
Tips tijdens het verblijf in China 

 
Algemeen 

 Blijf flexibel en geduldig, glimlach en improviseer: we zijn te GAST! 

 Enige flexibiliteit t.o.v. het reisschema is wenselijk. Het verkeer kan onberekenbaar 

tegenzitten, de vertrek- of aankomsttijden in hotels kunnen veranderen. Kijk er ook niet 

vreemd van op als we opeens in een ander hotel zitten dan op het lijstje staat. Het hoort 

bij China en houdt ons alert. 

 Houd de planning goed in de gaten en wees altijd op tijd bij de bus. 

 Petra neemt haar dokterstas mee, maar zorg wel zelf voor de huis-tuin-en 

keukenpilletjes tegen diarree, buikpijn, koortsaanvallen en andere ‘simpele’ lichamelijke 

ongemakken. Zorg dat je goed uitgerust, fit en gezond bent als we op reis gaan.  

 Wie in China een arts bezoekt of in het ziekenhuis belandt moet direct contant betalen.  

 

Financieel 

 Het is het beste om geld te wisselen op het vliegveld van Shanghai 

 Pinnen kan alleen met Mastercard 

 Het geven van fooien is in China niet gebruikelijk, ook niet in hotels. 

 

Communicatie 

 De mobiele telefoon is in China goed te gebruiken. De hotelkamers hebben allemaal een 

internetaansluiting en een ruimte waar tegen geringe betaling van de computer gebruik 

gemaakt kan worden. Bij groepen wordt de telefoon op de hotelkamer voor gesprekken 

naar het buitenland afgesloten. Deze telefoongesprekken kun je bij de receptie 

aanvragen en ter plekke afrekenen (let op de prijs!). Het is goedkoper om in China een 

prepaid SIM-kaart te kopen dan bellen met je Nederlandse SIM. Let op dat je telefoon 

SIM-lock vrij is. Als het merk van de provider (Vodafone, KPN) op de telefoon staat is de 

telefoon niet SIM-lock vrij.  

 Het landnummer van China is 0086 

 

Vervoer in China 

 Vervoer in Shanghai: een rit per taxi (er zijn er 45.000) van hotel naar Nanjing Road of 

de Bund kost ca. 3 euro. Het zijn staatstaxi’s met een officiële meter, onderhandelen 

over de prijs is niet mogelijk. Daarnaast is de metro een goed alternatief, de 

kaartjesautomaten zijn ook in het Engels. Kosten van een kaartje zijn 2 yuan. Neem altijd 

het visitekaartje van het hotel mee, taxichauffeurs spreken geen woord Engels. 

 Het verkeer in China is als ‘chaotisch met respect’ te betitelen. Er gebeurt van alles wat 

je volgens de Europese verkeersregels niet eens kon bedenken, maar er wordt niet 

getoeterd of naar het voorhoofd verwezen. Als voetganger moet je uitkijken. Een 

zebrapad is niet meer dan een rij zwartwitte strepen op de weg. Loop dus met de grote 

massa mee, daar zijn er genoeg van. 

 De Chinese steden zijn over het algemeen erg veilig maar wees toch op je hoede voor 

zakkenrollers. In de wat kleinere steden word je wel (schaamteloos) aangestaard, maar 

men laat de toerist met rust. In Chinatown-Shanghai kun je ongeveer elke minuut 10 

Rolexen kopen. Wees daarnaast wel op je hoede voor vriendelijke Chinezen of knappe 

Chinese meisjes die hun spreekvaardigheid willen oefenen of je uitnodigen voor een kopje 

thee. Voor je het weet zit je met een enorme rekening, of ervaar je een wat ruimere 

interpretatie van het begrip theedrinken.  

 



 

Eten en drinken 

 Bij de reis zijn alle maaltijden inbegrepen. Toch zal er behoefte zijn om op eigen 

gelegenheid ergens te eten. Daarvoor is keuze genoeg. Het is niet precies bekend hoeveel 

eetgelegenheden er in Shanghai zijn, maar je kunt uit meer dan 100.000 restaurants 

kiezen. Het is echter naar de Chinese organisatie wel beleefd om je voor het eten af te 

melden, dan hoeft er niet voor 90 man gedekt te worden. 

 In de hotels zijn de prijzen van alcoholische dranken hoog (ook naar westerse begrippen). 

Loop naar buiten en je zult op geringe loopafstand een bar/café/restaurant aantreffen 

en waar de prijs 10% van de hotelprijs bedraagt. Gan-bei (‘droog het kopje’) is de Chinese 

vorm van ‘Proost’. 

  Voor de koffie verslaafden is het aan te raden koffie (en filters) van huis mee te nemen. 

De meeste hotelkamers beschikken over een koffiezetapparaat. Bij het ontbijt is er 

meestal geen koffie.  

 Thee is vrij, voor koffie moet betaald worden. Heet water is gratis, je kan dus 

instantkoffie meenemen. 

 In China is het drinken van alcohol een normale zaak. De meest gedronken Chinese wijn is 

niet gemaakt van druiven maar van rijst en hij wordt warm gedronken uit kleine 

porseleinen kopjes. 

 Let op: rijstwijn bevat meer alcohol dan gewone wijn! Goedkope droge Chinese witte wijn 

is bijvoorbeeld Dynastie of Great Wall. 

 Het Qingdao- Tsintao bier gaat door voor Duits bier. 

 De van tarwe en kafferkoren gebrouwen 'Staatsbrandewijn' Maotai heeft soms wel een 

alcoholpercentage van 65%!  

 Chinezen zijn uitermate gastvrij. Naast potten thee bieden ze vaak lekkere hapjes aan en 

het is niet onbeleefd hier meerdere van te nemen. Als je genoeg hebt van de thee, drink 

dan je glas niet leeg. Want dat betekent dat je nog dorstig bent. Je glas wordt daarom 

ongevraagd bijgevuld. 

 Als je met stokjes eet is het belangrijk dat je je ook aanpast aan de gewoonte van de 

handen: rechts hou je de stokjes en je linker hand gebruik je niet bij het eten! (De 

linkerhand wordt in Azië gebruikt voor het toilet!). 

 

 

Gedrag en cultuur 

 Punctualiteit is van wezenlijk belang. Chinezen vinden het erg onbeleefd als mensen te 

laat zijn, al is het maar een paar minuten. Hou hier rekening mee!  

 Gezichtsverlies Mianzi of ‘gezicht’ is een belangrijk cultuurverschijnsel en onlosmakelijk 

verbonden met geld en macht. Het is een graadmeter voor de status van een persoon. 

Hoe meer ‘gezicht’ hoe hoger de status. ‘Gezicht’ kun je verwerven, verliezen en ook 

geven. Chinezen zeggen bijvoorbeeld zelden ‘nee’ omdat ze alleen hierdoor al bang zijn 

gezichtsverlies te leiden. 

  Gezichtsverlies wordt geleden door:  

 een verzoek af te wijzen. Vaak zal dit niet direct gezegd worden, maar wordt bv. 

gezegd dat ‘het niet goed uitkomt’  

 hele grote gunsten te vragen die afgewezen moeten worden omdat er nog geen 

vertrouwens band is. 

 iemand publiekelijk beledigen of vernederen. 

 het weigeren van cadeaus. Als een Chinees in een restaurant wil betalen, neem het 

dan aan en zeg dat je bv. de volgende keer zult betalen. 

 betrapt worden op bv. overtredingen zoals stelen of zakkenrollen. 



 Gezichtgevers Je kunt de ander gezicht geven door: 

 jezelf verontschuldigend en bescheiden op te stellen 

 verontschuldigingen te beantwoorden met een compliment 

 Visitekaartjes hebben machtige krachten. Zet je er director of chief op, dan gaan er 

deuren voor je open. De overhandiging gaat gepaard met een ritueel: de gever houdt 

het kaartje met beide handen vast en maakt bij de overhandiging een lichte buiging. 

Als je een kaartje ontvangt, is het beleefd het kaartje gedurende enkele seconden 

grondig te bestuderen. 

 Westerse gewoonten vanuit Chinees oogpunt 

 Wenken met de voet of hoofd is onbeleefd.  

 Westerlingen praten graag over politiek, maar dit brengt de Chinees in verlegenheid. 

Ze hebben wel een mening, maar wensen niet op hun vingers getikt te worden door 

buitenlanders.  

 Chinezen vinden buitenlanders luidruchtig en vrijpostig. Met bescheidenheid en 

terughoudendheid bereik je veel meer.  

 Geduld is belangrijk! In China kun je te maken krijgen met veel bureaucratische 

rompslomp (bv op het vliegveld of bij het wisselen van geld). Probeer altijd je geduld 

te bewaren: ongeduld wordt door de Chinezen als een heel slechte eigenschap gezien. 

 


