
 

  

  

Nieuw-Zeeland  

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste lezer, 

 

 

Nieuw-Zeeland. Een land dat tot de verbeelding spreekt. Het land van Lord of 
the Rings. Het land van uitersten.  
 
In Nieuw-Zeeland volgen de overweldigende landschappen elkaar in verrassend 
tempo op: van lieflijke, tropisch ogende baaien, spuitende geisers, kleurrijke 
vulkanen, indrukwekkende gletsjers, machtige bergen met besneeuwde 
toppen, immense fjorden en dampende modderpoelen tot moderne steden, 
uitgestrekte stranden en diepe regenwouden. Nieuw-Zeeland is eigenlijk de 
wereld in het klein! En dan is er ook nog de rijke Maori-cultuur. 
 
Er zijn veel boeken, verhalen en films afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Een keuze 
daaruit maken, lijkt soms ondoenlijk. Met dit verhaaladvies willen wij als 
bibliothecarissen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken u een steuntje in 
de rug geven om een keus te maken uit het grote aanbod van onze collectie. 
 
Dit verhaaladvies is gemaakt voor de Kennismakerslezing Liefde voor reizen; Australië 
en Nieuw-Zeeland op 31 mei 2018 door Evi Savelkouls. 

 
Veel verhalenplezier! 
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Kennismaking 
 

 

 Nieuw-Zeeland 
 
Reisgids over Nieuw-Zeeland met inleidingen over de 
geschiedenis, kolonisatie, Maori’s, kunst, keuken. Hierna volgt 
een deel met de bezienswaardigheden per regio.  
De bezienswaardigheden worden aan de hand van een regionale 
routekaart of stadsplattegrond beschreven, de tekst wordt 
aangevuld met tips in de kantlijn en bijzondere thema’s, zoals de 
flora en fauna, de filmopnamen voor Lord of the Rings, nationale 
parken enz. De gids wordt afgesloten door een geel katern met 
praktische reisinformatie, enkele adressen van hotels en 
restaurants (per regio en met prijsindicatie) en een register.  

 

 

 Nieuw-Zeeland / Corrigan, Helen 
 
De algemene inleiding is een natuurhistorische, geografische, 
sociaaleconomische en historische introductie van het land. Het 
grote middendeel 'Nieuw-Zeeland van streek tot streek' biedt de 
lezer een compleet beeld van alle eilanden. 'Tips voor de 
reiziger' vermeldt wat de toerist moet en wil weten: 
accommodaties, restaurants, winkels, amusement, bijzondere 
activiteiten en dergelijke. Met adreslijsten en register.  
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Kennismaking 
 

 

 Nieuw-Zeeland / Turner, Peter 
 
Deze gids beschrijft de hoogtepunten op het Noorder- en 
Zuidereiland. Naast geschiedenis, kunst en cultuur, eten en 
drinken, toeristische informatie over land, landschap, flora en 
fauna, steden en natuurparken. Naast de gegevens 
(openingstijden, e-mailadressen, telefoonnummers, enz.) ook 
adviezen en insider tips voor autoroutes, waterraften, 
bungeejumping, alpinisme en wandeltochten. De gids is 
voorzien van overzichtskaarten, en een handig register. 
De teksten zijn van journalist Peter Turner, Australiër van 
geboorte, en het plaatwerk in kleur van fotograaf Colin 
Monteath uit Christchurch. 

 

 

 

 Te gast in Australië & Nieuw-Zeeland 
 
In elk deel uit de serie 'Te gast in' is een aantal persoonlijke 
verslagen opgenomen van journalisten, antropologen, historici 
e.d. die het land hebben bezocht.  
In dit deeltje zijn bijdragen opgenomen over o.a. de hippe stad 
Melbourne, de oorspronkelijke bewoners van Australië, het 
taaltje van de Ozzies, het dierenleven en de tradities van de 
Maori. 
Aan het eind is een klein katern met praktische informatie 
opgenomen: taal, tijdsverschil, omgangsvormen, souvenirs, 
gezondheid. Een woordenlijstje en tips voor boeken en websites 
besluiten de gids. 
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Informatief 
 

 

 Een kneedbaar land/ Rotthier, Rudi 
 
De Vlaamse auteur beschrijft zijn verblijf in en reis door Nieuw-
Zeeland. Hij gaat op zoek naar het wrak van de Rainbow 
Warrior, het schip van Greenpeace dat getorpedeerd werd door 
de Fransen; hij ontmoet bewoners die oorspronkelijk van 
Europese afkomst zijn en afgeven op de Maori's, de eerste 
bewoners van de eilanden. Hij ondergaat de overweldigende 
natuur zoals een woud van kauribomen die honderden jaren 
oud zijn, en observeert opvallende maatschappelijke zaken, 
zoals het feit dat er meer verkeersregels blijken te zijn dan 
inwoners.  
Omdat Rotthier niet alleen zijn eigen observaties weergeeft, 
maar ook gesprekken voert met mensen van allerlei pluimage 
krijgt de lezer een veelzijdige indruk. Achterin een verklarende 
woordenlijst van Maori-woorden, voorin een kaartje van Nieuw-
Zeeland. 

 

 

 Een enkeltje Auckland please / Garau, Marisa 
 
Begin 2005 nemen Marisa en Arjan Garau het ingrijpende 
besluit om te emigreren en een paar jaar in een ander land te 
gaan wonen. Hun keus valt op Nieuw-Zeeland.  
In 'Een enkeltje Auckland please' beschrijft Marisa Garau haar 
persoonlijke ervaringen en de problemen die op haar weg 
komen zodra ze het emigratietraject ingaat. De strenge 
toelatingsregels voor immigranten, de enorme stapel vereiste 
documenten, de medische keuringen, de taaltesten en haar 
ervaringen met schimmige, dure, emigratieadviesbureaus. Twee 
jaar later bereikt het echtpaar met groot doorzettingsvermogen 
en na vele teleurstellingen toch hun doel: ze gaan op weg naar 
Auckland.  
Naast praktische adviezen, beschrijft de auteur ook de 
emotionele kant van het emigreren. Hoe zij omgaan met de 
reactie van familie en vriendenkring op de emigratieplannen. 

 

  

 

 



 

 
 

6 

 

Informatief 
 

 

 Emigreren voor beginners/ Prins, Henrico 
 
In de zomer van 2009 verhuist Prins met zijn gezin naar 
Christchurch, Nieuw-Zeeland. Hij beschrijft het proces dat 
voorafging en de eerste twee jaar na de verhuizing. Het idee 
ontstond tijdens een bezoek aan Nieuw-Zeeland in 2007. In de 
periode neemt het idee steeds vastere vormen aan. Hij 
beschrijft de officiële emigratieprocedure die ze volgen, de 
twijfels, de tegen-en de meevallers, de reacties van zijn twee 
jonge kinderen en van de familie en vrienden die achterblijven.  
In hun nieuwe woonplaats gaan ze op zoek naar een huis, een 
school voor de kinderen en werk. De cultuurverschillen en 
praktische problemen die daarbij opdoemen, treden ze met 
humor en relativeringsvermogen tegemoet.  

 

 

 Mijn leven in de wildernis / Lancewood, Miriam 
 
De Nederlandse Miriam kiest voor een primitief in Nieuw-
Zeeland. Samen met haar partner Peter leeft Miriam naar het 
ritme van de ongerepte natuur, op zoek naar innerlijke rust.  
Ze leven als jager-verzamelaar voornamelijk op het Zuidereiland 
en grotendeels zelfvoorzienend. Zij jaagt op possums, geiten of 
konijnen en hij verzamelt voedsel en hout om vuur te maken. 
Miriam vertelt over hun dagelijkse bezigheden om te overleven, 
de trektochten, flora en fauna en de inzichten die ze krijgt 
gedurende een periode van zes jaar. Soms verdient ze wat geld 
als straatmuzikant. Met thema’s als veiligheid, vrijheid, liefde en 
verbondenheid. 
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Informatief 
 

 

 Kiwi’s en kilometers/ Evans, Polly 
 
Reisverslag waarin de schrijfster per motor op zoek gaat naar de 
echte kiwi-man en zich verdiept in de geschiedenis van Nieuw-
Zeeland en haar bewoners. Het boek bestaat uit twintig 
hoofdstukken en is voorzien van een landkaartje in zwart-wit en 
een bronvermelding. De humoristische wijze van schrijven en 
auteurs oog voor detail maken het tot een grappig en 
tegelijkertijd interessant boek. 
  

 

 

 The lord of the rings: de verfilming van een 
meesterwerk / Sibley, Brian 

 
Informatie over de decors, speciale effecten, kostuums en 
rekwisieten die zijn gebruikt voor de verfilming van 'The lord of 
the rings' van Tolkien, afgewisseld door interviews met cast en 
crew. 
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Romans 
 

 

 Al wat schittert/ Catton, Eleanor 
 
In 1866 komt de jonge Schotse advocaat Walter Moody na een 
zware reis aan in Hokitika, Nieuw-Zeeland, waar veel 
goudzoekers neerstrijken. Omdat zijn erfenis is verdampt wil hij 
zijn geluk beproeven en goud gaan zoeken. Hij gaat naar het 
Crown Hotel en treft er in de rookkamer 12 heel verschillende 
mannen aan, die een reeks recente incidenten in het stadje 
bespreken: de dood van een alcoholist, de verdwijning van een 
jonge goudzoeker en de zelfmoordpoging van een prostituee. 
Duidelijk is dat ze er iets mee te maken  en vanuit wisselend 
perspectief wordt teruggekeken op wat sinds 1865 is gebeurd. 
Bevat een lijst met personages en een horoscooptekening aan 
het begin van elk van de twaalf delen.   
De Nieuw-Zeelandse schrijfster (1985) won met dit boek de Man 
Booker Prize 2013.  

 

 

 Kehua! / Weldon, Fay 
 
Een kehua is een geest van de Maori’s, de oorspronkelijke 
bewoners van Nieuw-Zeeland. Kehua’s zijn niet gevaarlijk of 
boosaardig. Ze verschijnen om zichzelf nuttig te maken en op 
aarde een bemiddelende rol te spelen. In de familiegeschiedenis 
die Weldon hier vertelt, spelen de kehua’s een belangrijke rol. 
We volgen drie generaties vrouwen en hun familie, waarbij we 
zien hoe de patronen zichzelf generatie op generatie herhalen.  
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Romans 
 

 

 De familie Forrest/ Perkins, Emily 
 
Het verhaal begint in de jaren zeventig met een inkijk in het 
leven van de excentrieke familie Forrest, die bestaat uit vader, 
moeder en vier kinderen. Het gezin verhuist van New York naar 
Auckland. Vader Frank legt de momenten van zijn gezin vast op 
camera. Het perspectief wisselt daarna naar het leven van de 
een na oudste dochter Dorothy. Doordat het vertelperspectief 
verandert naar alleen het personage van Dorothy, leef je als 
lezer met haar mee en word je geconfronteerd met thema’s van 
het leven, als verlies en geluk. De Nieuw-Zeelandse schrijfster 
(1970) schreef eerder onder meer 'Roman over mijn vrouw'.  

 

 

 

 Kerewin / Hulme, Keri 
 
In Nieuw-Zeeland spelende roman over de relatie die ontstaat 
tussen een man, een vrouw en een klein jongetje. Kerewin, een 
artieste, ontmoet bij haar huis aan het strand een klein jongetje 
dat alleen via gebarentaal of het geschreven woord kan 
communiceren. Al gauw leert ze ook zijn stiefvader kennen, met 
wie de jongen een vreemde haat-liefdeverhouding heeft.  
Menselijke verhoudingen, creativiteit, identiteitscrises (beide 
volwassenen zijn gedeeltelijk van Maori-afkomst), menselijk 
onvermogen, de Maori-cultuur en het land zelf spelen allemaal 
een rol.  
Bekroond met de Bookerprize 1985. 
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Jeugdboeken 
 

 

 Expeditie Toi Moko/ Beer, Fedor de  
 
Als de vader van Thom, archeoloog en antropoloog, een 
eeuwenoud getatoeëerd Maori-hoofd gaat terugbrengen naar 
een museum in Wellington, mogen Thom en zijn buurmeisje Lin 
mee. Al snel blijkt dat er kapers op de kust zijn, die deze toi 
moko willen stelen. In Nieuw-Zeeland logeren ze bij nazaten van 
de toi moko. De kinderen mogen samen met het Maori meisje 
Tui op expeditie in de bossen, maar worden ontvoerd om 
uitgewisseld te worden tegen de toi moko. Dit verhaal verhaalt 
over de cultuur en geschiedenis van de oorspronkelijke 
bewoners van Nieuw-Zeeland. Achter in het boek is een 
verklarende termenlijst opgenomen en een ‘Nieuw-Zeeland-
dossier’ met informatie. Vanaf ca. 10 jaar. 
 

 

 

 Maori / Gruwel, José 
 
De Maori komen van oorsprong uit Polynesië. Rond 1300 voeren 
ze in hun zelfgemaakt zeekano's 3000 kilometer naar Nieuw-
Zeeland. In de 18e eeuw kwamen Europeanen naar Nieuw-
Zeeland en kregen ze het heel moeilijk. De Maori's zijn echte 
vechters. Ze zijn trots op hun taal, tradities, werk en het geloof 
in hun goden en voorvaders. 
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Jeugdboeken 
 

 

 Heimwee naar hagelslag/ Stegeman, Lotte 
 
Als haar ouders naar Amerika verhuizen, reist dochter Moon 
uiteraard mee. Ze wonen dicht bij het strand maar ze moet 
uiteraard ook naar school en dat valt als 11-jarige niet mee. Ties 
verhuist met zijn ouders naar Nieuw-Zeeland en spot er graag 
dolfijnen en walvissen. Maar als de stad waar zij wonen 
getroffen wordt door een aardbeving is hij best geschrokken. 
Bundel met door de auteur opgeschreven persoonlijke verhalen 
van elf kinderen in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. Allemaal 
moesten ze verhuizen naar een ander land omdat hun ouders 
besloten te emigreren. Achterin geven de elf kinderen nog een 
tip. Vanaf ca. 10 jaar. 

 

 

 

 Verder dan ver/ Walta, Wendela 
 
Op zoek naar avontuur willen Marloes’ ouders met het gezin 
emigreren naar Nieuw-Zeeland. De twaalfjarige puber (ik-
persoon) verzet zich er fel tegen, want ze gaat toch niet alles 
achterlaten! Maar naarmate het grote moment nadert kijkt ze 
er steeds meer naar uit. Deze debuutroman is gebaseerd op de 
eigen ervaringen van de schrijfster die vier jaar geleden met 
man, kinderen en hond naar het werelddeel verhuisde. De 
leuke, maar ook de vervelende belevenissen van haar kinderen 
inspireerden haar tot het schrijven van dit boek. Vanuit het 
perspectief van Marloes worden op een inlevende manier de 
ups en downs in het nieuwe bestaan verteld. Een meidenroman 
over normale puberzaken waarbij je en passant een aardige 
indruk krijgt van land, volk en gewoontes. 
Vanaf ca. 10 jaar. 
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DVD-video 
 

 

 The Dark Horse 
 
Nieuw-Zeelands drama van James Napier Robertson dat zich 
afspeelt in het milieu van de Maori’s. De film is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van de Nieuw-Zeelander Genesis 
Potini (1964-2011) (Cliff Curtis), een getalenteerde snelschaker 
die door een bipolaire stoornis een tijd in een psychiatrische 
kliniek verblijft. Als hij hieruit komt trekt hij in bij zijn oudere 
broer Ariki, maar die is lid van een criminele bende. Ook Ariki's 
tienerzoon Mana zal hier binnenkort worden ingewijd. Genesis 
wil graag een andere toekomst voor zijn neefje en de andere 
kinderen uit de buurt en neemt de leiding van een schaakclub 
voor kansarme jongeren. Als Mana zich hier bij aansluit, brengt 
dit Genesis in conflict met zijn broer.  
De film werd veelvuldig bekroond en won de publieksprijs op 
het International Film Festival Rotterdam. 

 

 

 Whale Rider  
 
Nieuw Zeelandse film van regisseur Niki Karo, gebaseerd op het 
gelijknamige boek* van Witi Ihimaera.  
Het verhaal draait rond het twaalfjarige Maori-meisje Paikea, 
die wordt grootgebracht door haar opa en oma. Haar opa is 
leider van de Maori-stam en teleurgesteld dat Paikea een meisje 
is en hem dus niet op kan volgen. Er is een dramatische 
gebeurtenis nodig om hem te laten zien dat zij alle kwaliteiten 
voor een leider in huis heeft. Dit sympathieke drama over 
Maori-tradities wordt zowel door resencenten als door het 
publiek op diverse filmfestivals zeer gewaardeerd en won o.a. 
de publieksprijs op het Internationaal Film Festival Rotterdam 
2003. 
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DVD-video 
 

 

 The piano 
 
Rond 1850 wordt Ada, een Schotse vrouw samen met haar 
dochtertje ontscheept in de woeste branding van Nieuw-
Zeeland om te trouwen met een kolonist. Ada spreekt om 
onduidelijke redenen niet, haar piano heeft ze meegenomen om 
zich te kunnen uiten. Er ontstaat een erotische relatie tussen 
haar en Baines, een vreemde Brit die zich meer aangetrokken 
voelt tot de Maori-cultuur dan tot de stijve Victoriaanse 
levensstijl van de overige kolonisten. 
Derde speelfilm van de Australische regisseuse Jane Campion. In 
de hoofdrollen Holly Hunter Harvey Keitel, Sam Neill, de muziek 
is van Michael Nyman. De film werd bekroond met de Gouden 
Palm (Cannes '93), elf Australian Film Institute Awards en Oscars 
voor Beste actrice, Beste scenario en Beste bijrol. 

 

 

 Top of the lake  
 
Brits-Amerikaans-Australische co-productie uit 2013, 
televisieserie van de Nieuw Zeelandse regisseuse Jane Campion 
en BBC-regisseur Garth Davis, die ieder drie afleveringen 
maakten. De serie is opgenomen in de schitterende natuur van 
het Zuidereiland van Nieuw Zeeland waar het twaalfjarig meisje 
Tui Mitcham in het ijskoude water staat. Ze blijkt 5 maanden 
zwanger, krijgt hulp aangeboden maar verdwijnt. De jonge 
onverschrokken detective Robin Griffin (Elisabeth Moss) bijt zich 
vast in deze zaak.  
Op het Filmfestival van Berlijn bestempeld als de beste 
productie van 2013. De serie werd genomineerd in 9 
categorieën van de Prime Time Emmy Award. Kwalitatief 
vergelijkbaar met de drie Scandinavische crimeseries The Killing. 
De serie bevat 6 afleveringen op 3 dvd's. 
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DVD-video 
 

 

 Bride flight 
 
De film vertelt de levensverhalen van drie jonge Nederlandse 
vrouwen die na de oorlog hun geluk zochten in Nieuw-Zeeland. 
De drie vrouwen maakten deel uit van een groep vrouwen die 
als passagiers meevlogen met een KLM-toestel dat meedeed 
aan een luchtrace van Londen naar Nieuw Zeeland in 1953. De 
levens van de drie vrouwen raken vanaf hun ontmoeting in het 
vliegtuig verknoopt. De film schetst een beeld van een generatie 
naoorlogse emigranten die zich ontworstelen aan het benauwde 
Nederland van de jaren vijftig. Daarnaast is het een portret van 
drie vrouwen die schipperen tussen droom en daad. 
Nederlandse speelfilm uit 2008 van Ben Sombogaart, met Karina 
Smulders, Elise Schaap, Waldemar Torenstra, Willeke van 
Ammelrooy en Rutger Hauer. 

 

 

 Sione’s wedding  
 
Vier vrienden zien hun dertigste verjaardag naderen, maar ze 
gedragen zich nog steeds als achttienjarigen. Ze drinken veel en 
hangen wat rond en gaan achter de verkeerde vrouwen aan. 
Sione is de jongste van de vriendenclub en gaat binnenkort 
trouwen. Sione stelt zijn vrienden een ultimatum: als ze op zijn 
bruiloft geen echte vriendin meebrengen, zijn ze niet welkom. 
De feestbeesten hebben één maand om een serieuze date te 
krijgen.  
Nieuw Zeelandse romantische komedie uit 2006 van Chris 
Graham, met Oscar Knightley, Robbie Magasiva e.a.  
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Weblinks 
 
 
Nieuw-Zeeland algemeen: 
http://www.nieuw-zeeland.nl/ 
https://www.tenzingtravel.nl/australie-nieuw-zeeland-en-the-pacific/nieuw-zeeland 
http://www.landenweb.nl/nieuw-zeeland/ 
http://www.reizenin.net/oceanie/nieuw-zeeland/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland 
http://www.emigrerennaarnieuwzeeland.nl/ 
http://www.newzealand.com/ 
https://www.backpackeninnieuwzeeland.nl/ 
Maori: 
http://www.nieuw-zeeland.nl/nieuw-zeeland/reisgids/maori-cultuur/trotse-maori-cultuur/ 
http://www.nieuwzeeland-info.nl/Nieuw-Zeeland_info_Maori.html 
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/volkeren/76545-de-geschiedenis-van-de-maori.html 
http://logosfoundation.org/etnische_muziek/ETNISCHE%20CULTUREN/maori.html 
http://www.reisadvies-nieuwzeeland.nl/ 
http://www.newzealand.com/uk/feature/haka/ 
http://www.docukit.nl/spreekbeurt/maori 
http://www.imdb.com/language/mi 
Muziek: 
http://www.nzmusician.com/ 
http://www.ranker.com/list/new-zealand-bands-and-musical-artists-from-here/reference 
http://www.nzhistory.net.nz/culture/music-month/natures-best 
https://www.muziekweb.nl/Link/T00000000297/Nieuw-Zeeland 
Films: 
http://www.filmnz.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_Zealand_films 
Reisverslagen: 
https://www.djoser.nl/rondreis_nieuw_zeeland/ 
https://www.27vakantiedagen.nl/nieuw-zeeland-tips-en-ervaringen/ 
https://www.liefdevoorreizen.nl/bestemming/oceanie/nieuw-zeeland/reisverslag-nieuw-
zeeland 
Apps: 
https://www.campermate.com.au/welcome/index  
https://www.nieuwzeelandonline.nl/reisblog/handige-apps-op-reis-nieuw-zeeland/ 
https://www.backpackeninnieuwzeeland.nl/voorbereiding-backpacken-nieuw-
zeeland/onmisbare-apps-backpackvakantie/ 
https://www.newzealand.com/my/feature/recommended-apps/ 
https://www.backpackerguide.nz/9-travel-apps-you-need-to-have-when-backpacking-in-
new-zealand/ 
 
  

http://www.nieuw-zeeland.nl/
https://www.tenzingtravel.nl/australie-nieuw-zeeland-en-the-pacific/nieuw-zeeland
http://www.landenweb.nl/nieuw-zeeland/
http://www.reizenin.net/oceanie/nieuw-zeeland/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
http://www.emigrerennaarnieuwzeeland.nl/
http://www.newzealand.com/
https://www.backpackeninnieuwzeeland.nl/
http://www.nieuw-zeeland.nl/nieuw-zeeland/reisgids/maori-cultuur/trotse-maori-cultuur/
http://www.nieuwzeeland-info.nl/Nieuw-Zeeland_info_Maori.html
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/volkeren/76545-de-geschiedenis-van-de-maori.html
http://logosfoundation.org/etnische_muziek/ETNISCHE%20CULTUREN/maori.html
http://www.reisadvies-nieuwzeeland.nl/
http://www.newzealand.com/uk/feature/haka/
http://www.docukit.nl/spreekbeurt/maori
http://www.imdb.com/language/mi
http://www.nzmusician.com/
http://www.ranker.com/list/new-zealand-bands-and-musical-artists-from-here/reference
http://www.nzhistory.net.nz/culture/music-month/natures-best
https://www.muziekweb.nl/Link/T00000000297/Nieuw-Zeeland
http://www.filmnz.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_Zealand_films
https://www.djoser.nl/rondreis_nieuw_zeeland/
https://www.27vakantiedagen.nl/nieuw-zeeland-tips-en-ervaringen/
https://www.liefdevoorreizen.nl/bestemming/oceanie/nieuw-zeeland/reisverslag-nieuw-zeeland
https://www.liefdevoorreizen.nl/bestemming/oceanie/nieuw-zeeland/reisverslag-nieuw-zeeland
https://www.campermate.com.au/welcome/index
https://www.nieuwzeelandonline.nl/reisblog/handige-apps-op-reis-nieuw-zeeland/
https://www.backpackeninnieuwzeeland.nl/voorbereiding-backpacken-nieuw-zeeland/onmisbare-apps-backpackvakantie/
https://www.backpackeninnieuwzeeland.nl/voorbereiding-backpacken-nieuw-zeeland/onmisbare-apps-backpackvakantie/
https://www.newzealand.com/my/feature/recommended-apps/
https://www.backpackerguide.nz/9-travel-apps-you-need-to-have-when-backpacking-in-new-zealand/
https://www.backpackerguide.nz/9-travel-apps-you-need-to-have-when-backpacking-in-new-zealand/
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