in een nieuw land met een voor hen onbekende natuur en 
cultuur, die ze zich eigen probeerden te maken. Dit alles ging niet 
zonder slag of stoot. 
Toch heeft Australië zich naar verloop van tijd ontwikkeld tot een 
modern kosmopolitisch land. Zeker na de Tweede Wereldoorlog toen er 
een nieuwe stroom van immigranten vanuit de hele wereld naar het 
land kwam. Tegenwoordig vind je in Australië een smeltkroes van zeer 
verschillende culturen die over het algemeen prima naast en met elkaar 
leven. 
 
De eerste bewoners van Australië 
Toen de Britten ruim tweehonderd jaar geleden naar Australië kwamen 
en dit land als hun nieuwe eigendom beschouwden, vormde dit niet het 

Totale oppervlakte: 7.686.848 km² 
Aantal inwoners: 16.415.000 
Hoofdstad: Canberra 
Staatsvorm: Federale parlementaire 
republiek 
Taal: Engels en inheemse talen 
Munt: Australian Dollar 
Elektriciteit: tussen 220V en 240V 

http://www.australie.nl/id/1/3�
http://www.australie.nl/id/1/375�
http://www.australie.nl/id/1/377�
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begin van de geschiedenis van Australië. Dit immense land wordt 
namelijk al meer dan 50.000 jaar bewoond door de oorspronkelijke 
bewoners: de Aboriginals. 
Recente archeologische vondsten wijzen er zelfs op dat de geschiedenis 
van Australië meer dan 60.000 jaar oud is. De Aboriginal cultuur, zoals 
we die nu kennen, gaat in ieder geval terug tot de laatste IJstijd, zo'n 
15.000 jaar geleden. Daarmee heeft deze cultuur de langst doorlopende 
culturele geschiedenis ter wereld. 
De eerste Aboriginals kwamen waarschijnlijk uit Azië en bewoonden de 
kusten van Australië. Door de eeuwen heen hebben ze zich verspreid 
over het hele land en de eilanden voor de kust. Aboriginals zijn 
nomaden en hebben dus over het algemeen geen vaste woonstek. 
Bijzonder is dat in al die duizenden jaren de Aboriginal cultuur vrijwel 
hetzelfde gebleven. 
Tot de ontdekking van Australië door de Europeanen. Op dat moment, 
in 1770, leefden er naar schatting tussen de 250.000 en 300.000 
Aboriginals. 
 
De Europese ontdekking van Australië 
In Europa werd al eeuwenlang druk gespeculeerd over het bestaan van 
een "Zuidland". Al in de 5e eeuw v. C. ging de wiskundige Pythagoras er 
vanuit dat de landen op het noordelijk halfrond een tegenhanger 
moeten hebben in het zuiden. Sommige wetenschappers dachten zelfs 
dat hier tegenvoeters zouden wonen! Pas tijdens de 16e eeuw werden 
de eerste pogingen gedaan om het onbekende Zuidland, ook wel 
"Terrae Australis Incognitae" geheten, te vinden. 
De Portugezen en Spanjaarden waren de eersten die met 
koopvaardijschepen op zoek gingen. De Portugezen waren de eerste die 
Australië in 1522 zagen, maar zij gingen niet aan land. 
Wie wel de eer lijken te krijgen als ontdekkers zijn de Nederlanders! De 
Nederlanden waren namelijk in de zeventiende eeuw oppermachtig in 
Oost-Indië en vaarden voor de handel vaak naar het Verre Oosten. 
Willem Jansz, kapitein van de Duyfken, was in 1606 op zoek naar Nieuw-
Guinea en zeilde toen langs Cape York, in het noorden van Australië. 
Jansz durfde in tegenstelling tot de Portugees Mendez wel aan land en 
schreef daarmee de Europese ontdekking van Australië op naam van de 

http://www.australie.nl/id/1/3375�
http://www.australie.nl/id/1/375�
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Nederlanders! Echter, hij vond de kust onherbergzaam en verliet het 
gebied al snel. 
In 2006 werd deze gebeurtenis uitgebreid herdacht tijdens de viering 
van 'Nederland - Australië 400 jaar betrekkingen'. Toch zijn er twijfels 
over de Nederlanders als ontdekker van Australië. In 2007 verscheen 
het boek 'Beyond Capricorn' van oud-journalist Peter Trickett. Hij bracht 
zowel de Australiërs als de Europeanen ernstig aan het twijfelen over 
hun geschiedenis. Volgens Trickett was het niet de Nederlander Willem 
Janszoon. 
De Portugese kapitein Christopher de Mendonca zou namelijk in 1522 
met een vloot van vier schepen zijn aangemeerd in Botany Bay. Dat is 
ruim tachtig jaar voordat de Nederlanders in 1606 de noordkust van het 
land verkenden. Pas 250 jaar later zou James Cook voet aan wal zetten 
in hetzelfde Botany Bay. 
 

Inwonertal van de grote steden: 
Sydney: 3.281.000 
Melbourne: 2.804.000 
Brisbane: 1.087.000 
Adelaide: 953.000 
Perth: 918.000 
Newcastle: 402.000 
Wollongon: 231.000 

 
Australië als strafkolonie 
Door de positieve verhalen van James Cook en Joseph Banks besloot de 
Britse regering Australië te koloniseren. In eerste instantie zag men 
Australië als ideale plek om de overvolle gevangenissen van Groot-
Brittannië te legen. 
In die tijd was verbanning van gevangenen dé oplossing voor dit 
ruimteprobleem. 
Australië leek uitermate geschikt als strafkolonie door de afgelegen 
ligging ten opzichte van de rest van de wereld. Op 13 mei 1787 
vertrokken de eerste elf schepen richting de nieuwe kolonie met aan 
boord 600 zeelieden en militairen en 568 mannelijke criminelen, 191 
vrouwen en 13 kinderen. Een klein jaar later, op 26 januari 1788 
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kwamen ze aan wal en werd de Britse vlag gehesen op een plek die nu 
Port Jackson heet - vlak boven Sydney. 
Deze dag wordt nu nog steeds elk jaar op 26 januari gevierd als Australia 
Day. Kapitein Arthur Philip werd toen de eerste gouverneur Australië. 
De eerste jaren van de nieuwe Britse kolonie kenden verschillende 
problemen met onder andere de oorspronkelijke bewoners van 
Australië, de Aboriginals. Voor de Britten was Australië een onbewoond 
land. 
Ze noemden het dan ook "Terra Nullius", dat leeg land betekent en dus 
aan niemand toebehoorde. De Britten waren meedogenloos ten 
opzichte van de Aboriginals en zetten hen van hun land af of 
vermoordden hen. Maar ook het nieuwe land zelf was in eerste 
instantie moeilijk bewoonbaar door gebrek aan voedsel en de 
confrontatie met de voor de Britten onbekende flora en fauna. De ex-
gevangenen werden als dwangarbeiders aan het werk gezet om het 
land te cultiveren. 
Leden van het pas opgerichte New South Wales Corps kregen de taak 
om erop toe te zien dat alles netjes verliep. Dit liep echter nogal uit de 
hand. Het Corps hield zich meer bezig met een lucratieve 
drankenhandel onder leiding van John Macarthur. 
In 1810 werd de hulp ingeroepen van gouverneur Lachlan Macquarie. 
Hij stuurde het New South Wales Corps terug naar Groot-Brittannië en 
probeerde New South Wales leefbaar te maken. Daarvoor trok hij vrije 
kolonisten aan, ex-gevangenen werden goede baantjes aangeboden en 
met de Aboriginals werd geprobeerd in vrede samen te leven. Dit 
oogstte veel bewondering en zo werd Macquarie "Vader van Australië" 
genoemd. 
In het begin van de negentiende eeuw voelden de Britten zich bedreigd 
door de Fransen die erg in de buurt van Australië waren gekomen. 
Frankrijk had namelijk de macht weten te krijgen over het Indonesische 
Java. De Britten vreesden dat de Fransen ook een claim zouden leggen 
op Western Australia. Om dit te voorkomen werd in Albany, in het 
zuidwesten van Australië, in 1826 de Britse vlag gehesen. In 1829 werd 
Western Australia door kapitein Charles Fremantle tot Brits 
grondgebied verklaard. 

http://www.australie.nl/id/1/6863�
http://www.australie.nl/id/1/6863�
http://www.australie.nl/id/1/375�
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Er brak een ware landkoorts uit en er werd steeds meer grondgebied 
van Australië eigengemaakt door de Britten. In het spoor van 
ontdekkingsreizigers als Charles Sturt en Hamilton Hume kwamen er 
veel vrije kolonisten naar Australië die zich bezighielden met 
schapenteelt en graanbouw. Deze kolonisten konden zonder veel 
problemen eigenaar van grote stukken nauwelijks ontgonnen land en 
werden er steeds meer koloniën gesticht. Zo werd in 1851 Victoria in 
het zuidoosten tot Britse kolonie uitgroepen en in 1859 ontstond 
Queensland in het noordoosten. 
 
Australië in de negentiende eeuw 
In 1851 werd er in New South Wales en in Victoria goud ontdekt. Er 
ontstond toen een enorme 'goldrush' en trokken veel goudzoekers 
vanuit de steden naar het land om hun geluk te beproeven. Het 
platteland werd niet alleen overspoeld door Australische stedelingen 
maar er ontstond ook een stroom van nieuwe immigranten uit Europa, 
Amerika en Azië. 
Deze goudkoorts is erg belangrijk geweest voor zowel de 
bevolkingsgroei van Australië als de economische bloei. 
Vanaf de tweede helft van de 19de-eeuw werd Australië steeds 
welvarender. Er ontstonden vele kleine nieuwe stadjes als Ballarat en 
Bourke en werden er in (grotere) steden rijkversierde gebouwen 
neergezet, zoals in Melbourne nu nog goed is te zien. Ondertussen was 
de Britse regering zich gaan realiseren dat Australië veel meer was dan 
een opslagplaats voor ex-gevangenen. In 1868 werd deze deportatie 
afgeschaft en meerde de laatste boot met gevangenen in Fremantle in 
Western Australia aan. 
Ondanks de vondst van goud werd Australië aan het einde van de 
negentiende eeuw getroffen door een recessie: het land werd 
geteisterd door langdurige droogte, de wolprijs kelderde en de 
landhausse in rijke Victoria stortte in. Om de economie te bevorderen 
wilde men vanaf eind 19e eeuw de afzonderlijke Australische koloniën 
onder brengen in een federatie. Een voordeel hiervan was dat de 
koloniën zich beter konden wapenen tegen buitenlandse invloeden en 
inmenging hiervan. 

http://www.australie.nl/id/1/372�
http://www.australie.nl/id/1/223�
http://www.australie.nl/id/1/229�
http://www.australie.nl/id/1/119�
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In 1900 werd de grondwet door het Britse parlement goedgekeurd en 
werd er aan de staten een zeer grote zelfstandigheid toegekend. De 
nieuwe kolonie werd steeds meer een echt land, hoewel veel 
bestuurlijke en justitiële zaken door Groot-Brittannië werden geregeld. 
 
 
Oprichting Commonwealth of Australia 
Na de economische crisis zag Australië de toekomst weer positief 
tegemoet. Op 1 januari 1901 bleek er voldoende basis te zijn voor het 
plan om een federatie te vormen. De Australische natie werd een feit 
met de federatie van zes koloniën; de Commonwealth of Australia. Nu 
was Australië eindelijk een officieel land. Op 9 mei 1901 werd het eerste 
Australische parlement te Sydney geopend. 
Het nieuwe parlement voerde een zogeheten White Australia Policy en 
werd de omstreden Restriction Bill aangenomen; hiermee trachtte men 
de toestroom van niet-Europese immigranten in te dammen. Potentiële 
Aziatische en Polynesische immigranten werd een test in het Engels 
afgelegd. 
Deze mensen hadden zo slechts een kleine kans zich in Australië te 
mogen vestigen aangezien ze nauwelijks tot geen Engels spraken. Ook 
de Aboriginals hadden veel te lijden onder deze wet en kregen pas in 
1967 stemrecht. 
 
Cultuur 
De Australische bevolking is erg gastvrij. Het merendeel woont in de 
grote steden en is christelijk. Barbecueën is erg populair, meestal met 
bier en wijn. Vlees wordt er dus veel gegeten. Fruit vormt vaak het 
toetje. Thee wordt ook veel gedronken. 
 
Sport 
Australiërs zijn altijd al dol geweest op sport en blinken er dan ook in 
uit. Zelfs vóór de Federatie in 1901 deed 'Australië' als natie mee aan 
internationale wedstrijden. Ondanks de relatief kleine bevolking, heeft 
Australië altijd weer wereldkampioenen in verschillende sporten. Wijlen 
Sir Donald Bradman, de befaamde cricketspeler en volgens velen dé 

http://www.australie.nl/id/1/117�
http://www.australie.nl/id/1/373�
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sportheld van Australië, vatte het kort, maar goed samen. "Sport", zei 
hij, "is verankerd in het Australische leven." 
De Australische passie - sommigen spreken zelfs van obsessie - voor 
sport begon in het prille koloniale tijdperk halverwege de 19de eeuw. 
Toen amuseerden delvers zich in de goudvelden met wedlopen, 
vuistgevechten en voetbalwedstrijden met een Iers tintje, al kende deze 
sporten toen nog maar weinig regels. 
Een goed voorbeeld van de capaciteiten van Australië op sportgebied, 
was het succes van zijn atleten op de Olympische en Paralympische 
Spelen van Sydney 2000. Op de Olympische Spelen eindigde Australië 
vierde in het algemeen klassement en werden er in totaal 58 medailles 
gewonnen. Vooral de gouden medaille van Cathy Freeman, van 
Aboriginal afkomst, werd door velen als ongelooflijke prestatie gezien 
en kreeg veel aandacht. 
Op de Paralympische Spelen eindigde Australië eerste met 149 
medailles. 
De Australiërs kijken ook graag naar sportevenementen en 
sportprogramma's zijn de meest bekeken televisieprogramma's. 
Het bijwonen van sportmanifestaties is ook een populair tijdverdrijf. 
Tijdens grote evenementen als de Melbourne Cup of de finale van 
Australian Rules Football ligt het hele land plat! 
 
 
 

http://www.australie.nl/id/1/421�
http://www.australie.nl/id/1/423�
http://www.australie.nl/id/1/7043�
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Melbourne 
Na Sydney is Melbourne de belangrijkste stad van het continent en 
hoofdstad van de dichtbevolkte staat Victoria. De stad met drie miljoen 
inwoners doet met zijn winkelstraten, Victoriaanse gebouwen, groene 
parken en geelgroene trams heel erg Europees aan. Heb je een beetje 
heimwee dan zit je hier goed! Cultuur vinden ze hier heel belangrijk: 
theater, concerten, filmvoorstellingen, in Melbourne is het allemaal te 
zien. Melbourne is bovendien dé stad als je op zoek bent naar of lekker 
uitheems eten. Met zijn bevolking, afkomstig van bijna alle landen ter 
wereld kun je nergens zo gevarieerd eten als hier. 
 
Melbourne verkennen 
Een paar tips: de Bourke street, het prachtige in-en exterieur van het 
Princess Theater, het sfeervolle Flinders Station, de Gotische St. Pauls 
kathedraal en de drukke Queen Victoria markt. Parken tref je ook 
overal. Melbourne heeft bovendien een mooie botanische tuin. 
 
Veiligheid 
Melbourne is erg veilig ten opzichte van de grootte van de stad, 
ondanks dat de stad vrij veilig is, raden we je aan de 
voorzorgsmaatregelen die voor alle grote steden gelden, in acht nemen, 
zoals waardevolle spullen verborgen houden en ’s nacht niet alleen over 
straat of met de trein gaan . 
 
Tourist information centre 
505 Lt Collins Street 
Melbourne VIC 3000, Australia 
1300 366 356 
www.vic.gov.au  
  



Cookaßurra '11 
                

20 
 

Sydney 
De oudste en grootste stad van Australië. Inwoners met bijna alle 
nationaliteiten ter wereld, die toch allemaal Engels spreken, kun je hier 
vinden. Sydney is een sfeervolle,  trendy metropool waar iedereen voor 
iedereen wat wils is.   
 
Sydney verkennen 
Harbour Cruise: toeristisch natuurlijk, maar net als een rondvaart door 
de Amsterdamse grachten, toch de moeite waard. want Sydney heeft 
een van de mooiste havens ter wereld, die tot maar liefst 20 km 
landinwaarts komt. Havencruises vertrekken om de paar uur, er zijn 
verschillende boten en ook avondcruises. Mooie uitzichten en je vaart 
ook langs buitenwijken als Manly met het beroemde surfstrand. Een 
havencruise te duur?  Neem de goedkope openbare ferry naar Manly en 
je mist bijna niets! Je kunt het natuurlijk ook wat hogerop zoeken: een 
bridge climb of de uitzichttoren. 
 
Operahuis & Bondi Beach 
Het Sydney Opera House heeft een verbazingwekkende architectuur. 's 
Avonds heb je er een prachtig uitzicht op de haven en natuurlijk op de 
Sydney Harbour Bridge. 
 
Bondi Beach 
Zonder meer het beroemdste stadsstrand met bars, restaurants en 
uitgaansgelegenheden. Geen enkele stad heeft zoveel mooi strand op 
zo'n korte afstand van het centrum. 
Suburbs 
Alle wijken van de stad, zoals Cambridge, The Rocks, Kings Cross of 
Bondi, hebben hun eigen specifieke karakter. Er zijn net zoveel winkels, 
restaurants en bars als nationaliteiten. Ook zijn er veel festivals zoals 
het bekende Mardi Gras. Er voor als het allemaal wat veel wordt zijn er 
grote, groene parken waar je gewoon op je rug in het gras kunt liggen.  
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Dag 1 Groningen – Frankfurt – Melbourne 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 
Monique & Jelle  Armin Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Neem een opblaaskussen mee 

zodat je lekker kunt slapen in het 
vliegtuig. 

 
04.15 Verzamelen bij spoor 6b op Centraal Station 
05.06 Vertrek trein naar Zwolle vanaf spoor 6b 
06.14 Aankomst trein in Zwolle op spoor 1a 
06.48 Vertrek trein naar Arnhem vanaf spoor 8 Zwolle 
07.50 Aankomst trein in Arnhem op spoor 8 
08.07 Vertrek trein naar Frankfurt am Mainz Flughafen 

Fernbahnhof vanaf spoor 6b Arnhem 
10.34 Aankomst trein in Frankfurt op Fern 4 
10.55 Inchecken bagage en door douane 
13.15 Iedereen verzamelen bij de Gate 
13.55 Vliegen naar Hong Kong vanaf Frankfurt 

 
Frankfurt Airport Fernbahnhof 
De Frankfurt Airport Fernbahnhof  is een spoorwegstation dat bij de 
luchthaven van Frankfurt ligt. Het spoorwegstation staat met een 
luchtbrug in verbinding met de luchthaven. 
 
Luchthaven Frankfurt am Main 
De luchthaven van Frankfurt is in 1936 gebouwd door het naziregime. 
Tijdens de WOII werd de luchthaven ook ingezet voor militaire 
doeleinden en werden gevangenen van het concentratiekamp Walldorf 
op de luchthaven  tewerkgesteld. In 1965 werd besloten om de 
luchthaven flink uit te breiden. De uitbreiding was in 1972 klaar en 
daardoor is de luchthaven nu een internationaal doorvoercentrum. Het 
vliegveld staat op plaats acht van de grootste luchthavens ter wereld.  
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Dag 2 Aankomst Melbourne 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Monique & Jelle  Armin Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Stel je in op de Engelse taal en ga 

slapen.  
 
08.45 Verzamelen bij de Gate 
09.35 Vliegen naar Melbourne 
20.55 Aankomst Melbourne 
 

Melbourne Airport 
Australië wordt steeds populairder, werden er in 2005 nog 20.780.000 
mensen in totaal vervoerd, in 2010 waren dit er 26.290.000. Uiteraard is 
hiermee ook het aantal toestellen toegenomen, in vijf jaar met 15.000. 
Hiermee staat het vliegveld op de 54ste plaats op de wereldlijst.  
 
Urban Central Backpackers 
Tijdens ons verblijf in Melbourne zullen we overnachten in Urban 
Central Backpackers. Het is redelijk centraal gelegen en bovendien goed 
bereikbaar met openbaar vervoer. Hier hebben wij zes 4-
persoonskamers gereserveerd en wordt iedereen voorzien van 
beddengoed en handdoeken. Bovendien is er nog een lounge/bar in het 
hostel met pooltafels. Voor het programma van het hostel zie bladzijde 
50.  
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Dag 3 Swinburne Centre/ Guided tour Matt 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Keri & Jelle  Cees Smart Casual 
Cookaburra feit van de dag Drank is duur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swinburne is een van de nieuwste en snelst groeiend astronomische 
centrum in Australië en is opgericht in 1998. Met 15 sr. PhD’ers en meer 
dan een dozijn postdoc onderzoekers en meer dan 25 promovendi is het 
centrum nu de grootste astronomische onderzoeksgroep in Victoria en 
een van de grootsten in heel Australië.  
Leuk feit is dat de onderzoekers uit 20 verschillende landen van 6 
continenten komen en samen meer dan 15 talen spreken, waaronder 
Arabisch, Duits en zelfs Hindi (helaas dan weer geen Nederlands…) 
 
Het centrum heeft een belangrijke supercomputing afdeling, waar een 
theoretische piek van 10 Tera FLOPS (floating point operations per 
seconds = drijvendekommabewerkingen per seconde, een maat voor de 
rekenkracht) gehaald wordt. Deze rekencapaciteit wordt gebruikt voor 
simulaties op verschillende schalen, op stellair niveau tot op 
kosmologisch niveau! 
Het centrum speelde een grote rol in het construeren van een 
innovatieve virtual reality omgeving (VROOM genaamd), die te zien was 
in het Melbourne Museum tot begin 2010.  
Tevens hebben ze een actief onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma 
in het ‘Square Kilometre Array project’. Ook zijn ze betrokken bij een 
actief Hubble Space Telescope Treasury Program.   

08.30 opstaan 
09.15 verzamelen 
09.30 vertrek richting Swinburne 
10.00 – 12.30 Bezoek Swinburne Centre 
15.00 – 18.00  Rondleiding Matt in Melbourne 
18.00 – 21.00 Gezamenlijk eten + drinken 
21.00 Facultatief Kroegentocht met 

Matt 
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Dag 4 Phillip Island /Penguin Tour 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Kim & Keri  Coen Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Neem voedsel mee, we zijn van 11.00 

– 23.00 weg 
 
09.45 Opstaan + ontbijt 
10.45 Verzamelen 
11.00 - 23.00 Phillip Island/Penguin Tour + pizza 
23.00  Terug in hostel 
 

Penguin Tour 
Deze tour is de ultieme ervaring voor diegene die geïnteresseerd is in 
Australische fauna en het beeldschone Phillip Island. We nemen een 
kijkje achter de schermen waar “rangers” ons alles vertellen over de 
inheemse dieren en mooie plaatsen op het eiland. Tijdens deze 
expeditie zien wij hoe pelikanen worden gevoerd, de geweldige kust en 
kunnen we nabij koala’s komen. Uiteraard leren we alles over de 
fameuze kleine pinguïns en zien we ze het strand op waggelen.  

 
Tijdens deze dag zullen we onder andere naar een wijnproeverij gaan en 
hebben wij entree tot de pinguïnparade en het maru- wildlifepark.  
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Dag 5 Yarra River + BBQ 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Martine & Monique Roel Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Melbourne Museum 

Eureka Skydeck 
Feliciteer Elwin (23) 

 
 Tot 17.00 Vrije dag 
17.00  Verzamelen aan de Yarra River 
18.00 Beginnen met BBQ 
 

Deze dag mag je zelf invullen, totdat we ons allen om 17.00 uur 
verzamelen bij de Yarra River, waar we zullen bbq-en. Uiteraard hebben 
wij wel een aantal leuke tips om te doen voor je.  
 
Yarra River 
De rivier kreeg de naam Yarra Yarra in 1835 van John Helder Wedge. De 
rivier heeft een lengte van ongeveer 242 kilometer. Het is de meeste 
westelijke rivier die gevoed wordt door het smelten van sneeuw. In 
Melbourne stroomt de rivier langs de zuidelijke kant van het 
zakendistrict. Het gedeelte vanaf de Docklands tot aan de Melbourne 
Cricket Ground werd gebruikt tijdens de Gemenebestspelen 2006. Op 
de hoek met King Street en Flinders Street bevindt zich het Melbourne 
Aquarium, eveneens aan de Yarra. Ten westen van het Melbourne 
Aquarium bevindt zich Batman Park. 
Uiteindelijk mondt de rivier uit in de Port Phillip Bay, de grootste haven 
van Australië. 
 
1.  State Library en Museum of Victoria 
Palmer Hall, State Library of Victoria 
De State Library was in 1854 het eerste ontwerp van de architect Joseph 
Reed. Het gebouw bevat een achthoekige leeszaal met daarboven een 
centrale koepel, die in 1913 werd toegevoegd. De gevel van de state 
library en museum of victoria is verfraaid met neoklassieke zuilen. 
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2. Melbourne Museum (9:00 AM - 10:00 PM) 
11 Nicholson Street 
Dit museum is het grootste museum op het zuidelijke halfrond en de 
entree is $8,-.  
Het museum stelt in de Touring Hall verschillende exhibities. Vanaf 1 
april is er de exhibitie Toetanchamon te zien. Daarvoor moet je echter 
wel een extra prijs betalen van tussen de $29.50 en $35.00. Daarnaast 
kun je ook een 3D film zien in het IMAX theater. 
 
3. Eureka Tower and the Eureka Skydeck 88 (10am - 10pm) 
120 Collins street 
De Eureka Tower is een wolkenkrabber in Melbourne. Het gebouw is 
300 meter hoog en telt 91 verdiepingen boven de grond en heeft nog 
een verdieping onder de grond. 
Als men meet tot het dak, of tot de hoogste bewoonbare verdieping, is 
de Eureka Tower de hoogste woontoren ter wereld. Daarnaast is de 
toren ook het gebouw met de meeste verdiepingen die bewoond 
kunnen worden. Het gebouw is één van de zeven gebouwen die meer 
dan 90 verdiepingen tellen en staat op plaats 51 van de hoogste 
gebouwen in de wereld. Het is het op één na hoogste gebouw in 
Australië en het hoogste in Melbourne. Het Observatiedek, of Eureka 
Skydeck 88, beslaat de gehele tachtigste verdieping en is met 258 meter 
het hoogste publieke uitkijkpunt op het zuidelijk halfrond de kosten 
hiervan zijn $17.50. Op het observatiedek staan meerdere verrekijkers. 
Daarnaast is er ook nog een kleine buitenplaats, 'The Terrace' . Ook is er 
een glazen kubus, The Edge, die iets uitsteekt. Eureka Skydeck 88 bevat 
'The Edge'. Een glazen kubus die 3 meter over de rand van het gebouw 
uitsteekt, op bijna 300 meter hoogte. Als men binnenstapt is het glas 
nog ondoorzichtig, terwijl de kubus uit het gebouw schuift. Als de kubus 
volledig over de rand hangt, wordt het glas doorzichtig onder het geluid 
van brekend glas en het kapot gaan van machines. 
 
Men moet $12,- betalen om in The Edge te mogen. 
  



Cookaßurra '11 
                

27 
 

4. Flinders Street Station 
Flinders street – St Kilda Road 
Het drukste station van Melbourne is een van de meest herkenbare 
gebouwen van de stad. Flinders street station is het centrale 
spoorwegstation van Melbourne en een van de meest geliefde 
ontmoetingsplaatsen van de stad. Hele generaties Melburnians hebben 
al met elkaar afgesproken op de hoektrappen van het 
station ‘Under the Clocks’. 
 
5. St Paul’s Cathedral 
Swanton street walk – flinders street 
St. Paul's Cathedral is een kathedraal van de Anglicaanse Kerk in 
Melbourne. Van 1852 tot 1885 heeft op de deze locatie de St Paul's 
Parish Church gestaan. In 1885 werd deze kerk afgebroken om St. Paul's 
Cathedral te kunnen bouwen. De kathedraal is in verschillende etappen 
gebouwd. Butterfield weigerde Melbourne te bezoeken wat problemen 
opleverde met het bouwen van de kathedraal. De bouw werd 
uiteindelijk afgemaakt door Joseph Reed. Op 22 januari 1891 vond de 
consecratie van de kathedraal plaats. 
 
6. Queen Victoria Market (6.00 am – 15.00 pm) 
Elizabeth, Therry, Peel en Victoria Street 
De grootste markt in Melbourne voor verse waar en andere goederen 
heeft een vreemde geschiedenis. De markt ligt op de plaats waar 
vroeger de Melbourne General Cemetry lag, die in 1837 in gebruik werd 
genomen. In 1877 vond men het een praktisch idee om een deel van de 
begraafplaats om te vormen tot groenten- en fruitmarkt. De Queen 
Victoria Market is nu een 7 ha groot complex en trekt 130 000 
bezoekers per week. De hoge, gewelfde, decoratieve plafonds dragen 
bij tot de sfeer. De 1000 kramen verkopen, in overeenstemming met de 
multiculturele bevolking, van alles: vers fruit en groenten, vis, vlees, 
kaas en biologisch voedsel.  
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Dag 6 Great Ocean Road 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Kim & Martine Anneroos Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Neem je camera mee! 
 
06.15 Opstaan en ontbijten 
07.15 Verzamelen 
07.30 – 21.00 Great Ocean Road (incl. lunch) 
21.00  Terug in hostel 
 

Great Ocean Road 
In Torqay, ten westen van Melbourne, begint de Great Ocean Road en 
eindigt 300 km verderop in Port Fairy.  
De weg vormt een verbinding tussen mooie kustplaatsen als Lorne, Port 
Fairy en Warrnambool en na elke bocht verbaas je je telkens weer over 
spectaculaire vergezichten. Tussen alle kliffen vind je de mooiste 
stranden. Zo ligt aan het begin van deze kustweg Bell's Beach, een van 
de mooiste surfstranden van Australië. 
Langs de kust zijn verschillende spectaculaire natuurverschijnselen te 
zien, zoals de Lord Ard Gorge en de London Bridge. Deze zijn het 
resultaat van duizenden jaren van erosie door wind, regen en de 
stormachtige Bass Strait. De populairste attractie van de Great Ocean 
Road is de rotsengroep The Twelve Apostles. Loodrecht rijzen deze 
kalkstenen rotsblokken uit de zee en maken de kust nog fotogenieker 
dan deze al was.  
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Dag 7 Verrassingsdag  

Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Kim & Monique Erika Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Laat je verrassen en maak er een 

toffe dag van! 
 
07.15 Opstaan 
08.00 Verzamelen 
08.15 Vertrek 
 
 
 
 

Verrassing!! 
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Dag 8 ANZAC day 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Martine & Jelle Herbert Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Ga naar de Shrine of Remembrance 
 

Op ANZAC Day (Australian and New Zealand Army Corps Day) worden 
de Australische en Nieuw-Zeelandse militairen herdacht die in diverse 
oorlogen gevallen zijn. 
Het Australian and New Zealand Army Corps was een legereenheid van 
Australische en Nieuw-Zeelandse troepen die in dienst stonden van 
Groot-Brittannië en de rest van het Gemenebest. 
 
De datum refereert aan 25 april 1915, toen begon de aanval op Gallipoli 
(Turks Gelibolu), een schiereiland in het zuiden van Europees Turkije. 
Hierbij kwamen veel Australiërs en Nieuw-Zeelanders om. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het ANZAC de Britten vanaf de 
thuisbasis bij in de strijd in het Verre Oosten, vanuit Egypte in 
Abessynië, Noord-Afrika en Italië. 
Later vocht ANZAC in de Vietnamoorlog in de jaren '60 van de twintigste 
eeuw aan Amerikaanse zijde. 
 
Omdat Tweede Paasdag dit jaar op 25 april valt, is Anzac day een dag 
opgeschoven. 
 
Vandaag is er bij zonsopgang een eredienst om de slachtoffers te eren.  
Deze begint om 6 uur bij de Shrine Forecourt. Om 9 uur begint de 
parade langs St Kilda Road die eindigt bij de Shrine of Remembrance 
(het oorlogsmonument)  om ongeveer 13 uur voor de 
herdenkingsdienst.  
 
Het adres van de Shrine of Remembrance is: 
Birdwood Ave 
South Melbourne 
Victoria 3205 
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TIP: Tijdens het paasweekend worden er een aantal belangrijke AFL, 
Australian Football League, wedstrijden gespeeld. De sport in heel 
populair in Australië en het wordt dus ook zeker aangeraden om naar 
een wedstrijd te gaan kijken! Een mogelijkheid hiervoor is de TURF BAR 
op Queen Street. Hier kun je de wedstrijd bekijken en kun je de 
wedstrijd sfeer proeven!  
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Dag 9 Australian Synchrotron 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Martine & Keri Gerco Smart Casual 
Cookaburra tip van de dag Let goed op en zie hoe gaaf 

deeltjesfysica is! 
 

07.00 Opstaan 
07.40 Verzamelen 
07.50 Vertrek 
10.00-12.00 Bezoek Australian Synchrotron 
12.00  Lunchen 
13.00 Maken we nog bekend 

 
De Australian Synchrotron is een 3 GeV synchrotron stralingsfaciliteit, 
die op 31 juli 2007 gebouwd is in Melbourne. Het gebouw staat in 
Clayton, vlakbij de Monash University.  
De Australian Synchrotron is een lichtbron (in tegenstelling tot een 
‘collider’). Hij gebruikt deeltjesversnellers om een straal van hoog 
energetische elektronen te produceren die geplaatst wordt in een 
opslagring die de elektronen laat circuleren om synchrotronlicht te 
creëren. 

 
De elektronen worden vanuit het elektronenkanon versneld in de 
lineaire deeltjesversneller, tot een snelheid van 100 MeV. In ring 3 
worden de deeltjes versneld  tot 3 GeV. De ring is 130 meter in omtrek, 
vervolgens worden de hoog energetische elektronen in de opslagring 
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geplaatst. De ‘bending magnets’ in deze ring zorgen voor een 
magnetisch veld loodrecht op de straal, zodat de hoge energie van de 
elektronen wordt omgezet in licht en andere elektromagnetische 
straling.  Synchrotronlicht wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoek 
van gecondenseerde materie,  en bij materiaalkunde, biologie en 
geneeskunde.  
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Dag 10  Melbourne University 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Jelle & Kim Jelle N. Smart Casual 
Cookaburra tip van de dag Vandaag kun je socializen met 

wiskundestudenten uit Melbourne! 
 
07.45 Opstaan 
08.30 Verzamelen 
08.45 Vertrek 
10.00 - 17.00 Bezoek Melbourne University 
17.00 Programma met locale studenten 
 

De universiteit van Melbourne is opgericht in 1853 en is daarmee de op 
een na oudste universiteit in Australië en de oudste in Victoria. 
De hoofdcampus is gelegen in Parkville, een voorstad. 
Uiteraard heeft de universiteit meer campussen over verschillende 
locaties in Victoria. De universiteit heeft de grootste financiële ‘talent’ 
met $1,1 biljoen omzet.  
Melbourne behoort zowel tot de topuniversiteiten in Australia als in de 
wereld en is grootste onderzoeksorganisatie na het CSIRO.  
De universiteit heeft 35.000 studenten en 7.200 mensen aan personeel.  

 
 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/69/University_of_Melbourne.svg�
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Dag 11 Work in progress 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Martine & Keri Henry Nog niet bekend 
Cookaburra tip van de dag Programma of geen programma, 

maak er een leuke laatste dag in 
Melbourne van! 

 
We werken nog aan het programma.  
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Dag 12 Vlucht naar Sydney en Dutch Party 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Monique & Jelle Marcel Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Draag oranje tijdens de Dutch Party 
 
8.00  Opstaan en inpakken 
10.00 Verzamelen 
10.15 Vertrek 
13.45 Verzamelen bij Gate 
14.35 Vlucht naar Sydney 
18.00  Dutch party @consulate 
 

 
In Sydney verblijven wij in het Sydney City hostel, waar we vier 6-
persoonskamers hebben geregeld. Ook dit hostel is redelijk centraal 
gelegen en ligt erg dicht bij het Central Station vanwaar je makkelijk met 
het openbaar vervoer door heel Sydney kunt reizen. Ook hier is gratis 
koffie en thee, maar ook gratis toegang tot internet. 
 
We hebben niet veel tijd om onze spullen uit te pakken, aangezien we 
meteen doorgaan naar de Dutch Party bij het consulaat. Dus zorg dat je 
snel je oranjekleren aan kunt doen! 
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Dag 13 Vrije dag 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Jelle & Kim Meike Makkelijk  
Cookaburra tip van de dag National Park 

Bondi Beach 
 
Er is ontzettend veel te doen in en rondom Sydney. Ga bijvoorbeeld  
naar:  
• Bondi Beach, het bekendste strand van Sydney. Mooi weer? 

Zwemweer. 
• Royal Botanic Gardens 
• Museum of Contemporary Art 
• Sydney Harbour. Beklim de Sydney Harbour Bridge (vrij prijzig), of 

neem de ferry voor een prachtig zicht op de haven, de brug en het 
Opera House. 

• Daar vlakbij is ook het Sydney Harbour National Park waar je mooie 
wandelingen kunt maken, van korte tot een dagtocht langs forten, 
bezienswaardigheden en de brug. 

• Botany Bay National Park heeft een museum met overblijfselen en 
kaarten van de landing van James Cook in 1770. Je kunt er wandelen 
en de vuurtoren beklimmen. 

 
Sydney is omringd door nationale parken. 
• Royal National Park ligt 30 km ten zuiden van Sydney en heeft vele 

wandelpaden en zwemstranden. 
• Ku-ring-gai chase ligt 25 km ten noorden van Sydney. Het National  

Park heeft prachtige rotskusten met wandelroutes en        
picknickplaatsen. Ook vind je er Aboriginalschilderingen. 
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Dag 14 Sydney University en Shopfront 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Kim & Jelle Oscar Smart Casual 
Cookaburra tip van de dag De Universiteit van Sydney staat 

hoogaangeschreven, houdt je ogen 
open voor carrièremogelijkheden. 

 
07.30 Opstaan 
08.15 Verzamelen 
08.30  Vertrek richting University of Sydney 
09.30 – 15.00 Bezoek  University of Sydney 
15.30 – 17.00 Bezoek Shopfront 
17.00 Vrij! 
 

De University of Sydney is de oudste universiteit van Australië, 
opgericht in 1850. Ze hebben 16 verschillende faculteiten die verspreid 
over de stad zijn te vinden.  De universiteit heeft meer dan 
dertigduizend bachelorstudenten en meer dan vijftienduizend 
masterstudenten. De universiteit laat zich leiden door het motto: Sidere 
mens eadem mutato. “Though the constellations change, the mind is 
universal.”  Waarmee gezegd wordt dat oude  tradities van het 
noordelijk halfrond op het zuidelijk halfrond worden voortgezet.  
 
De University of Sydney is het hoogst geclassificeerd in Australië volgens 
het SCImago Institutions Rankings World Report 2010. Hierbij wordt 
gekeken naar de wetenschappelijke prestaties.  
De universiteit ontving in 2010 meer geld van de Australian Government 
($33 miljoen) dan alle andere organisaties in New South Wales. De 
Faculty of Science onderscheidt zich door een verscheidenheid aan 
specialismen, waaronder aan aantal interdisciplinaire programma’s 
zoals Optical Fibre Technology, Environmental Studies, History of 
Philosophy of Science en Marine Studies.  
 
Wij krijgen hier vandaag een aantal presentaties, labtours en een lunch.  
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Vervolgens vertrekken we naar de University of Technology Sydney 
(UTS) waar we een praatje krijgen van UTS Shopfront, de 
wetenschapswinkel. De wetenschapswinkel is de link tussen de 
gemeenschap en de UTS.  Door het aannemen van projecten worden de 
kennis en de vaardigheden van de UTS gebruikt voor maatschappelijk 
belang. Sinds 1996 zijn meer dan 500 projecten uitgevoerd! 
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Dag 15 Philips Dynalite/ Sydney Opera House  
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Monique & Martine Paulus Smart Casual 
Cookaburra tip van de dag Bereid je voor op het beroemdste 

gebouw van Sydney 
 
07.30 Opstaan 
08.30 Verzamelen 
08.45 Vertrek 
10.00 – 13.30 Bezoek Philips Dynalite 
16.00 Verzamelen Opera House 
16.15 Essential Tour Opera House 
 

Philips Dynalite 
Dynalite is opgericht in 1989 en is sindsdien een prominente 

onderneming geworden op het gebied van lichtregeling met zijn 
oplossingen voor energiebeheer en gebouwautomatisering, 
architectonische lichtregeling, woningautomatisering en andere 
woningtoepassingen. De onderneming, met vestigingen in Australië, het 
Verenigd Koninkrijk, China en Dubai, heeft circa 130 medewerkers. 
Dynalite realiseerde in 2008 een winstmarge en omzetgroei met 
dubbele cijfers; een prestatie die naar verwachting in de komende jaren 
voortgezet zal worden aangezien de onderneming gebruik kan gaan 
maken van de bestaande wereldwijde verkoopkanalen van Philips. 
 
Sydney Opera House 
Na het bezoek aan Philips vervolgen we onze dag met een bezoek aan 
het prachtige Sydney Opera House, het symbool van Sydney! Het Opera 
House staat sinds 2007 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. 
Het plan om het Sydney Opera House aan de haven van Sydney te 
bouwen is ontstaan in 1955. Er werd een internationale 
architectuurwedstrijd voor uitgeschreven. Jørn Utzon won de wedstrijd 
met dit ontwerp, men zegt dat hij het ontwerp in één keer zonder 
meetlat of rekenmachine vanuit de hand heeft getekend. Utzon hield 
veel van zeilen, wat goed terug te zien is in het gebouw! De oplossing 



Cookaßurra '11 
                

41 
 

om het geheel qua constructie mogelijk te maken, zag het levenslicht 
toen de architect een sinaasappel aan het schillen was. Hij zag dat hoe 
je de sinaasappel ook pelde, de geometrische vorm van de schillen in 
principe altijd gelijk bleven, maar de uiteindelijke vorm er toch anders 
uit kon zien. 

 
Het dak bestaat uit 1.056.000 kleine tegeltjes in wit en grijs tinten, die 
speciaal uit Zweden geïmporteerd zijn. Deze tegeltjes zijn in een 
bepaald patroon neergelegd. Onder de tegels zitten ribben die aan 
elkaar zijn gemaakt met kabels met daar tussen een soort betonnen 
deksels. Bij de openingen van de schelpen zitten de ribben zonder tegels 
of beton, maar met glas eroverheen. 
Het Opera House heeft meer dan 1000 verschillende ruimtes! De 
belangrijkste zaal is de Concert Hall met meer dan 2500 plaatsen. In 
deze hal staat het grootste orgel ter wereld met meer dan 10.000 
pijpen. In deze zaal zal ook de voorstelling van Lord of the Rings 
gehouden worden! 
Tijdens de tour zullen we meer te weten komen over het beroemdste 
bouwwerk van Sydney! 
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Dag 16 CSIRO  
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Keri & Martine Ivar Smart Casual 
Cookaburra tip van de dag We moeten een ruime 2km lopen, 

dus laat je pumps thuis! 
 
07.00  Opstaan 
07.30 Verzamelen 
07.40 Vertrek 
09.30 -12.30 Aankomst CSIRO en programma 
12.30 – 13.30  Lunch 
 

CSIRO staat voor ‘The Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation’ en is het nationale wetenschapsbureau van Australië en 
een van de grootste en diverse onderzoeksbureaus van de wereld.  
CSIRO heeft tien nationale onderzoek vlaggenschepen opgericht.  
Tevens hebben ze een hand in klimaat aanpassing, energie 
transformaties, toekomst van eten, toekomst in fabrieken, lichte 
metalen, mineralen ‘Down Under’, preventatieve hulp, houdbare 
agricultuur, en de waterschappen.   
Betrokken bij meer dan 740 onderzoeksactiviteiten, en werkende met 
vooraanstaande wetenschappelijke organisaties in meer dan 80 landen, 
is het CSIRO een belangrijk bedrijf.  
Wij zullen vandaag een rondleiding en presentaties krijgen bij het ICT- 
en Wiskundeafdeling van het CSIRO.  
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Dag 17 Blue Scope Steel en Sydney 
Observatory 

Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Keri & Kim Tim Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Draag dichte schoenen en een 

lange broek, anders kom je het 
staalbedrijf niet in.  
Kaart: zie bijlage. 

 
06.15 Opstaan 
07.00 Verzamelen 
07.15 Vertrek 
10.00 – 12.30 Bezoek Blue Scope Steel 
13.00 - 14.30  Vrij in Wollongong 
14.45  Verzamelen op het station 
17.45-20.00 Vrij  
20.00  Verzamelen bij Sydney Observatory 
20.15 – 21.45 Bezoek Sydney Observatory 
 

BlueScope Steel is een groot Australisch staalbedrijf. Je kunt het bedrijf 
in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en Noord-Amerika, waar ze in totaal 
91 fabrieken in 17 landen hebben. De BlueScope Steel heeft een grote 
vestiging in Port Kembla, waar wij vandaag een tour zullen maken. Hier 
produceren ze zo’n 5 miljoen ton staal per jaar. 
BlueScope Steel is gespecialiseerd in vlakstaal, ze maakt onder andere 
metaalplaten, golfplaten en tinplaten.  
 
Sydney Observatory  
De Sydney Observatory is gebouwd in 1858 en is de oudste observatory 
van Australië. Deze observatory is één van de belangrijkste plaatsen van 
de wetenschappelijke historie van Australië en het is bovendien een 
monumentaal erfgoed. De observatory speelt een belangrijke rol in de 
astronomie. Wij gaan hier vanavond een tour maken, waarbij we door 
de telescopen kunnen kijken.  
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Dag 18 Canberra: Tourist Drive 5, Deep Space 
Centre & ANU 

Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Keri & Monique Roel Iets makkelijks 
Cookaburra tip van de dag Het is een lange rit, dus neem dingen 

ter vermaak mee! 
 
06.00 Opstaan 
06.45 Verzamelen 
07.00 Vertrek  
10.30-17.00 Bezoek ANU, Royal Australian 

Mint, Deep Space Centre 
17.30-18.30  Vrij in Canberra 
18.45-21.00 Gezamenlijk eten 
21.00-00.00 Terugreis 

 
Vandaag vertrekken we naar Canberra. Canberra (spreek uit: ken-bra) is 
de hoofdstad van het Gemenebest van Australië en ligt op ongeveer 3,5 
uur rijden vanaf Sydney. De route naar Canberra voert langs een aantal 
mooie plekken, dus probeer je ogen open te houden.  
Het belooft een drukke, volgeplande dag te worden, waarbij we 
verschillende dingen gaan bezoeken. Allereerst gaan we naar de ANU, 
waar we een rondleiding zullen krijgen. 
De ANU is de Australische Nationale Universiteit, opgericht in 1946. De 
universiteit is opgericht om de nationale eenheid te bevorderen, inzicht 
te krijgen in Australië en de omringende landen. Hierdoor heeft de ANU 
een belangrijke relatie met de Australische Federale Overheid. Grote 
trots van de Universiteit zijn de 5 Nobelprijs winnaars die het heeft 
voortgebracht. Hieronder vallen Lord Florey, voor de ontdekking van 
penicilline en Prof. Eccles, voor werk op het gebied van game theory! 
 
Vervolgens gaan we door naar het Royal Australian Mint. Dit is een 
muntenfabriek. Tijdens het bezoek kun je de fabriek bekijken door een 
grote glazenwand, zo kun je zien hoe Australische munten gemaakt 
worden en je kunt een van ’s werelds sterkste robotten aan het werk 
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zien. Ook zijn er tentoonstellingen van oude en bijzondere munten en er 
is een collectie van Nationale munten.  
 
Later op de middag zullen wij nog een bezoek brengen aan het Deep 
Space Centre.  Het Deep Space Centre ligt in een natuurreservaat, op 
zo’n half uur van Canberra.  Voor meer dan 40 jaar heeft dit centre een 
belangrijke rol gespeeld bij het NASA Deep Space netwerk. In het 
bezoekerscentrum  kun je van alles te weten komen over het leven als 
astronaut en kun je de laatste beelden die van Mars zijn gemaakt zien.  
 
Als afsluiting van het dagje Canberra, gaan we met z’n allen uit eten, om 
daarna weer terug naar Sydney te reizen. 
 
Tijdens deze dag zullen we een deel van de Tourist Drive 5 rijden, een 
route die langs een aantal mooie plekken voert! 
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Dag 19 Blue Mountains 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Jelle & Kim Arnette Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Bedenk wat je wilt gaan doen en stel 

je kleding hier op af.  
 
De Blue Mountains is een gebergte in New South Wales, vlakbij Sydney. 
De dichte eucalyptusbossen geven de lucht een blauwe gloed vandaar 
dat deze bergen "the Blue Mountains" heten. 
Het uitzicht over deze Australische bergen met zijn inheemse dieren, 
diepe ravijnen, watervallen en onontgonnen struikgewas is 
adembenemend. Deze enorme "wildernis" behoort tot het 
werelderfgoed van UNESCO. Meer dan 92 verschillende soorten 
eucalyptus bomen zijn vertegenwoordigd in Blue Mountains National 
Park. 
Een belangrijke rotsformatie is te zien bij Echo Point. Volgens 
overleveringen van de Aboriginals zijn hier drie zussen (Meehni, Wimlah 
en Gunnedoo) versteend. De drie uitstekende rotspunten worden dan 
ook: The Three Sisters genoemd. 
Vandaag nemen wij je mee naar dit bekende nationale park van 
Australië. Dat betekent dat we met z’n allen tegelijk heen en teruggaan, 
maar dat je in de tussentijd zelf mag bepalen wat je gaat doen in de 
Blue Mountains. Een aantal leuke tips van onze kant zijn:  

• Reis naar Katoomba voor de Three Sisters, mooie wandelingen en 
vergezichten over Jameson Valley 

• Neem de Explorer Bus vanuit Katoomba die langs 30 verschillende 
uitstapplekken en uitkijkpunten rijdt 

• of misschien de SkyWay glasbodem gondel die over de vallei glijdt 
• Wandel naar de Red Hands Cave vanuit Glenbrook voor 

aboriginalschilderingen 
• Start wandeltochten vanuit Blackheath langs de Grove Valley 

voor spectaculaire uitzichten. Er zijn wandelingen van slechts 
twee uur, of wandelingen voor actievere en fitte wandelaars 

• Mooie vergezichten vanaf Sublime Point, te bereiken vanaf 
Leura  
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Dag 20 Voorstelling LOTR/ Vrije dag  
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 
Jelle & Monique Elwin Voorstelling: 

Smart Casual 
Makkelijk  

Cookaburra tip van de dag Je kunt eindelijk uitslapen! 
 
13.45 Verzamelen Opera House 
14.00 Voorstelling LOTR 
 

Veel van jullie hebben er voor vandaag voor gekozen om een 
voorstelling te zien in het Opera House. En niet zo maar een 
voorstelling, want vanmiddag kunnen jullie genieten van het eerste deel 
van de Lord of the Rings-trilogie: the Fellowship of the Ring. De film zal 
worden afgespeeld op groot scherm maar de muziek uit de film wordt 
live gespeeld in de zaal. 
 

Voor de mensen die zich niet hebben opgegeven voor deze 
voorstelling is het een vrije dag. Zij kunnen vandaag nog die dingen gaan 
doen, die ze graag willen doen. De Harbour Bridge beklimmen 
bijvoorbeeld, naar het strand om te surfen, een nationaal park 
bezoeken of gewoon lekker shoppen! 
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Dag 21 ANSTO 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Kim & Martine Cees Smart Casual 
Cookaburra tip van de dag Laatste dag in Sydney, maak er iets 

leuks van! 
 

11.00 Verzamelen 
11.15 Vertrek 
13.30 – 17.00 Bezoek ANSTO 
17.00 Vrij 

 
Vandaag brengen we een bezoek aan ANSTO. ANSTO staat voor 
Australian Nuclear Science and Technology Organisation. Ze hebben 
verschillende doelen. Zo doen ze onder andere onderzoek naar de 
nucleaire wetenschap, dit gebeurt op vier verschillende instituten.  
Daarbij ondersteunen ze de ontwikkeling en de uitvoering van het 
overheidsbeleid in de nucleaire gebieden.  
 
Wij zullen hier een middagprogramma volgen van 13.30 – 17.00 uur. 

Daarna reizen we gezamenlijk terug naar Sydney, om daar met z’n 
allen nog een laatste keer uit eten te gaan.  
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Dag 22+23 Inpakken en wegwezen 
Dagverantwoordelijke Dagverslag  Kledingvoorschrift 

Jelle & Monique Ricardo  Makkelijk 
Cookaburra tip van de dag Oost west, thuis best? 

 
7.00  Opstaan en spullen inpakken 
9.00 Verzamelen en richting vliegveld 
14.15  Vlucht Sydney – Hong Kong 
21.45 Aankomst in Hong Kong 
23.50 Vlucht Hong Kong – Frankfurt 
06.00 Aankomst Frankfurt 
Rond 17.00 Aankomst Groningen 
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Bijlagen 
Informatie hostels 
Overzicht programma 
Australisch Engels 
Kaarten omgeving 
 
Urban Central Bar - Melbourne 
Stay. Play. Drink. Responsibly. 
The Urban bar offers the cheapest drinks in town! 
With two MASSIVE happy hours every day you will  
be starved to find a better deal anywhere else! 
 
3-5 pm and again 8-9 pm!  $6 Jugs of house beer! 
$4.50 basics! $2.50 wine and bubbly! 
 
Hip Sounds - Cheap Rounds 
Free nightly entertainment! 
Massive projector screen showing live sports! 
Pool Tables! Football! Big comfy lounges! 
Balcony! 
 
Monday 
Free Trivia night - 9pm 
$400 NZ bus tour given away every week! 
Win shots, jugs and free accommodation! 
 
Tuesday 
Ladies: get dolled up! Gentlemen: dress as ladies! 
Free drinks and drink specials! 
 
Wednesday 
Games night! 9pm. Poker and Pool competitions! 
Spend $10 at the bar to win extra chips. 
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Thursday 
Theme night! Live music from 9pm! All your favourite covers! 
 
Friday 
Resident DJ from 9pm!  
3 massive happy hours: 3-5pm 8-9pm and 10-11pm! 
 
Saturday 
Urban Bar's pre-drinks party 8-10 
$9 jugs of Boag's and Strongbow!  
 
Sunday 
Sunday Session with live sports on the big screen! 
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Programmaoverzicht  
 
Dag + activiteit Datum 
01 – Groningen – Frankfurt – Hong Kong Dinsdag 19 april 
02 – Hong Kong – Melbourne Woensdag 20 april 
03 – Swinburne Centre + rondleiding Matt Donderdag 21 april 
04 – Penguin Tour Vrijdag 22 april 
05 – Vrije dag Zaterdag 23 april 
06 – Great Ocean Road Zondag 24 april 
07 – Verrassingsdag! Maandag 25 april 
08 – ANZAC day Dinsdag 26 april 
09 – Australian Synchrotron Woensdag 27 april 
10 – Melbourne University + studenten Donderdag 28 april 
11 – Work in Progress Vrijdag 29 april 
12 – Melbourne – Sydney + Dutch Party Zaterdag 30 april 
13 – Vrije dag Zondag 1 mei 
14 – Sydney University + Shopfront Maandag 2 mei 
15 – Philips Dynalite + rondleiding Opera House Dinsdag 3 mei 
16 – CSIRO Woensdag 4 mei 
17 – Blue Scope Steel + Sydney Observatory Donderdag 5 mei 
18 – Canberra  Vrijdag 6 mei 
19 – Blue Mountains Zaterdag 7 mei 
20 – Voorstelling LOTR of vrije dag Zondag 8 mei 
21 – ANSTO Maandag 9 mei 
22 – Sydney – Hong Kong Dinsdag 10 mei 
23 – Hong Kong – Frankfurt – Groningen  Woensdag 11 mei 
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Australisch Engels 
Het Australisch is niet slechts een maffe variant van het Engels, maar 
heeft een grote hoeveelheid eigen woorden en uitdrukkingen. 
Bovendien zijn er vele woorden die er een andere betekenis hebben 
dan bijvoorbeeld in Engeland. Over het algemeen zijn de Australiërs iets 
minder precies met grammatica en wat informeler. 

Het Strine, zoals het genoemd wordt (je krijgt het woord Strine als je 
'Australian' met je tanden op elkaar uitspreekt), is voor een groot deel 
ontstaan doordat de eerste Ierse gevangenen zich wilden afzetten tegen 
het koloniale Engeland en de Engelse taal. Ook het taaltje van de laagste 
klasse in Londen in die tijd heeft zijn invloed gehad. Daarnaast zijn veel 
woorden overgenomen uit Aboriginal talen. Soms neigt het Australisch 
naar Amerikaans Engels, al willen de Australiërs daar niks van weten.  

Over het algemeen praten Australiërs een beetje nasaal en 
binnensmonds. Daarnaast bevatten woorden veel diphtongues. Dat zijn 
klanken die eigenlijk uit twee klanken bestaan ('mate' wordt niet 
uitgesproken als meet, maar als meejt). Erg populair in het Australisch 
zijn 'rhyming slang' (bijv. after darks in plaats van sharks) en afkortingen 
(barbecue wordt barbie en kangaroo wordt 'roo). Veel Australiërs 
hebben er lol in aparte uitdrukkingen te gebruiken en dingen op een 
grappige manier te zeggen.  

Een aantal typisch Australische woorden: 

amber fluid - bier 
ankle-biter - klein kind 
arvo - avond; afternoon 
to bail out - weggaan 
barbie - barbecue 
battler - iemand die veel moeite doet, uitslover 
beergut - bierbuik 
big mobs - veel, een groot aantal 
blotto - ladderzat 
blow-in - een vreemdeling 
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bludger - een lui iemand (die niet wil werken) 
blue - ruzie, gevecht 
bluey - roodharige 
bonzer - gaaf, geweldig 
bull dust - stof in de outback, onzin 
cozzie - zwembroek /-pak 
daks - broek 
dead horse - tomatenketchup 
dead set - waar, dat klopt 
(fair) dinkum - eerlijk, waar 
dinky-di - echt 
furphy - roddel, gerucht 
galah - roze papegaai, lawaaïge idioot 
grog - alcholische dranken 
grouse - erg goed 

mozzies -muggen (mosquitoes) 

Oz - Australië (Land of Oz) 
plonk - goedkope (hoofdpijn-)wijn ($8 voor vier liter: kan je niet veel van 
verwachten :-) 
quack - dokter 
'roo - kangoeroe 
saltie - saltwater crocodile (levensgevaarlijk!) 
scrub - bush 
Shank's pony - de benewagen 
tall poppies - uitslovers 
tea - avondeten 
tucker - eten 
woolly rocks - schaap 
woop-woop - outback 
yakka - work 
youse - jullie, meervoud van you 
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Hieronder een aantal Australische uitdrukkingen: 

• A kangaroo loose in the top paddock - niet goed bij zijn hoofd  
• A stubby short of a sixppack / A book short of a library / An egg 

short of a dozen / etc. - iemand die niet erg slim is  
• As scarce as a hen's teeth - erg zeldzaam  
• As useful as a glass door on a dunny - nutteloos  
• Born in a tent - in de kerk geboren zijn  
• Drive the porcelain bus - overgeven na drank  
• Flash as a rat with a gold tooth -  iemand die zichzelf erg 

aantrekkelijk vindt  
• Flat out like a lizard drinking - erg druk zijn  
• Get a rat up ya! - ..  
• Go down like a lead ballon -  een grote mislukking  
• Go mad and be shot - hou op met zeuren en laat me even met 

rust! (tegen kinderen)  
• Great Aussie salute - zwaaiende armbeweging om de vliegen uit 

het gezicht te jagen  
• Like a dunny in a desert - verdacht, opvallend  
• Like a rooster the one day and a feather duster the next - het 

ene moment erg speciaal en belangrijk, dan weer onbelangrijk 
en gewoontjes  

• Lower than a snake's armpits - gemeen, laag  
• Mad as a cut snake - boos / gek zijn  
• Mad as a mother-in-laws's cat - boos / gek zijn  
• No flies on him / her - slim en oplettend  
• Not know someone from a bar of soap - iemand totaal niet 

kennen  
• Pissed to the eyeballs - stomdronken  
• Rock off, hairy legs! - wegwezen, engerd / vuilak  
• Send her down, Hughie - laat het alsjeblieft regenen God!  
• Someone who 'couldn't organize a pissup in a brewery' - een 

warrig, ongeorganiseerd persoon  
• Something 'looks like a dog's breakfast' - een zwijnestal, een 

grote rotzooi  
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• The lift doesn't go to the top floor - geschift / dom zijn  
• The shit hits the fan - in moeilijkheden raken (ruzie)  
• To charge like a wounded bull - belachelijk hoge prijzen rekenen  
• Two shakes of a lamb's tail - een korte tijd  
• Ugglier than a robber's dog - lelijk van uiterlijk  
• Useful as a third armpit - nutteloos  
• Weaker than a sun-burned snowflake -  zwak, aanstellerig 
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Kaarten 
Melbourne Centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hostel Urban Central  
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Melbourne Tram 
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Melbourne Metro 1 
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Melbourne Metro 2 



Cookaßurra '11 
                

61 
 

Melbourne Train 1 
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Melbourne Train 2 
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Sydney Centrum 
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Sydney Ferry Map 
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Sydney MyMulti zone map deel 1 
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Sydney MyMulti zone map deel 2 
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Sydney Monorail deel 1 
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Sydney Monorail deel 2 
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Kaart omgeving Sydney Observatory (zie dag 16) 
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Kaart omgeving Blue Scoop Steel (zie dag 17) 
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Notes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


