
Verslag 16 daagse eclipsreis naar China 
 

Met 48 enthousiaste eclipsreizigers trokken we naar China, voor het waarnemen van 

de zonsverduistering, maar ook voor de verkenning van een verrassend stukje China. 

Eclipsreis naar China: over panda's, natuur en cultuur... 

Voor het waarnemen van de langste eclips van de eeuw kozen we de omgeving van 
Shanghai, samen met de twee andere Urania-groepen. De aansluitende rondreis volgde een 
eigenzinnig parcours langs verrassende natuurgebieden en intrigerende culturele locaties. 
Uiteraard ontbraken ook de nodige klassiekers niet... 
Hieronder volgt een verslag van een - ondanks veel te veel wolken op een verkeerd moment - 
zeer geslaagde China-reis. 

Deel 1 - Shanghai en omgeving 

Het vertrek... 

 

Het vertrek van 44 eclipsreizigers gaat niet onopgemerkt voorbij... De Morgen stuurt zowaar 
een fotograaf richting luchthaven om onze afreis wereldkundig te maken. 
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De service aan boord van Hainan Airlines is buitengewoon: niet alleen word je van eten en 
drinken en entertainment voorzien, ook aan onze gezondheid wordt gedacht! We krijgen 2 x 
een persoonlijke check-up in de vorm van een temperatuursmeting. Zodat iedereen 
gegarandeerd Mexicaansegriep-virus-vrij op Chinese bodem landt. 

Shanghai... amai amai... 

De eerste kennismaking met Shanghai is bepaald overweldigend. Bloedheet, vochtig, 
overvol, autostrades met drie verdiepingen, torenhoge wolkenkrabbers met minimaal 30 
verdiepingen, lunchen bij de Chinees, bamboe-stellingen en nauwe steegjes, Lolex vely 
cheap,.... we krijgen het allemaal te verwerken op weg naar de Yu-tuin, onze eerste excursie 
die naadloos aansluit bij onze ondertussen meer dan 20 uur durende heenreis. 

 

Dat het niet simpel is om een bende niet-in-de-pas-lopende-zoals-de-Chinezen Belgen (en 
Nederlanders) bij elkaar te houden, ondervinden onze gidsen Jamie en Pen al heel spoedig. 
Desondanks slagen we er zelfs in om, voor dat we de Yu-tuin verlaten, de groep te 
vervolledigen met de 4 reizigers die al langer op Chinse bodem vertoefden, zodat we met 
onze volledige 48-koppige delegatie arriveren in het hotel. Alwaar we dankbaar gebruik 
maken van de geweldige douches om het zweet en de vermoeidheid af te spoelen alvorens 
we ons opnieuw in de Shanghaise avondspits storten op weg naar het restaurant voor het 
avondmaal. Het Shanghaise nachtleven laten we voorlopig aan ons voorbijgaan, want na het 
avondmaal - we dineren bij een Chinees - kruipt iederen snel onder zijn zijden donsdeken. 
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Na een verkwikkende nachtrust zijn we helemaal klaar voor een verdere kennismaking met 
de stad die dubbel zoveel inwoners heeft dan België. We trekken naar het hart van de 
financiële en zakelijke wijk en hebben van hieruit zicht op de Bund, het historische centrum 
van de stad. 
We zijn niet alleen onder de indruk van de immense gebouwen, maar ook van de intense 
hitte. Niet onterecht, want later horen we van onze gids Pen dat het die dag de heetste is 
sinds het begin van de meteorologische waarnemingen in Shanghai! Toch leuk, dat we niet 
voor niets zo gezweet hebben... 
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We zoeken het vervolgens in hogere sferen. Een supersnelle lift brengt ons naar de 88ste 
verdieping van de Jinmao Tower van waaruit we een indrukwekkend panorama hebben op 
wat wel een oerwoud van wolkenkrabbers lijkt. 

 

We lunchen bij de Chinees en na de middag is het tijd voor een streepje cultuur. Het 
Shanghai museum wordt door iedereen zeer gesmaakt.  
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Shopping-addicten kunnen hun hartje ophalen in de Nanjijng road, zowat de Meir van 
Shanghai (maar dit is natuurlijk een schromelijk understatement!). Van al dat winkelen krijgen 
we honger, en we wandelen naar de Chinees voor het avondmaal. We sluiten deze 
geslaagde dag af met een traditionele Chinese acrobatenshow.  

 

De volgende ochtend gaan we de spirituele toer op met een bezoek aan de Jaden Boeddha. 
We zijn die ochtend echter niet de enige spiritueel geïnspireerden.... het lijkt wel of alle 
eclipstoeristen in Shanghai naar hier afgezakt zijn, ongetwijfeld om de gunst van de 
weergoden af te smeken... 
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Na het spirituele het commerciële... kwestie van onze yin en yan in evenwicht te houden... Na 
het bezoek aan de parelwinkel gaat het richting restaurant. Het wordt een Mongoolse 
barbeque, waarbij een aantal reizigers zowaar heimwee krijgen naar de wijdse én lege steppe 
van een vorige eclipsreis. Verrassing: in het restaurant treffen we de reizigers van de korte 
eclipsreis naar Shanghai, altijd leuk om tussen die 22 miljoen Shanghai-ezen ineens 30 
bekenden tegen te komen! 

 

Na het middagmaal verlaten we Shanghai en rijden richting Jinshanwei, de eclipslocatie. 

De dag dat het zonlicht niet meer scheen... 
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Na de incheck in het hotel met de hoopvolle naam 'Jinshan Sunrise Hotel' is er tijd om het 
Chinese strandleven te proeven.  

 

Uiteraard wordt ook de eclipslocatie verkend, op dat moment nog onder een stralende zon. Er 
is voor ons een mooie plaats gereserveerd op het strand, dat ziet er prima uit. Wat er helaas 
minder prima uitziet, zijn de weersvoorspellingen. Reeds enkele dagen hebben we weet van 
een op til zijnde uitloper van een tropische storm - niet echt abnormaal in deze periode en 
deze locatie - maar toch blijven we hopen op foute voorspellingen. De hoge cirrusbewolking 
die langzaam maar zeker oprukt, doen ons vrezen dat de Chinese weermannen hun job 
weldegelijk kennen... 

En of ze hun job kennen... reeds tijdens het avondeten - we dineren bij de Chinees - worden 
we getrakteerd op een fikse stortbui. Later die avond genieten we van een spectaculaire 
klank- en lichtshow. De enige hoop die we hebben, is dat alles er al vannacht uitvalt... 
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De volgende ochtend op de eclipslocatie: goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws: 
de plakkaat met het bericht dat deze plek gereserveerd is voor een groep uit Nederland is 
vervangen door een heus Urania-lint. Het slechte nieuws: de hemel zit potdicht. Maar we 
wanhopen niet, want het regent niet en dat is al beter dan wat we gisteravond te verwerken 
kregen. Zou het dan toch kunnen dat alle regen er gisteravond en vannacht uitgevallen is?? 
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Ondanks de zware bewolking is het bloedheet. Het is bovendien heel vochtig (er hangt 
weldegelijk nog water in de lucht). We zweten ons met andere woorden te pletter maar dat 
belet ons niet om ons comfortabel te installeren op de eclipslocatie en het contact met de rest 
van de wereld niet te verliezen. 
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Af en toe priemt de zon door het wolkendek en zien we de zonnesikkel kleiner en kleiner 
worden.  
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Enkele minuten voor de totaliteit wordt het al behoorlijk donker. Door het verminderde 
zonnelicht maar allicht ook door het steeds dikker wordende wolkendek.  
En dan valt de nacht plots in. Heel onwezenlijk, en heeeel donker... Iedereen is behoorlijk 
onder de indruk van de duisternis.  
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Kort na de totaliteit: een dikke regendruppel... al snel gevolgd door vele dikke 
regendruppels... Geen hoop meer om nog wat van de gedeeltelijke fase op te vangen, maar 
snel inpakken en wegwezen... Alhoewel we op amper enkele tientallen meters van een afdak 
staan, zijn we toch al doorweekt tegen dat we daar geraken. Dat noemen ze dus een 
tropische regenbui. 

 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1140493.jpg
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1140495.jpg


 

Een ware exodus van het strand van Jinshan vindt plaats en de bus is onze ark van Noah. 
Het stortregent nog steeds als we gaan lunchen bij de Chinees. 

 

Er zijn zo van die tradities die in ere moeten gehouden worden. Eén daarvan is: champagne 
na de eclips. Om te toasten op een geslaagde eclips, of, zoals vandaag, om ons te troosten. 
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Later die dag brengen we een bezoek aan Fengjing, een karakteristiek waterdorp van deze 
regio. We maken er kennis met een authentiek stukje China. Na een wandeling langs de 
pittoreske kanalen en nadat we de hele groep terug bij mekaar geraapt hebben - eens te 
meer ondervinden Pen en Jamie dat een groep Belgen zich anders gedraagt dan een groep 
Chinezen - gaan we dineren bij de Chinees. 

Het Venetië van China 

 

We blijven nog even in de regio van Shanghai, en brengen een bezoek aan Suzhou, ook wel 
het Venetië van China genoemd. De eerste halte is de Liu Garden of de Tuin van het Toeven. 
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We maken een boottochtje over de kanalen. 
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Suzhou was lange tijd het begin - of het einde, naargelang hoe je het bekijkt - van de 
zijderoute. De zijde-industrie is hier nog steeds heel belangrijk en dus mag een bezoek aan 
een zijdefabriek - annex winkel - niet ontbreken. Maar wat we vooral zo leuk vinden aan die 
zijdefabriek is dat ze een restaurant hebben met een Westers buffet! 

 

We bezoeken nog een tweede tuin, de Tuin van de meester van de Netten, en keren dan 
terug naar Shanghai, waar we tijdig arriveren voor het avondmaal bij een Thaise Chinees (of 
een Chinese Thai, het verschil is ons niet zo duidelijk..).  
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De laatste avond in Shanghai wordt op diverse wijzen doorgebracht: genieten van een 
drankje in de bar van het hotel, een tochtje naar de bierstraat van Shanghai waar ze zowaar 
Hoegaarden schenken, of genieten van de verlichte skyline in de panoramabar op de 30ste 
verdieping van het Panorama Century Court hotel, alwaar er verbroederd wordt met de 
Urania groep van de 12-daagse reis die daar verblijft. 

Deel 2 - Sichuan 

Howdy! 

 

We verlaten het kosmopolitische Shanghai en via een tussenlanding in Chengdu komen we 
terecht in de Autonome Tibetaanse en Qijang Prefectuur Aba, in het noordwesten van de 
provincie Sichuan. Hier zullen we een heel ander stukje China ontdekken. Op de luchthaven 
van Jiuhuang - met zijn 3600 meter de tweede hoogste luchthaven van China - worden we 
opgewacht door onze lokale gidsen Michael (howdy) en Mary (always follow Mary...). 
Misschien komt het door de ijle lucht, ofwel door het al gevorderde uur, maar het duurt een 
tijdje voor we door hebben dat Michael iets in het Engels aan het vertellen is...  
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We begrijpen dat we nog een hele rit voor de boeg hebben en Michael maakt van die tijd 
nuttig gebruik om ons de eerste beginselen van het Tibetaans bij te brengen. We onthouden 
dat "Jasoe jasoe jajasoe!" zoveel betekent als "bis!" In de andere bus verblijdt Mary haar 
toehoorders met een lokaal volkslied. Jasoe jasoe jajasoe!! 

 

We brengen een hele dag door in Jiuzhaigou, ofte de vallei van de negen dorpen. Dit gebied 
was tot in de jaren '70 van de vorige eeuw zeer geïsoleerd van de rest van de wereld. In 1982 
werd het uitgeroepen tot nationaal park, en in 1992 werd het erkend als Unesco 
Werelderfgoed. Vandaag de dag is dit één van China's top-toeristische trekpleisters - het park 
ontvangt zo'n 20.000 bezoekers per dag. Momenteel zijn het er wat minder, aangezien het 
park nog niet terug toegankelijk is via de weg vanuit Chengdu, na de zware aardbeving van 
mei 2008. 
We starten ons bezoek hoog in de vallei, bij één van de talrijke meren die de vallei 
kenmerken. 
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De meren in deze vallei hebben een intense turkoois-blauwe kleur en zijn onwaarschijnlijk 
transparant. Er moeten hier bepaalde mineralen in het water zitten die deze bijzondere 
blauwe kleur veroorzaken, en die er ook voor zorgen dat takken en boomstammen die in het 
water terechtkomen, geconserveerd blijven als waren het mummies.  

 

Op een aantal plaatsen stort het water van de meren via watervallen naar beneden, zoals hier 
bij de Pearl Shoals waterval. 
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Het park wordt prima onderhouden en het bezoek ervan is zeer efficiënt georganiseerd. Er 
rijden permanent shuttlebussen rond die je van de ene locatie naar de andere brengen, en 
ander verkeer is niet toegelaten. Er zijn ook schitterend aangelegde wandelpaden zodat je de 
vallei ook te voet kan verkennen. Het valt ons ook op hoe netjes het hier is. Van de niet al te 
propere reputatie van de Chinezen is hier alvast niets te merken! 
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Er zouden hier ook nog enkele panda's in het wild leven, maar wij zijn ze alvast niet 
tegengekomen. Tenzij ze zich incognito in deze mensenmassa bevonden... 

3 years in Tibet?? 
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's Avonds zijn we te gast bij een Tibetaanse familie. Ondanks het feit dat we al gegeten 
hebben (het was Chinees vanavond), krijgen we hier nog een hele maaltijd voorgeschoteld. 
Een Tibetaanse.... inclusief yak boter, Tibetaans bier en yak. Bovendien spelen we hier ei-zo-
na onze reisleider kwijt. Hij wordt ter plaatse uitgehuwelijkt aan een Tibetaanse schone en 
ziet er geen graten in dat hij daarvoor eerst 3 jaar als yakhoeder door het leven moet gaan... 

Gele draken... 
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Vandaag bezoeken we een ander nationaal park, Huanglong of het park van de Gele Draak. 
Daarvoor moeten we wel een eindje rijden en een bergpas van meer dan 4000 meter 
overbruggen. Niet zo onoverkomelijk, ware het niet dat de weg volledig heraangelegd wordt. 
Om de weg te herstellen na de zware aardbeving van mei 2008? Neen, want deze weg was 
intact gebleven. Wel om de Chinese economie aan te zwengelen. En zo zien we met eigen 
ogen op welke manier de Chinese economie als eerste ter wereld de recessie te boven komt. 
Het stemt ons alleszins tot nadenken... 

 

Na een op sommige momenten toch wel spannende rit arriveren we in het park van de Gele 
Draak. Hier vinden we de grootste travertijn terassen ter wereld. Iedereen is het erover eens 
dat dit park de bloedstollende rit meer dan waard was. 
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Ook dit park is op-en-top onderhouden met prachtig aangelegde wandelpaden. We zien met 
eigen ogen hoe het materiaal voor die prachtige wandelpaden tot boven geraakt... op 
zondag... 

 

Iedereen klimt op eigen tempo de berg op. We bevinden ons hier boven de 3000 meter, dus 
de zuurstof is schaars. Toch bereiken een aantal onder ons de top en ze worden beloond met 
een schitterend zicht. 
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Op de terugrit - we moeten opnieuw de berg over - is het veel drukker dan tijdens het 
heenrijden. Met als gevolg Chinese monsterfiles waarvan je denkt dat ze nooit meer opgelost 
geraken. Maar na een aantal minuten stilstaan, begint de baan dan toch weer te rijden...  

 

Ondanks de monsterfiles geraken we tijdig op de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Chengdu - we houden zowaar tijd over voor een bezoek aan de edelstenen-fabriek annex 
winkel. In Chengdu aangekomen gaat het eerst richting restaurant - een Chinees - en daarna 
richting hotel. 

Giant Panda's en Boeddha's 
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Wie Chengdu zegt, zegt reuzenpanda. Onder een stralende zon bezoeken we de Chengdu 
Panda Base en iedereen is helemaal vertederd door deze bamboe-eters-met-hoog-
knuffelgehalte. 

 

 

Na het middagmaal - bij de Chinees - rijden we naar Leshan. Aan de samenvloeiing van 3 
rivieren is hier een reuzen boeddhabeeld uitgehouwen in de rotsen. Het gevaarte is maar 
liefst 71 meter hoog en dateert uit de Tang-dynastie. We bewonderen het gevaarte vanaf een 
boot op de rivier, en hebben zo een schitterend zicht op het beeld. 

Emeishan 
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Vanuit Leshan gaat het richting Emeishan. We logeren aan de voet van China's "eerste berg". 
Vlak bij ons hotel vertrekt het wandelpad dat je in drie dagen tot op de top van de Emeishan - 
de heilige berg - brengt. Indrukwekkende boeddha-taferelen sieren het plein waar het pad 
begint, inclusief een gigantische kunstmatige waterval. 
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Die waterval is het uitgelezen decor voor een ochtendlijke tai-chi sessie. Merk het verschil in 
stijl op tussen de leermeester (een Chinese vrijwilliger) en de leerlingen... 

 

Na de ochtendgymnastiek en het ontbijt zetten we aan voor de beklimming van de berg. Per 
bus, weliswaar. 
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Voor het laatste stuk van de beklimming doen we beroep op een kabelbaan. Het stelt ons 
enigszins gerust dat het ding van solide Oostenrijkse makelij is. Op 3 minuten zoeven we van 
2500 naar 3000 meter hoogte. 
Op de top van de berg Emei bevinden zich verschillende kloosters, alsook een reusachtig 
boedhha beeld. We hebben enorm geluk met het weer en genieten van het schitterend 
uitzicht.  
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Nadat we heelhuids de berg afgedaald zijn en we bij de lokale Chinees geluncht hebben, gaat 
het opnieuw richting Chengdu. 's Avonds genieten we van de Sichuan Opera, die in niets te 
vergelijken is met zijn Pekineese tegenhanger. Vooral het schimmenspel en het spel met de 
maskers kan ons zeer bekoren. 

De Tao of Richter... 

 

Omdat we niet naar China gekomen zijn om te luieren, hebben we vandaag 2 extra excursies 
ingelast. In de voormiddag bezoeken we de Dujiangyan Irrigation works. Het stadje (600.000 
inwoners is in China een stadje...) heeft zwaar te lijden gehad onder de aarbeving van mei 
2008 en dat is vandaag de dag nog heel zichtbaar. De aanblik van de vele vernielingen en de 
talloze leegstaande en gehavende gebouwen laat niemand onberoerd. 
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We zijn natuurlijk niet naar Dujiangyan gekomen als ramptoerist, maar om kennis te maken 
met wat mogelijk het oudste waterbeheersingsproject ter wereld is. Meer dan 2300 jaar 
geleden werd hier namelijk een systeem van dammen aangelegd om enerzijds gebieden te 
irrigeren en anderzijds de stad van overstromingen te behoeden. Het bijzondere eraan is, dat 
het vandaag de dag nog altijd functioneert. 
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Na de lunch bij een lokale Chinees gaan we opnieuw de spirituele toer op, deze keer zoeken 
we ons heil in het Taoisme. We beklimmen alweer een heilige berg, mount Qincheng. Na een 
flinke klim te voet - en we zijn hier alwaar niet alleen - en vervolgens per (Oostenrijkse) 
zetellift arriveren we boven op de berg, waar we nog wat verder kunnen klimmen om op de 
top kennis te maken met echte Kung-fu monikken. 
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What goes up, must come down... en voor diegenen die het zware benenwerk niet meer zien 
zitten, zijn er draagstoelen voorhanden. 

 

We keren terug naar Chengdu waar we dineren bij de Chinees. 

Jinsha Relics Museum  
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Alvorens we de laatste etappe van onze reis aanvangen, bezoeken we het Jinsha Relics 
Museum. Deze site is ongetwijfeld de belangrijkste archeologische ontdekking van de 
afgelopen 10 jaar in China. In 2001, bij de graafwerken voor het aanleggen van een nieuwe 
urbanisatie tussen de 2de en de 3de ring rond Chengdu, stootte men hier op de overblijfselen 
van een onbekende en tot de verbeelding sprekende beschaving. Duizenden voorwerpen in 
brons, jade, goud en ivoor werden opgegraven. Het gloednieuwe museum - het opende zijn 
deuren in 2007 - is een absolute aanrader! 
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Na het museum gaan we een hapje eten bij de Chinees, en na een tussenstop in een 
brokaatweverij - annex winkel - gaat het richting luchthaven voor een binnenlandse vlucht die 
ons naar Xi'an in de provincie Shaanxi zal voeren. 

Deel 3 - Xi'an 

We maken kennis met onze lokale gidsen Henry en Sunny. Henry leert ons de Chinese rap. 
Geniet even mee in dit fragment. 
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De hoofdreden voor het bezoek aan Xi'an is uiteraard het wereldberoemde terracotta leger. 

 

Na de terracotta krijgers en de lunch bij de Chinees - voor de eerste keer een Chinese lunch 
die ons herinnert aan de "Belgische" Chinese keuken - bezoeken we de stadswallen van 
Xi'an. 
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Onze laatste avond in China sluiten we stijlvol af: we genieten van de Tang dynasty show, 
voorafgegaan door een heerlijk Chinees diner (mét mes en vork...). 
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We sluiten de avond af met een bezoekje aan de overvolle avondmarkt in de moslimwijk van 
Xi'an. 

Homeward bound... 

 

Vanavond vliegen we huiswaarts, maar voor het zover is, hebben we nog een gevulde dag 
voor de boeg. We starten met een bezoek aan de Wild Goose Pagode, gevolgd door het 
Shaanxi museum.  
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Alvorens ons te goed te doen aan de laatste lunch op Chinese bodem, bezoeken we nog een 
theehuis. 

 

Na de lunch brengen we nog een bezoek aan de Grote Moskee van Xi'an, en daarna gaat het 
onherroepelijk richting luchthaven. 
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Een zwaar onweer in Beijng maakt dat de luchthaven aldaar een tijdje gesloten wordt. Het 
gevolg daarvan is zes uur wachttijd aan boord van het vliegtuig dat ons van Xi'an naar Beijng 
moet brengen... Gelukkig hebben ook de vluchten die vanuit Beijng moeten vertrekken 
vertraging opgelopen, zodat we onze vlucht naar Brussel toch nog halen, en met amper een 
dik uur vertraging op Belgische bodem landen. 

Deel 4 - Eindgeneriek 

De gidsen 

 

Pen was onze nationale gids die ons gedurende de hele reis vergezelde. Wij apprecieerden 
zijn grote inzet én zijn gevoel voor humor. Hij leerde ons heel veel over China, een paar 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/E2009981.jpg
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woordjes Chinees, en een heleboel Chinese moppen. Zoals deze: 
Wat is de grootste droom van elke Chinese man? 
- een Japanse vrouw (want die doen alles wat de man vraagt) 
- een Engels huis ("an English castle") 
- een Amerikaans salaris (dat behoeft geen commentaar...) 
- Chinees eten (want dat is toch het beste ter wereld...) 
Wat is de grootste nachtmerrie van een Chinese man? 
- Engels eten  
- een Japanse woning  
- een Chinees salaris 
- een Amerikaanse vrouw....  

 

Jamie was onze lokale gids in Shanghai (samen met Pen). We leerden hem kennen als een 
zeer bekwaam gids én overtuigd Chinees! We onthouden o.a. zijn particuliere opvattingen 
over het handhaven van de sociale orde en andere mensenrechtenvraagstukken... 
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Michael was onze lokale gids in Jiuzhaighou. Het Engels van deze sympathieke Tibetaanse 
ex-yakhoeder was op zijn minst merkwaardig te noemen, en ook zijn Chinees moet wat 
eigenaardig geklonken hebben, te oordelen aan de niet steeds vlekkeloos verlopende 
communiciatie met Pen.  

 

Onze andere lokale gids in Jiuzhaigou was Mary. Haar grote vrees was dat ze iemand van de 
groep zou kwijtspelen in het grote China, "always follow Mary" was dan ook haar lijfspreuk. 
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In Chengdu en omgeving werden we gegidst door Jack (links op de foto...). Ook Jack's 
Engels klonk nogal merkwaardig, en ook zijn gevoel voor humor ontging ons soms. 

 

Lily was de 2de lokale gids in Chengdu. 
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In Xi'an was Sunny onze lokale gids... 

 

... samen met Henri (links op de foto...) 

De groep 
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De geplande groepsfoto op de eclipslocatie viel letterlijk in het water.... We herkansten 
succesvol (voor de groepsfoto, wel te verstaan...) op het einde van de reis, onder het 
goedkeurend oog van 8000 terracotta krijgers. 
Dank aan alle medereizigers voor het aangename gezelschap:(van links naar rechts en van 
boven naar onder) 
Werner, Ludo, Patrick, Francine, Peter, Dave, Kathy, Chris, Patty, Wim,Jan, Benny, Marc, 
Stien, Wilfried,Chantal, Annick, Frits, Henriette, Paula, Miriam, Lutgard,Benny, Marc, 
Annemie, Reinier, Mia, Ivan, Inneke, Eliane, Walter, Tom, Willem, Monique, Sara, Pen, 
Lucas, Ronny, Annie, Griet, Rita, Hilde, Cindy, Marc, Jona, Koen, Dina, Ulrik en Julien (maar 
die was toen al ribbedebie...) 

 

De foto's in dit verslag zijn van Walter, Ulrik, Werner en Hilde. Dank aan alle fotografen! 
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Reisverslag Walter Vanregemortel 

 

http://s241.photobucket.com/albums/ff192/regemorw/Eclips%202009/ 

 

Reisverslag Ulrik De Man 

 

http://picasaweb.google.com/113030494562129751043/China2009?authkey=Gv1sRg

CMDCuo2f1MzT0wE# 

 

12 daagse eclipsreis naar China 

 

 

Henri Degroote 

 

http://s912.photobucket.com/albums/ac330/Bacchus911/China%202009/Eclipsmorge

n%2022%20juli%202009/?al 
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