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Voorwoord

Mijn passie voor vogels begon toen ik in de derde klas van de lagere school zat en 
een plaatje van een Rijstvogel (Java Sparrow) op het schoolplein vond. Het lag 
zomaar voor mijn voeten toen ik met mijn klas in de rij stond om na het 
speelkwartier weer naar binnen te gaan. Ik bukte, raapte het plaatje op en wist: dit 
is het. Dit is wat ik mooi vind. Dit is waarvan ik hou.
Het plaatje van de Rijstvogel was nummer 130 uit de serie Zo leer je vogels 

kennen, deel drie: Exotische volièrevogels. Je kreeg de plaatjes, die getekend waren 
door Rein Stuurman, destijds cadeau bij een pakje Rizla-vloeitjes. De bijbehorende 
boekjes waar je de plaatjes kon inplakken waren geschreven door Rinke Tolman.
Gelukkig rookte mijn vader shag en het kostte geen moeite hem te overreden 
voortaan Rizla te kopen in plaats van Mascotte. Meneer Lans van de plaatselijke 
sigarenhandel, een aardige en behulpzame man, wist ook de eerder verschenen 
delen een en twee, die inheemse vogelsoorten behandelden, voor me te 
bemachtigen en spaarde bovendien plaatjes voor me op van klanten die er geen 
interesse in hadden.
Op plaatje nummer 89 stond de Wielewaal. Samen met onder meer de Hop, de 
Pestvogel en de Blauwborst was hij mijn favoriet. Het waren vogels waarvan ik in 
mijn stoutste dromen niet durfde denken dat ik ze ooit in levenden lijve te zien zou 
krijgen.
Mijn vogelpassie richtte zich aanvankelijk op exotische volièrevogels en begon met 
een paar Zebravinkjes. Er volgden Mozambiquesijzen, Blauwfazantjes en meer, tot 
ik een volière vol met kleurige, vrolijke tropische vogels had.
Mijn vader was plantenkweker van beroep en bezat een stuk land in Hillegom dat 
tussen bloemrijke weilanden lag, die destijds nog vol zaten met Kieviten, Grutto's, 
Scholeksters, Tureluurs, Slobeenden, Patrijzen en Veldleeuweriken. Door klusjes te 
doen op de kwekerij spaarde ik tachtig gulden bij elkaar en toen ik twaalf was, 
kocht ik van dat geld mijn eerste verrekijker. Toen begon ik ook te beseffen dat 
vogels in de vrije natuur thuishoren en niet in volières, en mijn interesse verplaatste 
zich van het vogels houden naar het vogels kijken.
Het duurde nog tot 1977, het jaar waarin ik twintig werd, voordat ik samen met een 
vriend die ook een kijker had, Willem Elderbroek, op een ochtend in juni naar de 
Amsterdamse Waterleidingduinen ging om vogels te kijken. Het was mijn eerste 
vogeluitstapje buiten het land van mijn vader.
Een paar honderd meter van de ingang De Zilk lag het bruggetje over het 
Oosterkanaal. En daar zagen we ineens drie knalgele vogels achter elkaar aan 
vliegen. Een ervan landde hoog in een kale staak van een dode boom en begon te 
zingen: dideljouw! dideljouw! We konden het niet geloven, maar daar zat toch 
echt, zonder enige twijfel, zo'n geheimzinnige Wielewaal die volgens het Rizla-
boekje een teruggetrokken leven leidde in dicht bebladerde boomkruinen.
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Op dat moment werd ik echt vogelaar. Voortaan gingen we ieder weekend op pad, 
de natuur in. 
Willem overleed helaas volkomen onverwachts op 11 juni 1987, precies tien jaar 
na ons eerste vogeltochtje. Zelf heb ik sindsdien de hele wereld afgereisd en bijna 
3300 vogelsoorten in het wild gezien. De vogel waarmee het begon, de Rijstvogel, 
ontbreekt echter nog altijd op mijn lijst.
De verslagen van mijn vogel- en natuurreizen van 1980 tot en met 2019 vind je 
hier, in dit boek. Het geeft een mooi inkijkje in hoe het vogelen en het reizen naar 
bijzondere en afgelegen bestemmingen zich heeft ontwikkeld in die periode. 
Sommige verslagen zijn uitgebreider dan andere. Dat komt omdat ik pas in 1995 
ben begonnen om standaard van iedere reis een Nederlandstalig verslag op te 
stellen. Sinds 1989 deed ik dat al af en toe, maar van veel van de eerdere reizen heb 
ik de verslagen die in dit boek zijn opgenomen achteraf geschreven, op basis van 
aantekeningen die ik destijds ter plekke maakte en die veelal datum, locatie, soort 
en eventuele bijzonderheden bevatten. Waarbij ik uiteraard ook gebruik heb 
gemaakt van mijn geheugen waar het randzaken betreft.
Voor wat betreft de naamgeving heb ik me voornamelijk gebaseerd op de IOC 
World Bird List t/m versie 9.2, maar ondersoorten die door andere autoriteiten dan 
de IOC als soorten worden of werden beschouwd, heb ik ook vaak genoemd.
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Een trektocht door Zuid-Europa (02 t/m 30 augustus 1980)

Toen Willem Elderbroek en ik in augustus 1977 de gelegenheid kregen om met een 
aantal niet-vogelende vrienden voor het eerst naar het buitenland te gaan, naar het 
meer van Annecy in Frankrijk om precies te zijn, waren we enthousiast en hoopvol 
dat we er nieuwe en liefst spectaculaire vogelsoorten zouden zien. Viel dat even 
tegen. Onze vrienden wilden alleen maar bier drinken, met skateboards van bergen 
af suizen, achter meisjes aan en op het strand rondhangen, kortom: dingen doen die 
normale jongeren rond hun twintigste graag doen. De omgeving van de enorme 
camping waar we verbleven was natuurlijk ook hopeloos en van vogelen kwam dan 
ook bijna niets terecht. Een uitstapje naar de Mont Blanc leverde nog wel mijn 
eerste Alpenkauwen op en op de terugweg zag ik in Luxemburg tijdens een kort 
wandelingetje een onvergetelijk mooie Sperwer die me vanuit een spar gadesloeg 
en een fraaie Goudvink. Maar daarbij bleef het.
Nee, zo’n vakantie daar had je niks aan als je veel vogels wilde zien. Na dat reisje 
naar Frankrijk voelde ik lange tijd geen enkele behoefte om nog eens naar het 
buitenland te gaan, temeer omdat we in onze eigen waterleidingduinen dat najaar 
de ene na de andere nieuwe soort scoorden en we ook nog eens Zuidelijk Flevoland 
ontdekten, destijds een vogelparadijs waar je de meest gekke soorten kon vinden. 
Pas drie jaar na dat eerste, vogelgewijs compleet mislukte buitenlandse avontuur, 
wist Willem Pompert mij ervan te overtuigen dat een trektocht door Zuid-Europa 
ons met zekerheid een flink aantal nieuwe vogelsoorten zou opleveren. Oké, 
besloot ik na een week van overweging, dan probeer ik het nog maar een keer. Dus 
laadden we op 2 augustus 1980 een tent, onze gitaren, wat kleding en onze kijkers 
in Willems groene Opel en vertrokken voor een maand.
Het plan was om naar Griekenland te rijden. Onze voorbereiding bestond vooral uit 
wegdromen bij de platen van fraaie soorten in de Elsevier vogelgids van Heinzel, 
Fitter en Parslow, die destijds algemeen als de beste gids voor de vogels van 
Europa werd beschouwd, mede omdat daar ook de soorten van Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten in stonden. 
Op die tweede augustus reden we via België en Luxemburg naar Duitsland, om te 
overnachten in het plaatsje Idar-Oberstein. De volgende dag trokken we over de 
Deutsche Autobahnen door Duitsland naar Oostenrijk. We passeerden de 
Grossglockner, maar niet voordat we bovenop die berg de eerste leuke soorten van 
de vakantie hadden gescoord, te weten: Alpenkauw, Sneeuwvink, Steenarend, 
Alpengierzwaluw en Raaf. De Grossglockner was letterlijk en figuurlijk het eerste 
hoogtepunt van onze reis en maakte in een klap duidelijk dat Willem gelijk had: dit 
was het betere werk. De opbrengst was immers nu al beter dan die van drie weken 
Annecy!
We overnachtten op een camping die vlak voor onze komst was getroffen door 
hevig noodweer, met onweer en hagelstenen als eieren zo groot. We kwamen de 
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camping oprijden op het moment dat er overal auto- en caravanbezitters mismoedig 
naar hun juist in elkaar gehagelde vehikels stonden te staren.
Op 4 augustus reden we (nu voormalig) Joegoslavië in, waar we via de schijnbaar 
eindeloze kustroute koers zetten richting Griekenland; via Lubljana naar Rijeka en 
verder via Zadar, Split, Dubrovnik, Pristina en Skopje. ’s Avonds zochten we 
meestal een camping op en sliepen dan vaak in de open lucht omdat het zo warm 
was dat een tent geen toegevoegde waarde had.
We speelden gitaar met Joegoslavische jongeren en ik weet nog dat een zo’n 
jongen een ontroerend loflied speelde op zijn land, Joegoslavië, waarvan ik me het 
refreintje nu nog herinner. Het was toen natuurlijk nog onvoorstelbaar dat het land 
vijftien jaar later uiteen zou spatten in een afschuwelijke burgeroorlog.
De reis langs de kustweg van Joegoslavië nam maar liefst vijf dagen in beslag, vijf 
dagen van stug doorrijden en af en toe stoppen om vogels te kijken. Op 6 augustus 
zagen we in de omgeving van Zadar Bonte Kraai, Roodkopklauwier, Wielewaal 

en Rotsduif. 

Op 7 augustus geraakten we tot bij Dubrovnik, waar we Grauwe Klauwier en 
Kleine Klapekster scoorden en bij een moerasje nabij Vranjina Bonte Kraai, 
Ralreiger (4), Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger en Dwergaalscholver. 

Voorbij Skopje vonden we een Griekse Landschildpad op de weg die ik maar 
snel aan de kant zette voordat hij zou worden overreden, tijdens welke actie ik als 
dank werd ondergepoept en -gepist door het ongetwijfeld erg geschrokken dier. 
Op 8 augustus reden we het laatste stuk van de kustweg en zagen tussen Benec 
Veles en Gevgelija Aasgier (7) en Scharrelaar. Die laatste zat op een 
elektriciteitsdraad langs de weg en bracht Willem tot dusdanig enthousiasme dat hij 
de auto in een diepe greppel naast diezelfde weg parkeerde. Gelukkig hielpen 
voorbijgangers ons later, nadat we de Scharrelaar uitgebreid hadden bekeken, om 
de auto weer vlot te trekken, zodat we onze weg konden vervolgen.
Het was duidelijk dat de soortjes steeds leuker werden en nu Griekenland in zicht 
kwam, namen we dan ook steeds meer de tijd om ernaar te zoeken.
Op 9 augustus arriveerden we in Griekenland. We keken vogels bij een prachtig 
moeras nabij Thessaloniki, langs de weg naar Katerini, en overnachtten in het 
laatstgenoemde plaatsje. Het moeras bij Thessaloniki leverde onder meer de 
volgende soorten op: Kuifleeuwerik (2), Kleine Zilverreiger (9), Ralreiger (1), 
Ooievaar (2), Steltkluut (10+), Dodaars, Vorkstaartplevier, Kleine Plevier, 
Purperreiger, Dwergaalscholver, Blauwe Reiger, Oeverzwaluw, Slangenarend, 
een overvliegende Keizerarend en Lachstern. We wisten niet wat we 
meemaakten, we vonden het allemaal prachtig. Vooral voor mij zaten er tal van 
nieuwe soorten bij en de stemming, die toch al uitstekend was, steeg met iedere 
soort verder.
Er volgden een paar soortloze dagen. Ik weet niet meer wat we uitvraten als we niet 
vogelden, waarschijnlijk hingen we gewoon wat rond, speelden gitaar en relaxten 
wat. Of misschien vielen er simpelweg geen nieuwe vakantiesoorten te noteren. Op 
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10 augustus bleven we in Katerini en op de 11e reden we vandaar naar het plaatsje 
Marathon. Op 12 augustus vielen er weer vakantiesoorten te noteren: Putter en 
Roodborsttapuit.
Van 13 t/m 15 augustus verbleven we op een camping in Marathon. Ik had intussen 
verschrikkelijke kiespijn gekregen en uiteindelijk besloot ik met grote tegenzin dat 
een bezoek aan een Griekse tandarts noodzakelijk was voor een aangenaam 
vervolg van onze vakantie. Dus informeerden we bij de campinghouder, die ons 
naar een tandarts in Athene verwees. Vraag me niet hoe we dat adres vonden, maar 
het lukte. Toen ik er eenmaal voor de deur stond (letterlijk!), gebeurde er een 
wonder: mijn kiespijn was op slag over. En is ook nooit meer teruggekomen. Het 
was een onverklaarbare en, naar ik vermoed, een puur psychologische kwestie. 
Misschien had ik net de film Marathon Man gezien, ik weet het ook niet, maar het 
is natuurlijk wel toeval dat dit me uitgerekend in Marathon overkwam. Enfin, ik 
ben snel weer de auto ingestapt en we zijn teruggereden naar de camping.
Op 16 augustus namen we de nachtboot van Piraeus naar Kreta, die 's avonds 
vertrok en 's morgens in alle vroegte aankwam op Kreta. Achter de nachtboot 
vlogen vele Scopoli’s Pijlstormvogels, die toen nog Kuhl's Pijlstormvogel heetten. 
’s Nachts sliepen we op het dek, op een luchtbed onder de blote hemel, want dat 
was de goedkoopste manier om op Kreta te geraken. Als ik niet kon slapen, schreef 
ik liedjes voor de band waarin ik destijds speelde.
Op 17 augustus ’s morgens om 06:00 uur arriveerde we op het eiland. We waren de 
boot amper af gereden om onderweg te gaan naar Chania, toen er zich onder het 
opkomende zonnetje een waar vogelspektakel ontspon dat een enorme indruk op 
ons maakte. Een groep Aziatische Steenpatrijzen maakte zich over de smalle weg 
uit de voeten. Een Blauwe Rotslijster zong vanaf een rotspunt. Rotsduiven, 
Hoppen en Roodkopklauwieren lieten zich zien. Een Oostelijke Blonde Tapuit 

heette toen nog gewoon Blonde Tapuit, maar was zonder dat we het wisten alvast 
een armchair tick voor de toekomst. Andere soorten die de ochtend verlevendigden 
waren Boerenzwaluw, Kauw, Bonte Kraai, Huismus, Torenvalk, Grasmus, 
Koolmees, Pimpelmees, Houtduif, Putter, Raaf, Merel en Veldleeuwerik. Die 
ochtend beschouw ik nog altijd als een cruciale, een die mijn reislust enorm heeft 
aangewakkerd. 
We overnachtten op een camping die eigenlijk geen camping was nabij Chania; het 
was eigenlijk meer een klein veldje waar we onze luchtbedden gewoon buiten 
neerlegden, in de slaapzak kropen en gingen slapen. 
De volgende dag, op 18 augustus, maakten we een autorit van Chania naar Omalos, 
en dat was een productief uitstapje. De omgeving van Omalos was goed voor 
roofvogels en leverde op: de hevig gewenste Eleonora’s Valk (1), Vale Gieren 
(4), Steenarenden (4), Zwarte Wouwen, Alpengierzwaluwen, Rotszwaluwen en 
Witte Kwikstaart.
De ochtend van 19 augustus had een andere verrassing in petto. Toen we ’s 
morgens de slaapzakken uit kropen bleken er drie Franse meisjes naast ons te 
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liggen. Marie-José met haar mooie donkere krullen was er een waarop je niet 
anders dan verliefd kon worden. Dus nodigden we de dames uit om een dag samen 
op te trekken. We verbleven een deel van de dag aan de kust, bij Kastelli, waar we 
opnieuw twee Eleonora’s Valken zagen en waar ik Marie-José de Franse naam 
voor Raaf leerde (die ik snel even had opgezocht in de Prisma Vogelgids, destijds 
een belangrijke bron van informatie): Grand Corbeau. Ik ben hem nooit vergeten. 
Verder is vermeldenswaard dat ik er op een zeeëgel trapte en dat dat niet fijn was. 
Een deel van één van de stekels zou nog wekenlang in mijn voetzool ronddwalen.
Op 20 augustus was het weer business as usual. De meiden gingen hun eigen weg 
en wij moesten weer aan de bak met de vogels. We maakten een rit van Chania 
naar Heraklion en onderweg zagen we Arendbuizerd, Slangenarend, Vale Gier 
(3), Roodborsttapuit en Grauwe Klauwier.
Met pijn in het hart lieten we op 21 augustus Kreta achter ons en voeren met de 
nachtboot terug naar Piraeus. De terugreis werd direct aanvaard, want die was nog 
lang. Op 22 augustus waren we alweer bij het moeras van Thessaloniki langs de 
weg naar Katerini. Er zaten nog steeds veel vogels, waaronder Dwergaalscholver, 
Steltkluut, Ralreiger, Wilde Eend, Kleine Zilverreiger, Witgat, Purperreiger, 
Vorkstaartplevier, Witwang- en Witvleugelstern.
Op de camping bij Katerini vonden we bovenop een telegraafpaal weer zo’n 
toekomstige split (althans door enkele autoriteiten) waarvan we nog onmogelijk 
weet konden hebben, namelijk Cucumiau, destijds nog gewoon Steenuil, en ook 
een Kneu.
Het ging nu snel en dat moest ook. Op 23 en 24 augustus vlogen we via de 
zogenaamde dodenweg naar Skopje, Belgrado en door naar Zagreb, dat we 
gelukkig heelhuids bereikten. Bij Strumitsa zagen we Zwarte Ooievaar (1), 
Slangenarend (1), Havikarend (1) en Roek. Op de 25e reden we dwars door het 
noorden van Italië naar ons volgende doel, de Camargue in Zuid-Frankrijk, waar 
we op 26 augustus tijdens een kort bezoek de volgende soorten, al dan niet nieuw 
voor voor de triplist, zagen: Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Huismus, 
Boerenzwaluw, Kokmeeuw, Geelpootmeeuw, Kievit, Wulp, Blauwe Reiger, 
Purperreiger, Kleine Zilverreiger, Bruine Kiekendief, Flamingo, Sperwer en 
Meerkoet werden aan de lijst toegevoegd.
Op 27 augustus bezochten we Monaco. Niet om vogels te kijken, maar om al die 
glitter en glamour eens in het echt te aanschouwen. Helaas werden we geweigerd 
bij een van de casino's, mogelijk vanwege onze vervuilde kleding en ons 
ongewassen uiterlijk. Op de 28e reden we naar Parijs, waar we op de 29e de 
Eiffeltoren en allerlei andere bekende toeristische attracties die-je-nu-eenmaal-
gezien-moet-hebben bezochten. Op de 30e reden we van Parijs naar huis. 
Het was een fantastische reis geweest, een die mijn reislust zodanig had 
aangewakkerd dat die nooit meer is overgegaan.
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Florida. Voor het eerst intercontinentaal (12 juli t/m 02 augustus 1981)

Een reis naar de Verenigde Staten was in 1981 nog niet de normaalste zaak van de 
wereld, maar wij deden het gewoon. We gingen met z’n vijven: Marry van der 
Geest, Rob van der Geest, Maaike Bleeker, Hans Bolster en ik, en het zou een 
voor-elk-wat-wils-reis worden, met bezoeken aan onder meer Seaworld, 
Disneyland, Cape Canaveral en dat soort plaatsen die je volgens velen gezien moet 
hebben, maar volgens mij moet mijden als de pest. Maar gelukkig had ik tijdens de 
voorbesprekingen ook een bezoek aan de Everglades weten af te dwingen en ik 
verwachtte onderweg en op de campings waar we zouden verblijven ook een en 
ander te zien.
Het vogelen moest ik grotendeels tussendoor doen, want in die periode had geen 
van mijn reisgenoten ook interesse in vogels. Ik had me nauwelijks voorbereid, 
want ik had geen flauw idee hoe ik in Nederland aan een veldgids van de VS moest 
komen en of die überhaupt wel bestond, dus een vogelboek schafte ik pas ter 
plaatse aan. Het enige wat ik zo gauw kon krijgen was een te dik boek vol met niet 
al te beste foto's van de vogels van de oostelijke Verenigde Staten. En dan maar 
zoeken als ik weer een vogel had gezien. Het spreekt vanzelf dat het allemaal niet 
vreselijk opschoot en het is dan ook geen wonder dat ik deze reis vooral scoorde in 
de grotere, kleurrijke en goed herkenbare vogelsoorten.
Natuurlijk was 'onze' zomer ook niet de beste tijd om naar het dan loeihete, 
vochtige en van muggen vergeven Florida te reizen, maar wisten wij veel. We 
deden maar wat, eigenlijk.
De eerste vogels die ik zag waren Bonaparte's Gulls in Miami. Die waren 
makkelijk, want ze leken sprekend op onze Kokmeeuwen, die echter niet in Florida  
voorkwamen.
Al vogelend op een camping bij Fort Lauderdale determineerde ik Double-crested 

Cormorant, Northern Mockingbird, Blue Jay en Northern Cardinal.
We verbleven drie dagen op een camping langs de Kissimee-rivier nabij Lake 
Okeechobee. Dat was een prachtige plek; de mooiste van de vakantie eigenlijk en 
de enige die me nog glashelder voor de geest staat. Ik zat er vaak aan het water om 
vogels te kijken en eenmaal maakten we een tocht per motorbootje over de rivier, 
waarin nogal wat American Alligators zwommen. 
Ik zag er mijn eerste Black – en Turkey Vultures, terwijl Visarenden regelmatig 
over kwamen vliegen. Koereiger, (American) Great Egret, Snowy Egret, White 

Ibis en Black-necked Stilt (die toen nog gewoon Steltkluut heette, geloof ik) 
waren alle algemene vogelsoorten langs de rivier en goed herkenbaar bovendien. 
Andere soorten die ik er waarnam, waren Eastern Meadowlark, American Coot, 
Red-winged Blackbird, Common Grackle en American Crow.
Op een van de meer productieve campings waar we verbleven, bij het plaatsje 
Riverview, kwam ik op een ochtend Pileated Woodpecker, Common Ground-
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Dove, Brewer’s Blackbird, American Goldfinch, Downy Woodpecker en 
Common (‘Yellow-shafted’) Flicker tegen. Vooral met die spechten was ik erg in 
mijn nopjes!
Aan de kust bij Fort Myers zag ik op een mooie ochtend mijn eerste Roseate 

Spoonbills, een onvergetelijk gezicht.
Op 28 en 29 juli brachten we twee dagen door in de Everglades. Dat hadden er van 
mij wel wat meer mogen zijn, maar toegegeven: de hitte en de muggen waren er 
niet te harden, zeker niet voor mijn reisgenoten, die immers geen vogelaars waren. 
Zelf telde ik op dag twee ook meer dan vijftig muggenbulten op één voet, en dat 
was natuurlijk geen feest, maar ik was fanatiek genoeg om me daar overheen te 
zetten in een gebied met zo’n enorm potentieel aan nieuwe vogelsoorten en ik vond 
eigenlijk ook wel dat ik recht had op een iets langer verblijf, gezien de vele dagen 
waarop ik had moeten afzien in allerhande verschrikkelijke pretparken. Het mocht 
niet zo zijn.
Ik zag er onder meer Florida Scrub Jay, destijds nog gewoon Scrub Jay, wat 
achteraf een enorm goede soort was natuurlijk, en eentje die ik later in mijn leven 
nooit meer heb gezien. Verder vond ik er Anhinga, Wood Stork, Great Blue 

Heron, Green Heron, Tricolored Heron, Least Bittern (ook een prima soort!), 
Kwak, Least Tern, Royal Tern en Red-shouldered Hawk.
Vanaf het uitkijkpunt op het zuidelijkste puntje van de Everglades zag ik een fraaie 
Scarlet Ibis. Hij zag er mooi rood uit, maar het was onmogelijk te zeggen of het 
een escape was of een dwaalgast. Het eerste is verreweg het meest waarschijnlijk 
en ze worden, voor zover ik weet, ook als escapes beschouwd in de VS zelf. 
Niettemin was het een prachtig beest om te zien. 
En zo sloot ik mijn eerste intercontinentale reis af met, objectief bezien, een 
belachelijk klein aantal soorten. Gelukkig zou dat later nog helemaal goed komen.
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Californië en Arizona in het voorjaar (16 mei t/m 6 juni 1982)

Ondanks dat ik in mijn hoedanigheid als vogelaar niet helemaal aan mijn trekken 
was gekomen in Florida, in 1981, of misschien juist wel daarom, besloot ik in het 
voorjaar van 1982 nog een keer naar de Verenigde Staten te reizen. Deze keer 
samen met Rolf Diek, en we kozen voor de westkant van de VS: Californië en 
Arizona. Ditmaal was ik beter voorbereid en omdat we maar met z’n tweeën waren 
en Rolf weliswaar geen hardcore vogelaar was, maar wel een gezonde interesse 
had, brachten we veel meer tijd door in de natuur dan in Florida en stopten we 
onderweg vaak om veelbelovende plekjes te checken.
Tijdens deze reis bezochten we de prachtige nationale parken Yosemite, Sequioa 
en King’s Canyon in de Sierra Nevada; de Californische kust nabij San Diego en 
ten noorden van San Francisco en Squaw Lake in het westen van de staat Arizona. 
We kampeerden meestal op een reguliere camping, maar ook een paar keer bij een 
boer op het erf en eenmaal zelfs in iemands voortuin. Met toestemming van de 
man, maar niet van de vrouw des huizes, die al sliep toen wij arriveerden; zodat dat 
’s morgens vroeg nog zowat tot een huwelijkscrisis leidde en we maar maakten dat 
we wegkwamen. Ook verbleven we enkele nachten op een boerenerf in Escondido, 
waar een van de medewerkers er een hele schuur vol met gifslangen gevulde 
terraria op nahield.
Ik was nu al iets beter bekend met de vogels van de Verenigde Staten, en in het 
Visitor Center van een van de  nationale parken wist ik een veldgids op de kop te 
tikken die het determineren een stuk makkelijker maakte, namelijk Birds of North 

America, A Field Guide To Field Identification van Robbins, Bruun, Zim en 
Singer, naar hedendaagse maatstaven zeer matig, maar een enorme verbetering ten 
opzichte van mijn fotogids, die trouwens alleen de vogels van de oostelijke VS 
behandelde.
In en nabij de bovengenoemde drie nationale parken in de Sierra Nevada, zagen we 
de volgende soorten: Grote Zaagbek, Pileated Woodpecker, Acorn 

Woodpecker, Hairy Woodpecker, White-headed Woodpecker, White-throated 

Swift, Calliope Hummingbird, Broad-tailed Hummingbird, Belted Kingfisher, 

American Dipper, Cordilleran (destijds nog Western) Flycatcher, Steller’s Jay, 

Mountain Chicadee, Black-capped Chicadee, Western Tanager, Black-headed 

Grosbeak, Pine Grosbeak, Spotted (destijds nog Rufous-sided) Towhee en 
Dark-eyed Junco. 
Van veel van deze soorten weet ik nog min of meer waar en hoe ik ze heb gezien, 
maar de waarneming van die prachtige Western Tanager, op een ochtend in het 
zonnetje, open en bloot in een boom, staat me nog het helderst voor de geest. Op 
25 mei zagen we van de zoogdieren een prachtige Bobcat.
De omgeving van San Diego leverde de volgende soorten op: Western Grebe, 

Brown Pelican, Koereiger, Wilde Eend, Cinnamon Teal, Visarend, Red-tailed 
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Hawk, California Quail, Killdeer, Western Gull, California Gull, White-

winged Dove, Boerenzwaluw, Western Kingbird, Brown Crested Flycatcher, 

Northern Raven, Loggerhead Shrike, Northern Mockingbird, Spreeuw en 
House Finch.
Op een dag bezochten we het stadje Tijuana in Mexico, dat juist ten zuiden van San 
Diego ligt, net over de grens, en destijds makkelijk te bezoeken was vanuit de VS. 
Het was leuk om te kunnen zeggen dat we in Mexico waren geweest, maar verder 
was het er vooral een toeristische griebusbende en we zagen er geen vogel.
In het gebied ten noorden van San Francisco, te weten de omgeving van Petaluma 
en Bodega Bay, logeerden we een paar dagen bij de familie Winkelman, die een 
stuk land en een winkel hadden in Petaluma. In deze streek voegden we de 
volgende soorten toe: Geoorde Fuut, Great Blue Heron, Great Egret, Turkey 

Vulture, American Coot, Rock Dove, Mourning Dove, Tree Swallow, 

Northern Rough-winged Swallow, Black Phoebe, California Scrub Jay, 

Western Meadowlark, American Yellow Warbler, Huismus en Song Sparrow. 
In San Francisco zelf bezochten we onder meer Chinatown en het fabriekje van 
Mesa Boogie, destijds nog een klein, maar onder muzikanten gerenommeerd merk 
gitaarversterkers. 
Gedurende een bezoek aan Squaw Lake in Arizona, waar we een paar dagen op een 
camping stonden, kwamen we nog de volgende soorten tegen: Brewer’s 

Blackbird, Brown-headed Cowbird, Great-tailed Grackle en Lawrence’s 

Goldfinch. Ons verblijf hier was korter dan gepland vanwege de enorme hitte en 
de niet erg attractieve omgeving. Je zag er alleen ’s morgens vroeg soms een paar 
vogels.
Dan waren er nog wat soorten die we alleen on the road zagen, tijdens het rijden en 
tijdens stops: Black-necked Stilt, Gambel’s Quail, Grey Flycatcher, American 

Robin, Bewick’s Wren, American Crow en Lark Sparrow.
De laatste dagen van deze reis brachten we door in de stad New York. Hoewel 
Central Park bekendstaat als een goeie vogellocatie en hoewel we er ook zijn 
geweest, kan ik me niet herinneren er een vogel te hebben gezien. In New York 
wilden we het leven in die stad een paar dagen ervaren en beroemde platenwinkels 
en concertzaaltjes in The Bowery bezoeken, zoals CBGB's, waar destijds veel new 
wave-bands optraden. Dat was althans het plan. Van die concertzalen kwam niets 
terecht. De stad maakte wel indruk, maar, op mij althans, geen positieve. Ik voelde 
me er niet erg op mijn gemak. Het was leuk om een keer gezien te hebben, maar ik 
voel geen enkele behoefte om er ooit nog eens naartoe te gaan.
Maar de rest van de reis beviel ons zo goed, dat we besloten om zo snel mogelijk 
terug te gaan naar de VS, voor zo lang als maar mogelijk was! 
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Regenachtig Scandinavië. Naar de Noordkaap en terug (juli 1982)

In juli 1982 reisde ik met Herman van der Geest drie weken lang per auto door heel 
Scandinavië. Niet dat dit oorspronkelijk de bedoeling was; het plan was om in het 
zuiden van Noorwegen te blijven en daar te vogelen. We reden via het noorden van 
Duitsland naar Denemarken, waar we in Hirtshals de veerboot naar Kristiansand in 
Noorwegen namen. Omdat Herman ook vogelaar is, was het zien van leuke, 
nieuwe Scandinavische vogelsoorten natuurlijk ons hoofddoel, maar omdat het 
vrijwel constant regende, we totaal onvoorbereid op pad waren gegaan en 
vogeltechnisch ook nog eens een slechte tijd van het jaar hadden uitgekozen, zagen 
we maar weinig. Ja mensen, we klungelden wat af vroeger, in de tijd dat er nog 
geen internet was waar je reisverslagen op kon vinden, geen TomTom en al 
helemaal geen recente info, want we kenden helemaal geen andere vogelaars die 
ook reisden. 
Uiteindelijk bleven we vanwege de regen maar rijden tot het op een dag droog zou 
zijn, en die dag kwam pas toen we op de Noordkaap arriveerden.
Het feit dat we kampeerden en zelf kookten maakte het er niet aangenamer op. We 
zaten de hele tijd met een natte tent, natte schoenen en natte kleren. De ene keer 
werden we weggetrapt door een kwaaie landeigenaar die ineens opdoemde toen we 
juist op een godverlaten plek in de regen het tentje hadden opgezet, de andere keer 
stopte er een horde dronken Lappen op motoren midden in de nacht bij onze tent, 
zodat we vreesden dat we minimaal beroofd zouden worden. Gelukkig konden we 
ze paaien en uiteindelijk weg krijgen door ze een paar biertjes aan te bieden. Een 
andere keer stopten we omdat we een Ruigpootbuizerd zagen op een bergweggetje 
waar we de hele dag nog niemand waren tegengekomen en stond er binnen tien 
seconden een superchagrijnige Noorse dame achter onze auto te toeteren als een 
malloot.
Als het even droog was, waren er de muggen. En de vliegjes. In Finland hadden we 
een keer in de tent eten gekookt dat we buiten wilden opeten omdat eindelijk de 
zon even door het wolkendek prikte. Toen we ons bord mee naar buiten namen, 
was het in no time bedekt met honderden kleine vliegjes. Het bier was ook al niet 
te betalen, zodat we alternatief vertier in een kroeg, die we er überhaupt nauwelijks 
tegenkwamen, ook konden vergeten. Wat een ellende.
Een paar keer hebben we in een blokhut geslapen die je af en toe langs de weg 
tegenkwam en die je dan kon huren. Dat ging nog wel.
Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Het landschap in Noorwegen was 
bijzonder indrukwekkend, met zijn fjorden en toendra en niet te vergeten de 
Noordkaap. De bootreis daar naartoe tussen besneeuwde bergtoppen door was 
onvergetelijk.
Via Finland en Zweden reden we weer naar het zuiden, maar ondanks dat het daar 
best aardig weer was, zagen we er vrijwel geen vogels. Er was geen beginnen aan 
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om in die stille, enorm uitgestrekte wouden op eigen houtje die leuke uilensoorten 
te vinden en op die honderden meren Kuif-, Roodkeel- of Parelduikers. Pas veel 
later begreep ik dat zo’n beetje regel 1 voor vogelaars die Scandinavië destijds 
wilden bezoeken was: doe het niet alleen, maar met een lokale gids die de exacte 
plekken weet voor goede soorten. Anders zag je dus, net als wij, niets, nada, 
noppes.
In Noorwegen, langs de fjordenkust, vonden we nog de leukste soorten, zoals 
Grote Barmsijzen, vele Zeearenden (onze eerste), Ruigpootbuizerden, 
Parelduikers, Alken, Zwarte Zeekoeten en Papegaaiduikers; die laatste drie 
tijdens de boottocht naar de Noordkaap, die zoals gezegd sowieso het hoogtepunt 
van de reis was, ook landschappelijk gezien. Op de Noordkaap werd het vrijwel 
niet donker en zagen we onze eerste Kleine Jagers.
Van de zoogdieren scoorden we in Noorwegen Vos, Rendier en Rosgrijze 

Woelmuis.
In Zweden kwamen we dus zeer weinig vogels tegen, maar wel een leuk zoogdier: 
een Das die ’s morgens vroeg de weg overstak, en dat is nog steeds mijn enige ooit. 
En o ja, ook nog een Wespendief. Maar daarmee hield het wel zo’n beetje op. Het 
dieptepunt van de reis was het moment waarop Herman al rijdend een uil in een 
boom langs de weg zag zitten. Hij stopte en ik stapte uit en liep in mijn 
enthousiasme veel te snel op het dier af, zodat hij op de wieken ging en verdween 
zonder dat we de soort hadden kunnen vaststellen...
De vakantie eindigde zodoende sneller dan we hadden gepland met een dagje 
Achterhoek, waar we langs een beekje bij Winterswijk nog de allereerste Grote 

Gele Kwikstaart van ons leven vonden.
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De zuidelijke Verenigde Staten van kust naar kust (7 september 1982 t/m 21 

januari 1983)

Begin september 1982 vertrok ik samen met Rolf Diek opnieuw naar Californië, 
maar deze maal voor een halfjaar. Ik weet niet meer of dat halfjaar een min of meer 
vaststaande afgesproken periode was; het kan ook best zijn dat we hadden 
afgesproken te blijven totdat ons geld op was. Want daar kwam het uiteindelijk wel 
zo’n beetje op neer. Enfin, de eerste tweeëneenhalve maand konden we bij mensen 
logeren die we tijdens onze vorige reis hadden ontmoet, de familie Winkelman. Die 
woonden in Petaluma, juist ten noorden van San Francisco en vlakbij het 
kustplaatsje Bodega Bay, waar Alfred Hitchcock ooit zijn beroemde film The Birds 
heeft opgenomen. Als tegenprestatie deden we klusjes en we probeerden wat geld 
bij te verdienen met werk elders. We tikten een ouwe Dodge stationwagon op de 
kop die onder water had gestaan bij een overstroming en waaraan niets het meer 
deed, maar die door Rolf van top tot teen werd opgeknapt en die ons uiteindelijk all 

the way van de west- naar de oostkust heeft gebracht.
Tijdens ons verblijf in Petaluma begon ik al snel met vogelen. Het plaatsje lag vrij 
dicht aan de kust en we zaten gelukkig in het buitengebied. Vanaf het terrein van 
de Winkelmannen liep je zo smalle weggetjes op die door kleinschalig landschap 
met weiden, bosjes, bomenrijtjes en dergelijke leidden. Zo nu en dan reed ik ook 
naar Bodega Bay, om daar direct aan de kust te vogelen. Het was trektijd en 
natuurlijk was ik door mijn eerdere twee reizen naar de VS beter bekend met de 
vogelsoorten, en bovendien duurde ons verblijf veel langer dan de vorige keren, 
zodat de score veel hoger uitpakte dan tijdens die eerdere reizen. 
Rond Petaluma en Bodega Bay, in de periode september tot half november, zag ik 
de volgende soorten: IJsduiker, Western Grebe, Pied-billed Grebe, Double-

crested Cormorant, Brown Pelican, American White Pelican, Great Blue 

Heron, (American) Great Egret, Snowy Egret, American Bittern, Wilde Eend, 

Surf Scoter, White-winged Scoter, California Quail, Visarend, Turkey 

Vulture, Red-tailed Hawk, Ferrugineous Hawk, Rough-legged Hawk, Sharp-

shinned Hawk, American Kestrel, American Coot, Zilverplevier, Snowy 

Plover, Semipalmated Plover, Killdeer, Long-billed Curlew, Marbled Godwit, 

Willet, Spotted Sandpiper, Black Turnstone, Wilson’s Snipe, Mew Gull, 

Western Gull, Rock Dove, Mourning Dove, Common ('Red-shafted') Flicker, 

Acorn Woodpecker, Downy Woodpecker, Red-naped Sapsucker, Anna’s 

Hummingbird, American Barn Owl, Belted Kingfisher, American Horned 

Lark, Buff-bellied Pipit, Pacific-slope Flycatcher, Black Phoebe, Say’s Phoebe, 

Western Kingbird, Black-capped Chicadee, Chestnut-backed Chicadee, 

Northern Mockingbird, Mountain Bluebird, Western Bluebird, Bewick’s 

Wren, Ruby-crowned Kinglet, Spreeuw, Loggerhead Shrike, Hutton’s Vireo, 

Wilson’s Warbler, Townsendt’s Warbler, Audubon's Warbler, Red-winged 
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Blackbird, Tricoloured Blackbird, Brewer’s Blackbird, Western Meadowlark, 

American Crow, Northern Raven, Scrub Jay, Steller’s Jay, Huismus, Brown 

Towhee, House Finch, Dark-eyed Junco, Lark Sparrow, Song Sparrow, 

Chipping Sparrow, Golden-crowned Sparrow en White-crowned Sparrow.

Dat was dus best een leuke hoeveelheid vogelsoorten, en er zaten heel wat nieuwe 
voor me bij. Sommige staan me uiteraard meer bij dan andere, na al die tijd. Een 
van mijn mooiste herinneringen bewaar ik aan de Golden-crowned Sparrow, en 
vooral aan zijn melancholieke roepje dat ik steeds hoorde voordat ik hem eindelijk 
ontdekte in het dichte struikgewas. Ik was zelf op dat moment ook in een 
behoorlijk melancholieke bui, dat zal wel meegespeeld hebben. Ik was het namelijk 
na een maand of twee spuugzat in Petaluma en wilde eindelijk weleens op reis 
gaan, verder de Verenigde Staten in. Doen waarvoor we hier gekomen waren. 
Want de nieuwe soortjes raakten op in en rond Petaluma, de auto deed het nog 
steeds niet, de najaarstrek was zo goed als voorbij, het weer werd er niet beter op 
en verder was er eigenlijk geen ruk te doen. Daarbij kwam nog dat ik nogal uit de 
gratie was geraakt bij een deel van de familie Winkelman sinds ik in al mijn 
naïviteit een keer had verteld dat ik een tijdje lid was geweest van de CPN, de 
Communistische Partij Nederland. In die tijd zat ik 's avonds vaak met een andere 
gaste in huize Winkelman, een zekere Hermie, weed te roken en naar Jefferson 
Airplane te luisteren.
Enfin, op 24 november vertrokken we uit Petaluma. Eindelijk, wat mij betreft. We 
brachten de 24e en de 25e door in Yosemite en King’s Canyon National Park. Het 
landschap was hier nu erg mooi, heel anders weer dan in het voorjaar, want het was 
bedekt met sneeuw. We overnachtten er in de verwarmde toiletruimten op de 
lokale camping, want we waren toch de enige gasten. Althans, dat dachten we. 
Want toen we ’s avonds gitaar zaten te spelen hoorden we vanuit de damestoiletten 
ineens ook gitaarmuziek en gezang komen. Nadere inspectie wees uit dat twee 
meisjes hetzelfde idee hadden gehad als wij. Twee zeer religieuze meisjes, zo 
bleek, die geen andere liedjes kenden dan die tot doel hadden de Heer te loven en 
te eren. Een gelegenheidsrockbandje zat er dus niet in.
We zagen hier een paar prachtige zoogdiersoorten, te weten Bobcat, Coyote en 
Mule Deer. En natuurlijk voegden we ook nog een aantal vogelsoorten toe aan de 
triplist: Geoorde Fuut, Grote Zaagbek, Amerikaanse Smient, Ringsnaveleend, 

White-headed Woodpecker, Red-breasted Nuthatch, Brown Creeper, 

Mountain Chicadee, American Robin, Lesser Goldfinch en Rufous-crowned 

Sparrow.
26 en 27 november brachten we door in Death Valley National Park, een 
gortdroge, woestijnachtige plek, waar het zelfs nu, ver in het najaar, nog bloedheet 
was. In de zomer stijgen de temperaturen er soms tot boven de 50 graden C, vooral 
in Badwater, een zoutvlakte die met -85,5 m onder zeeniveau de laagste plek van 
de Verenigde Staten is. We zagen er de ‘wilde’ ezels, hier Wild Burro genoemd, 
en die eigenlijk niet wild zijn maar verwilderd. Ook slaagden we er nog in drie 
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vogelsoorten uit de zout- en stofbende te trekken, namelijk Ladder-backed 

Woodpecker, Rock Wren en Slate-colored Fox-sparrow. Welke laatste destijds 
nog gewoon Fox Sparrow heette, voor het gemak.
We reden verder, naar de staat Utah, waar we alleen Zion National Park bezochten. 
Zion is een prachtig gebied waar de bergen een opvallend rode kleur hebben. We 
zagen er de volgende vogelsoorten die nieuw waren voor de triplist: Gambel’s 

Quail, Cedar Waxwing, Canyon Wren, Townsendt’s Solitaire, American 

Goldfinch en Pine Siskin.
Helaas begon het al snel te regenen in Utah, als gevolg waarvan we besloten om 
het plan om te gooien en zuidwaarts te gaan rijden in de hoop dat het daar beter 
weer was. Al rijdende zagen we in de omgeving van Flaggstaff, Arizona, een 
Steenarend en een Northern Harrier (die nu is afgesplitst van 'onze' Blauwe 
Kiekendief, maar dat konden we destijds natuurlijk nog niet weten).
Op 30 november bereikten we aan het einde van de dag Casa Grande National 
Monument in het zuiden van Arizona. Hier overnachtten we, zoals vrijwel altijd, 
achterin onze enorm grote Dodge stationwagen. Toen ik ’s morgens op 1 december 
ontwaakte, beleefde ik een van de meest magische vogelmomenten van de reis. Ik 
werd namelijk wakker van getik tegen het raam. En deze keer was het geen politie, 
wat soms ook gebeurde (eenmaal werden we bijna ingerekend omdat we een 
treffende gelijkenis schenen te vertonen met een tweetal ontsnapte gevangenen), 
maar bleek er een Cactus Wren met zijn snavel tegen het raam te tikken die zijn 
pootjes om het op een kier staande raampje had geklemd. En nee, het was geen 
droom en we hadden ook geen geestverruimende middelen gebruikt.
Het zag er sowieso bijzonder sprookjesachtig uit hier, want het had gesneeuwd en 
de toppen van de Saguaro-cactussen waren bedekt met een wit laagje, een 
onvergetelijk gezicht. Ons verblijf hier leverde een stel leuke soorten op: 
Phainopepla, Cactus Wren, Verdin, Great-tailed Grackle, Bronzed Cowbird, 

Spotted Towhee, Green-tailed Towhee, Brewer’s Sparrow en Black-throated 

Sparrow. Van de zoogdieren bovendien opnieuw zo'n prachtige Bobcat!
Op 2 december bezochten we Saguaro National Park, waar we Gila Woodpecker, 
Gilded Flicker en Curve-billed Thrasher aan de triplist toevoegden.
Een dag later, op 3 december, wilden we Chiricahua National Monument, het derde 
zuid-Arizoonse reservaat, met een bezoek vereren, maar vanwege de vele sneeuw 
die was gevallen was het gebied maar voor een heel klein deel toegankelijk. Toch 
vonden we er nog een paar nuttige soorten: Greater Roadrunner, Mexican Jay, 
Bridled Titmouse en Lark Bunting.
Vanaf nu reden we oostwaarts, en in New Mexico maakten we op 4 december een 
stop in de omgeving van Columbus, waar we vele Sandhill Cranes zagen, en ook 
de prachtige Pyrrhuloxia, een grote wenssoort van mij. De nacht brachten we 
vrijwillig door in een cel op een politiebureau, omdat het zo koud was dat we het 
niet zagen zitten om weer een nacht te verkleumen achterin de auto. Toen we die 
avond in een restaurantje iets zaten te eten, bespraken we ondertussen plaatsen 
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waar we mogelijk gratis konden overnachten. De kerk was een optie, of de 
gevangenis misschien. Toen er stomtoevallig een agent het restaurant binnenkwam 
was het duidelijk dat de kerk afviel. We vroegen de man of we niet een nachtje in 
de cel mochten slapen en dat vond hij geen probleem.
Het werd een, laten we zeggen, apart nachtje. Wij zagen ons natuurlijk al zitten in 
een gezellige tweepersoonscel met daarin, net als in Nederland, een tv en een 
fatsoenlijk bed. Het werd een grote kale ruimte waarin nog zeker vijftien andere, 
onvrijwillige, gevangenen zaten opgesloten die overdag sliepen en ’s nachts tot 
leven kwamen. Er werden messen onder matrassen vandaan gehaald en wij deden 
maar net of we overal doorheen sliepen, maar deden ondertussen geen oog dicht. 
De volgende ochtend bleken de gevangenen minder bloeddorstig jegens ons te zijn 
geweest dan we hadden gevreesd, want we leefden nog en hadden aan het ontbijt 
zelfs leuke gesprekken met ze. Zo vertelden ze om beurten waarvoor ze in het 
gevang zaten. Sommigen verbleven er wegens moord of het plegen van een 
roofoverval. En wij vertelden over onze trektocht door de VS, waarmee we toch 
wel enige bewondering afdwongen. Niettemin waren we blij toen we weer op vrije 
voeten werden gesteld.
Op 5 december bereikten we Texas en langs Highway 90 stopten we diverse malen. 
We zagen groepjes Pronghorns, de enige antilopensoort van Noord-Amerika. We 
vonden White-throated Swifts en Bushtits, waartussen ook de ‘black-eared’-
vorm zat. ’s Avonds zaten er om de haverklap Great Horned Owls op de 
telegraafpalen langs de weg.
De 6e en 7e december brachten we in het prachtige Big Bend National Park door, 
gelegen in het westen van Texas langs de Rio Grande. Toen we er arriveerden stak 
er meteen een groepje Collared Peccaries de weg over. Wat een mooie start was 
dat! We vonden er een aantal leuke, veelal zuidelijke vogelsoorten die nieuw waren 
voor de vakantielijst, te weten Scaled Quail, Inca Dove, White-winged Dove, 

Vermillion Flycatcher, Black-tailed Gnatcatcher, Orange-crowned Warbler en 
Northern Cardinal. Mijn grootste wenssoort hier was de Vermillion Flycatcher, 
en we waren het park nog niet binnen of ik zag hem al zitten op een draadje.
Na ons bezoek aan Big Bend reden we naar het plaatsje Farwell, waar we ongeveer 
een week bij familie van een vriend van Rolf doorbrachten, iets wat voordat we uit 
Nederland vertrokken was afgesproken. Het was een vreselijk lelijke streek met 
enkel onafzienbare kale, besneeuwde akkers. Wat een tegenstelling met de fraaie 
gebieden die we tot nu toe hadden bezocht. Ik kon er alleen Pijlstaart en Fazant 
aan de lijst toevoegen. We bezochten er nog een concert van de band Cheap Trick, 
maar het volume was niet te harden en daardoor merkte ik pas aan het eind van het 
nummer dat ze I want you to want me aan het spelen waren, destijds een grote hit.
Op 18 december konden we godzijdank weer onderweg en we reden naar Red 
Rock State Park in Oklahoma, vooral ook om deze staat aan onze statenlijst toe te 
voegen. Want dat was een van onze nevendoelen: zoveel mogelijk staten bezoeken. 
We zagen leuke vogels in Oklahoma, zoals Red-bellied Woodpecker, Hairy 
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Woodpecker, Blue Jay, Eastern Meadowlark, Purple Finch en Harris’ 

Sparrow.
Op 20 december zetten we koers naar het zuidelijkste puntje van Texas en zagen 
bij Greenville Krakeend en Savannah Sparrow. Op de 21e leverde een stop in de 
buurt van San Antonio Black Vulture, Common Ground Dove en LeConte’s 

Sparrow op.
Twee dagen later bereikten we de zuidpunt van Texas, waar we vogelden in een 
gebied genaamd Falcon Reservoir, gelegen langs de Rio Grande. Het werd een 
fantastisch dagje, wat mij betreft een van de beste van deze reis, waarvoor enkele 
van de volgende soorten verantwoordelijk waren: Least Grebe (een soort die hier 
de uiterste noordgrens van zijn verspreidingsgebied bereikt), Kolgans, Harris’ 

Hawk, Ring-billed Gull, Bonaparte’s Gull, Forster’s Tern, Golden-fronted 

Woodpecker, Great Kiskadee, Eastern Phoebe, Black-crested Titmouse, 

Carolina Wren, Blue-grey Gnatcatcher, Altamira Oriole en de zeer gewenste 
Green Jay. Vooral de eerste, de woodpecker en de laatste twee staan me 
glashelder voor de geest. Het waren soorten waarop ik ontzettend had gehoopt, 
maar waarop ik eigenlijk niet had durven rekenen. Want intussen was ik qua 
voorbereiding wel zo ver dat ik in mijn veldgids naar de verspreiding van meer 
bijzondere soorten keek en we onze route daar soms ook op afstemden. Het was 
dan ook niet geheel toevallig dat we in het zuidelijkste puntje van Texas verzeild 
raakten.
Op 23 december vonden we in een gebiedje genaamd Fronto’s Park een House 

Wren en in Bentsen Park Long-billed Thrasher en Black-throated Green 

Warbler. Daarna reden we door naar het zuidoosten van Texas, waar we op 24, 25 
en 26 december Palmito Hill, Buffin Bay en Padre Island National Park, nabij 
Houston, bezochten. In deze omgeving moest ook Aransas (State Park of National 
Park, in ieder geval een reservaat) liggen, de plek waar de Whooping Cranes 
overwinteren, een soort die destijds nog veel zeldzamer was dan nu. Maar dat 
gebied konden we niet vinden, ook niet na diverse malen rondvragen aan locals. 
Dat vond ik erg jammer, uiteraard, maar er was verder weinig aan te doen. In deze 
streek voegden we de volgende soorten toe: Neotropic Cormorant, Sneeuwgans, 

Redhead, Slobeend, Lesser Scaup, Middelste Zaagbek, Ruddy Duck, Short-

billed Dowitcher, Steenloper, Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper, 

Laughing Gull en Royal Tern.
Ergens rond deze periode haalden we onze vriend Hans Bolster van het vliegveld, 
want die kwam ons een paar weken gezelschap houden. Ik weet niet meer precies 
wanneer dat was, eerlijk gezegd; het kan ook best zijn dat Hans intussen al een 
aantal dagen met ons meereisde.
Op 27 december bezochten we in ieder geval gedrieën New Orleans, de leukste 
stad van de Verenigde Staten, waar we vooral veel tijd in het gezellige centrum 
doorbrachten met zijn oude gaslantaarns en vele kroegjes en terrasjes met 
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livemuziek, maar waar we ook nog White Ibis, Visdief, Common Grackle en 
White-throated Sparrow wisten toe te voegen. 
Op de 28e reden we door een zondvloed aan regen in één ruk door de staten 
Louisiana, Mississippi en Alabama, om uiteindelijk in Florida aan te komen, waar 
het gelukkig weer droog werd. Tijdens een stop in het noordwesten van Florida 
vonden we een Pine Warbler.
Op de 29e reden we zuidwaarts Florida in en bezochten Manatee Springs in het 
zuiden van The Sunshine State. We zagen er helaas geen Manatees, maar wel 
American Anhinga, Little Blue Heron, Tree Swallow, Tufted Titmouse en 
Yellow-throated Warbler. En op de 30e voegden we in de omgeving van Tampa 
nog de Koereiger, Red-shouldered Hawk, Black Skimmer en de Blue-headed 

Vireo toe.
De laatste dag van 1982 was een memorabele. We bezochten Myakka River State 
Park, een prachtig wetland, waar we behalve veel vogels ook veel vogelaars 
tegenkwamen. Zo werden we door hen geattendeerd op een heuse dwaalgast: de 
Aalscholver! Ons spraken al die andere, Amerikaanse soorten natuurlijk meer aan 
zoals de Green Heron, Tricolored Heron, ‘Great White Heron’ (de witte 
ondersoort occidentalis van Great Blue, die volgens recent onderzoek weleens een 
aparte soort zou kunnen zijn), Roseate Spoonbill, Zwarte Ibis, Wood Stork, 

Blue-winged Teal, Green-winged Teal, American Black Duck, Common 

Gallinule (destijds nog gewoon Waterhoen), Lesser Yellowlegs, Least 

Sandpiper, Grey Catbird, Brown Thrasher, Boat-tailed Grackle en Palm 

Warbler. Een van de vogelaars die we spraken drukte ons op het hart dat we, als 
we in de buurt van Miami kwamen, zijn goede vriend Wesley Biggs moesten 
bellen. Die zou ons wel wat leuke soorten willen laten zien.
We begonnen het jaar 1983 meteen maar goed met een bezoek aan de Florida Keys 
op 2, 3 en 4 januari. Deze rij met bruggen aan elkaar geknoopte eilandjes vormen 
het zuidelijkste puntje van Florida en zijn een prima plek voor zeevogels, 
Caribische dwaalgasten en een paar specialiteiten. Het hoofddoel van ons bezoek 
was voor mij het vinden van de illustere White-crowned Pigeon, die op 
Islamorada onder de palmbomen langs de weg foerageerde, precies zoals in mijn 
veldgids werd aangegeven. Maar ook mijn eerste Magnificent Frigatebird was 
een fantastisch en onverwacht hoogtepunt, en wat te denken van de Yellow-

crowned Nightherons die we op een van de eilanden aantroffen? Om nog maar te 
zwijgen over al die andere soorten die we aan de triplist toevoegden: Reddish 

Egret, Broad-winged Hawk, (Hudsonian) Whimbrel, Long-billed Dowitcher, 

American Herring Gull (die in die tijd nog gewoon Zilvermeeuw heette), 
Pileated Woodpecker, Great Crested Flycatcher, Fish Crow, Black-and-white 

Warbler en Common Yellowthroat.
Van 11 tot en met 20 januari 1983 doorkruisten we de Everglades. Een aantal 
dagen deden we dat inderdaad in gezelschap van Wesley Biggs, een vogelaar uit 
Miami die ons, nadat ik hem vanuit een telefooncel had gebeld en had uitgelegd 
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wie we waren, wat we deden en hoe ik aan zijn telefoonnummer kwam,  kosteloos 
bij hem liet logeren, ons van voedsel voorzag en ons bovendien een paar dagen en 
nachten lang vogels liet zien. Zodoende konden we onze lijst nog een forse boost 
geven voordat we vanuit Miami weer naar huis vlogen. Het aanbod van Wesley 
kwam wel heel goed uit, want het geld was vrijwel op en we hadden al een week 
lang op louter kokosnoten geleefd die we onder de palmen op de Florida Keys 
vandaan hadden gehaald. 
Die laatste dagen voegden we, veelal dankzij of in ieder geval met hulp van 
Wesley, nog de volgende soorten aan de lijst toe: Kwak, Rotgans, Mottled Duck, 

Bald Eagle, Short-tailed Hawk, Purple Gallinule, King Rail, Limpkin, Greater 

Yellowlegs, Western Sandpiper, Reuzenstern, Eastern Whip-poor-will, Barred 

Owl, Burrowing Owl, Eastern Screech-Owl, Smooth-billed Ani, Groove-billed 

Ani (een exemplaar op een roost van Smooth-bills), Hermit Thrush, White-eyed 

Vireo, Yellow-throated Vireo, Northern Parula, Painted Bunting (op een 
voedertafel in de tuin van weer een andere vriendelijke vogelaar) en Grasshopper 

Sparrow.
In Miami bezochten we nog een slaapplaats van Red-crowned Parrots, die in de 
VS telbaar zijn, maar niet voor een Nederlandse vogelaar.
We schonken onze trouwe Dodge stationwagon aan Wesley en op 21 januari 
vlogen we vanuit Miami terug naar Nederland, na ruim vijf prachtige maanden in 
de Verenigde Staten.
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Tour de France (23 juli t/m 10 augustus 1983)

In de zomer van 1983 reden Herman van der Geest en ik per auto heel Frankrijk 
rond. Een soort Tour de France, maar dan gemotoriseerd, en het doel was niet om 
zo snel mogelijk aan de finish te komen, maar om zoveel mogelijk vogelsoorten te 
zien. Al rijdende genoten we zoals gewoonlijk van cassettebandjes met new wave-
muziek van bands als Joy Division, Comsat Angels en The Sound, die keihard 
werd afgespeeld. Tegen de avond zochten we een camping op waar we voor een of 
meerdere nachten onze tent opzetten.
We vertrokken op 23 juli en bereikten die dag ons eerste doel in Frankrijk, Cap 
Gris Nez, destijds een befaamd zeevogeltrektelpunt. Ik weet eigenlijk niet eens of 
dat nu nog zo is. Ik stel me zo voor dat Camperduin en Westkapelle de Cap in 
populariteit allang voorbij zijn gestreefd, althans bij Nederlandse vogelaars. In die 
tijd gingen er echter nog veel Nederlandse vogelaars naartoe om er in het najaar 
over zee te kijken, en zelf hebben we dat ook driemaal gedaan.
Aan zeevogeltrek was er in deze tijd van het jaar niet zoveel te beleven natuurlijk. 
De leukste soort die we bij de Cap hadden was de Grauwe Gors, en verder zagen 
we er soorten als Oeverzwaluw, Gele Kwikstaart, Grote Lijster, Kramsvogel, 

Sprinkhaanzanger, Grasmus, Roek en Rietgors.
Op 24 juli bezochten we het Parque Ornithologique de Marquenterre, gelegen langs 
de Normandische kust. Aan het begin van het park bevond zich een klein 
dierentuintje in een bosachtige omgeving, maar het reservaat zelf bestaat uit 
duinen, zilte moerassen en kwelders, slikvlakten en poeltjes. Er zijn diverse 
observatieposten, van waaruit we de volgende soorten vonden: Dodaars, Blauwe 

Reiger, Bergeend, Pijlstaart, Waterhoen, Meerkoet, Strandplevier, Kleine 

Plevier, Kluut, Scholekster, Grutto, Kemphaan, Oeverloper, Zwarte Ruiter, 

Steenloper, Bonte Strandloper, Holenduif, Witte Kwikstaart, Zanglijster, 

Winterkoning, Heggenmus, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Vink, Europese 

Kanarie en Grauwe Gors.
Van 25 t/m 28 juli volgden we grofweg de kustlijn van Bretagne en bezochten 
onder meer Pointe de Grouin, Cap Frehel, Pointe de l’Arcouest en Pointe St. 
Mathieu, waar we vooral hoopten op zeevogels. Daar was het allang niet meer de 
goeie tijd voor, althans niet voor de broedvogels, maar je moest toch wat en je kunt 
altijd hopen. We hadden te maken met vakanties die in de zomer moesten worden 
opgenomen en gingen daarom maar op pad onder het motto ‘we zien wel wat we 
tegenkomen’. Niettemin vonden we bij de diverse Pointes een leuk assortiment aan 
soorten, te weten: Kuifaalscholver, Aalscholver, Jan-van-Gent, Torenvalk, 

Bontbekplevier, Regenwulp, Stormmeeuw, Drieteenmeeuw, Grote 

Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Noordse Stern, Grote Stern, 

Alk, Gierzwaluw, Groene Specht, IJsvogel, Oeverpieper, Grote Gele 

Kwikstaart, Staartmees, Matkop, Merel, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, 
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Zwarte Roodstaart, Tapuit, Paapje, Zwartkop, Provencaalse Grasmus, Kleine 

Karekiet, Graszanger, Raaf, Gaai, Spreeuw, Huismus, Vink, Goudvink, 

Kruisbek, Cirlgors en Geelgors.
Op 29 juli brachten we een volle dag door op Ouessant, een van de Franse 
kanaaleilanden, dat tegenwoordig beroemd is om zijn transatlantische en 
Aziatische dwaalgasten. Het is een vrij klein rotsachtig eiland met weinig 
inwoners, waar je heerlijk kunt wandelen. De zeevogelkolonies die je er eerder in 
het jaar aantreft waren nu grotendeels verlaten, maar we vonden toch een aantal 
aangename vogelsoorten: Kuifaalscholver, Jan-van-Gent, Torenvalk, 

Scholekster, Wulp, Regenwulp, Oeverloper, Steenloper, Kokmeeuw, 

Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Koekoek, 

Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Veldleeuwerik, Winterkoning, 

Merel, Tapuit, Roodborsttapuit, Raaf, Zwarte Kraai, Alpenkraai, Spreeuw, 

Huismus, Goudvink, Putter, Kneu en ontzettend veel Kruisbekken, die tijdens 
ons verblijf in Frankrijk duidelijk met een flinke invasie bezig waren.
Na een paar daagjes rustig rijden en weinig zien arriveerden we in de Pyreneeën, 
waar we van 2 t/m 6 augustus op zoek gingen naar nieuwe en spectaculaire soorten. 
Hier begon natuurlijk het echte werk, want we konden er de meer bijzondere, 
zuidelijke soorten tegenkomen. We reden van col naar col, want vooral het 
hooggebergte was interessant, dachten we; maar we pikten natuurlijk ook in lager 
gelegen gebieden de nodige soorten mee. Zo bestegen we onder meer Col d’Aspin, 
Col d’Aubisque, Col du Soulor en Col de Somport, waarvan de meeste ook onder 
Tour de France-liefhebbers bekend zijn. 
Tijdens ons verblijf in de Pyreneeën scoorden we de volgende soorten (de hier en 
daar genoemde aantallen zijn de totalen over het gehele verblijf): Vale Gier (27), 
Aasgier (4), Zwarte Wouw (107), Rode Wouw (103), Slangenarend (2), 
Buizerd (29), Blauwe Kiekendief (1), Torenvalk, Grote Bonte Specht, IJsvogel, 

Rotszwaluw, Grote Gele Kwikstaart, Boompieper, Waterpieper (2), 
Waterspreeuw, Koolmees, Boomklever, Grauwe Vliegenvanger, Grauwe 

Klauwier (14), Merel, Rode Rotslijster (3), Blauwe Rotslijster (1), Westelijke 

Blonde Tapuit (1), Zwarte Roodstaart, Paapje, Orpheusspotvogel (1), 
Westelijke Bergfluiter (2), Graszanger, Raaf, Huismus, Geelgors en Grijze 

Gors (2).
Via de Pyreneeën reden we naar de Camargue, de laatste locatie waar we 
uitgebreid gevogeld hebben. Op de terugweg hebben we nog een paar 
Alpenetappes gereden, maar toen hadden we eigenlijk al teveel haast, want te 
weinig vakantiedagen meer over, en voegden we vrijwel niets meer toe aan de lijst. 
Maar in de Camargue haalden we nog eenmaal flink uit met Purperreiger, Kleine 

Zilverreiger, Koereiger (15), Flamingo, Slangenarend (1), Buizerd (1), Zwarte 

Wouw (3), Bruine Kiekendief (7), Grauwe Kiekendief (1), Rode Patrijs (3), 
Steltkluut, Bosruiter, Krombekstrandloper, Temminck’s Strandloper, 

Kokmeeuw, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Lachstern, Witwangstern, Zwarte 
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Stern, Hop, Bijeneter, Scharrelaar (4), IJsvogel, Iberische Kwikstaart, 

Boerenzwaluw, Roodkopklauwier, Orpheusspotvogel, Cetti’s Zanger, 

Graszanger, Huismus, Ringmus en Grauwe Gors. Van de zoogdieren zagen we 
hier onze eerste Otter.
In de Alpen hebben we ons nog wel even verdiept in de flora, want we zagen er een 
aantal zeer fraaie plantjes. Ik had daarvoor speciaal Elseviers Nieuwe Plantengids 
aangeschaft. Maar qua vogels leverde ons korte verblijf in de Alpen geen soorten 
meer op.
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Zwerven door Spanje (5 t/m 16 april 1985)

Op 5 april vertrokken Willem Pompert en ik met ons rijdende hotel, te weten 
Willems tot campertje omgebouwde gele Toyotabus, voor een hopelijk daverend 
vogelweekje in Spanje. Hopelijk? Nee, op de route die we hadden uitgekiend 
waren zoveel prachtige nieuwe soorten te zien dat het niet anders kon worden dan 
een topvakantie. Het was een spannende periode in ons vogelaarsleven waarin we 
nog ontzettend veel nieuws en spectaculairs konden zien in Europa: trappen, 
zandhoenders, gieren, Kuifkoekoek; ach, veel teveel om op te noemen. 
Intussen verbeterde de literatuur over Europese vogels ook zienderogen. Zo waren 
de beroemde deeltjes Vogels in hun eigen omgeving van Lars Jonsson verschenen, 
waaronder het deel Alpen en het Middellandse Zeegebied, dat we op deze en 
komende reizen naar Spanje veel gebruikten. Willem was al vaker in Spanje 
geweest en wist daar een aantal productieve plekken te vinden.
Op 6 april bereikten we de Pyreneeën. We overnachtten aan de Franse kant van de 
grens en staken die op 7 april over. Het voordeel van de bus was, dat we hem 
zomaar ergens in de vrije natuur konden parkeren en dan konden gaan slapen. ’s 
Morgens vroeg werden we dan midden tussen de vogels wakker. Wat een genot 
was het bijvoorbeeld om acht Beflijsters te zien rondscharrelen toen we op de 7e 
met onze slaperige hoofden de bus uitstapten!
Gedurende ons verblijf aan de Franse kant van de grens zagen we Vale Gier (3), 
onze allereerste en zeer enthousiast onthaalde Lammergier (1), Zwarte Wouw 
(7), Buizerd (11), Blauwe Kiekendief (1), Kleine Bonte Specht (1), Groene 

Specht (2), Boerenzwaluw, Rotszwaluw, Witte Kwikstaart, Waterpieper, 

Waterspreeuw (2), Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Merel, Zwarte 

Roodstaart, Zwartkop, Zwarte Kraai, Raaf, Alpenkraai (10), Alpenkauw, 

Huismus, Vink, Groenling, Goudvink (2), Kneu, Geelgors en Cirlgors.
Tja, en dan moet ik toegeven dat het een beetje verwarrend wordt allemaal. Ik heb 
namelijk ooit de verslagen van de drie reizen die ik met Willem naar Spanje heb 
gemaakt, samengevoegd tot één overzicht, waaruit ik soms niet meer kan opmaken 
welke soorten ik precies in welk jaar zag. En die oorspronkelijke verslagen ben ik 
kwijtgeraakt, of beter, als ik heel eerlijk ben: ik heb de ordner waarin ze zaten met 
mijn stomme kop in een vlaag van redeloze, zinloze opruimwoede in de vuilnisbak 
gekieperd toen ik van Hillegom naar Leerdam ging verhuizen. 
Zo, dat is eruit.
In ieder geval passeerden we de grens bij Col de Somport en reden we van daar 
naar Jaca en Riglos. De ‘gierenrotsen’ (zoals we ze noemden) bij Pena de Oroel en 
Riglos staan me nog helder voor de geest. Daar zagen we veel Vale Gieren en ook 
Aasgieren. Maar Rode – en Zwarte Wouw en Slangenarend waren er ook te 
vinden. Langs de weg ernaartoe vonden we veel eenvoudiger dan we hadden 
durven dromen de illustere Citroenkanarie.
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Bij het nabijgelegen meer Pantano de la Pena vonden we onder meer Fuut, 

Visarend, Slechtvalk, Kokmeeuw, Waterhoen, Meerkoet, Waterral, Westelijke 

Blonde Tapuit en Cetti’s Zanger voor de vakantielijst.
We overnachtten in de buurt van Huesca en ik herinner me dat we de volgende 
ochtend stapvoets over smalle weggetjes door een streek met kleinschalige 
landbouw, vervallen schuurtjes en ruige terreintjes reden en dat het een fantastische 
ochtend werd, met onder meer mijn eerste Kalanderleeuweriken, Kuif- en 
Thekla Leeuweriken, Rotsmussen, Rode Patrijzen, Steenuilen en Iberische 

Klapeksters (destijds nog gewoon Klapeksters, maar die waren toen ook nieuw). 
Het was puur vogelgenot en nieuwe soort na nieuwe soort verdween in het 
notitieboekje, dat ik ook al ben kwijtgeraakt.
Op 10 april waren we in de Extremadura. Maar hier raak ik de draad volledig kwijt, 
kijkende in mijn driedubbelverslag. We waren er in 1988 ook, en daarvan heb ik 
veel uitgebreidere documentatie, dus voor deze reis hou ik het hierbij. Vanuit de 
Extramadura zijn we met een lus weer noordwaarts gereden, en op 13 en 14 april 
zaten we weer in de Pyreneeën, dat kan ik nog achterhalen. 
Zie de verslagen van 1986 en 1988 voor meer Spaanse vogels!
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Een andere kant van Spanje (27 maart t/m 3 april 1986)

Ook dit voorjaar gingen Willem Pompert en ik met Willems Toyotabus naar Spanje 
om daar een weekje te vogelen. Deze maal waren we iets vroeger in het jaar en 
hadden we een meer oostelijke route uitgestippeld, vooral omdat we ook een paar 
dagen in de Ebrodelta wilden doorbrengen. 
Op 27 maart vertrokken we en overnachtten een stukje ten zuiden van Parijs, waar 
we een groep Edelherten zagen.
De volgende dag bereikten we de Pyreneeën, en deze maal zetten we koers naar 
Puerto de la Bonaigue om daar de Frans/Spaanse grens te passeren. In de Franse 
Pyreneeën, waar we deze keer vrij snel doorheen reden, zagen we in het 
voorbijgaan een Aasgier, twee Buizerden, Grote Gele Kwikstaart, Waterpieper, 

Zwarte Mees, Kuifmees, Merel, Zwarte Roodstaart, Westelijke Baardgrasmus 
(1), Alpenkauw (50), Huismus en Kneu.
Op Puerto de la Bonaigue en verder in de Spaanse Pyreneeën, onderweg naar de 
Ebrodelta, vonden we Alpengierzwaluw, Cirlgors en Vale Gier.
Op 30 en 31 maart verbleven we in de Ebrodelta, die ons veel moois opleverde, 
zoals Fuut, Dodaars, Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Zomertaling, 

Kleine Torenvalk, Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Zwarte Ruiter, 

Dwergmeeuw en de absolute hoogtepunten Dunbekmeeuw (10) en Audouïns 

Meeuw (29), die allebei nieuwe soorten voor ons waren. Verder zagen we er 
Reuzenstern, Dwergstern, Zwarte Stern, Graspieper, Duinpieper, Zanglijster, 

Roodborst, Fitis, Bonte Vliegenvanger, Baardman, Ortolaan, Rietgors en 
Rode Patrijs (2). Ook zagen we hier de verrassing van de trip, een soort waarop 
we totaal niet hadden gerekend: een Klein Waterhoen! De vogel liet zich kort, 
maar goed zien.
1 april was grotendeels een rijdag. Op 2 april bereikten we El Cabo de Gata in het 
uiterste zuidoosten van Spanje, vlakbij Almería. We keken daar vanaf de kaap naar 
zeevogels, in de nabijgelegen zoutpannen zochten we steltlopers en eenden en in de 
eveneens vlakbij gelegen Sierra Alhamilla zochten we naar de illustere 
Woestijnvink, die we helaas niet vonden. Misschien mede omdat het daar die dag 
voor het eerst in tientallen jaren flink regende. Maar misschien ook omdat dat 
berggebiedje toch wel uitgestrekt was, de soort niet bepaald algemeen was en we 
geen exacte informatie hadden over waar die Woestijnvinken dan wel precies 
zaten. 
Het was trouwens deze reis toch een stukje minder met de nieuwe soorten dan de 
vorige keer, wat natuurlijk niet echt verwonderlijk was, maar we hadden toch 
gehoopt op meer. Niettemin leverde deze dag een mooie hoeveelheid soorten op, 
zij het dat er nogal wat bekend spul tussen zat, zoals Vale Pijlstormvogel (19), 
Jan-van-Gent (9), Blauwe Reiger (1), Kleine Zilverreiger (25), Flamingo (110), 
Pijlstaart (1), Havikarend (3), Scholekster, Steltkluut (10), Kluut, 
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Zilverplevier, Strandplevier, Kleine Plevier, Grutto, Groenpootruiter (1), 
Tureluur, Zwarte Ruiter (6), Bonte Strandloper, Krombekstrandloper (5), 
Kleine Strandloper (1), Temmincks Strandloper (10), Kanoet (10), Griel (6), 
Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw (1), Kleine Mantelmeeuw (100), Grote Stern, 

Alk (50), Alpengierzwaluw, Iberische Kwikstaart, Kuifleeuwerik, Kleine 

Kortteenleeuwerik (10), Huiszwaluw, Rotszwaluw, Tapuit, Brilgrasmus (2), 
Provencaalse Grasmus, Europese Kanarie en Groenling.
Ergens in deze contreien zagen we ook nog een vogel die waarschijnlijk een 
Kuifkoekoek was, een soort die we zeer, zéér hoog op het verlanglijstje hadden 
staan, maar die we frustrerend kort en niet al te goed zagen, zodat we hem, na hem 
aanvankelijk in ons jeugdig enthousiasme en na rijp beraad dat vooral tot doel had 
om de waargenomen vogel koste wat kost tot Kuifkoekoek te bombarderen, als 
zodanig te hebben genoteerd, uiteindelijk toch weer hebben afgevoerd van de lijst. 
Op 4 april vogelden we op de Pico Veleta in de Sierra Nevada, alvorens we weer 
op weg moesten naar huis. Ons voornaamste doel hier was de Alpenheggenmus, 
die voor mij nog een nieuwe soort was en waarvan we uiteindelijk, na een zeer 
koude overnachting op 2500 meter hoogte bovenop de Pico, vier exemplaren op 
zeer fraaie wijze zagen. De verdere opbrengst zag er als volgt uit: Rotszwaluw, 

Veldleeuwerik, Thekla Leeuwerik, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, 

Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Vink, Europese Kanarie, Grijze Gors, 

Huismus, Zwarte Spreeuw, Alpenkraai en Ekster.
Op 3 april waren we weer thuis en we wisten toen al dat er nog een reis naar Spanje 
aan te pas moest komen om alle gewenste soorten op onze lijsten te krijgen.
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Frankrijk. Camargue, Alpillen en La Crau (29 april t/m 4 mei 1987)

Dit jaar had ik weinig gelegenheid tot het opnemen van vakantie en ook vrijwel 
geen cent te makken, maar een klein weekje vogelen moest toch kunnen. Dus 
vertrokken Willem en ik op 29 april 1987 in Willems Toyotabus vanuit Hillegom, 
om een aantal dagen te vogelen in het zuiden van Frankrijk. De Camargue in de 
delta van de Rhône, de bergen van de Alpillen en de woestijnachtige steppe van La 
Crau vormden een gevarieerd palet aan vlakbij elkaar liggende landschapstypen, 
die ongetwijfeld garant zouden staan voor een rijke opbrengst. In de Alpillen waren 
we vooral te vinden in de omgeving van Lex Baux, een verlaten ‘grottendorp’ en in 
die tijd een bekende plek onder vogelaars, waar onder meer de Oehoe moest 
huizen, die we helaas niet vonden. Zoals gewoonlijk kookten we weer zelf, met een 
butagasstelletje; alles om de reis zo goedkoop mogelijk te houden.
We bereikten de Alpillen in twee dagen tijd. Op 30 april scoorden we onderweg in 
Frankrijk een Rode Eekhoorn. De nacht van 30 april op 1 mei brachten we door in 
de Alpillen bij Les Baux en we hoorden die nacht zowel een Nachtzwaluw zingen 
als een Dwergooruil roepen. Dat was geen onaardig begin, vonden we.
We reden vrijwel iedere dag wel heen en weer tussen de verschillende gebieden, 
maar we begonnen op 1 mei in de Alpillen, want daar waren we toch al. We 
vonden daar heerlijke soorten als Aasgier (2), Rode Patrijs (2), 
Alpengierzwaluw, Rotsduif, Rotszwaluw, Rode Rotslijster en Blauwe 

Rotslijster. Fraaie soorten waar we dan ook met volle teugen van genoten, temeer 
omdat het weer ook erg meewerkte. Het was vrijwel alle dagen droog, zonnig en 
aangenaam warm.
Andere soorten die we (op deze dag of op andere dagen) in de Alpillen zagen 
waren Zwarte Wouw, Slechtvalk, Zomertortel, Huiszwaluw, Merel, Gekraagde 

Roodstaart, Kauw, Raaf, Gaai, Huismus en Putter.
De rest van die eerste dag zochten we de Camargue af naar leuke soorten. Ook dat 
lukte uitstekend. We bezochten de Camargue op 1, 3 en 4 mei, waarbij we soms 
ook vanuit het gebied over zee keken. Dit zijn de soorten die we er vonden: Jan-

van-Gent (7, over zee), Blauwe Reiger, Purperreiger (2), Kleine Zilverreiger, 

Ralreiger (8), Koereiger (3), Roerdomp (1), Kwak (3), Flamingo (100-en), 
Bergeend, Wilde Eend, Krooneend (1), Zwarte Wouw (5), Bruine Kiekendief, 

Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Roodpootvalk (1, een mannetje), Waterhoen, 

Meerkoet, Kwartelkoning (1, alleen gehoord, maar wel een nieuwe soort!), 
Scholekster, Vorkstaartplevier (6), Strandplevier, Kluut, Steltkluut, 

Regenwulp (2), Kemphaan, Bosruiter (100+), Groenpootruiter, Tureluur, 

Oeverloper, Steenloper, Kleine Jager (22, over zee), Dwergmeeuw, Kokmeeuw, 

Dunbekmeeuw (2), Zwartkopmeeuw (2), Geelpootmeeuw, Grote 

Mantelmeeuw, Visdief, Dwergstern, Grote Stern, Lachstern (15), 
Witwangstern (100+), Zwarte Stern (3), Turkse Tortel, Koekoek, Draaihals 
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(1), Gierzwaluw, Hop (3), Bijeneter (40), Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, 

Noordse Kwikstaart (1), Iberische Kwikstaart (1), Boerenzwaluw, 

Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Nachtegaal, Tapuit, Paapje (2), Gekraagde 

Roodstaart (1), Bonte Vliegenvanger (3), Roodkopklauwier (1), Tuinfluiter, 

Grasmus, Brilgrasmus (3), Fitis, Fluiter, Kleine Karekiet, Grote Karekiet (1), 
Huismus, Ringmus, Putter, Rietgors en Grauwe Gors.
Dat was dus wel even aanpoten voor de secretaris van dienst (ik dus), maar 
bovenal: enorm genieten van al dat fraais. 
En dan hebben we La Crau nog niet eens gehad, want daar vonden we een paar van 
de hoogste hoogtepunten van deze reis. We bezochten La Crau en omgeving op 2, 
3 en 4 mei. Bij het plaatsje La Dynamite namen we het doodlopende weggetje naar 
het gebied. Aan het eind van dat weggetje kon je de boel goed overzien. 
Dit is de volledige lijst aan waargenomen soorten daar: Fuut, Blauwe Reiger, 

Kleine Zilverreiger, Wilde Eend, Krooneend, Zwarte Wouw, Rode Wouw, 

Bruine Kiekendief, Torenvalk, Roodpootvalk (1), Rode Patrijs (11), Kleine 

Trap (5, deze soort was een van onze belangrijkste doelen deze reis), Griel (13), 
Vorkstaartplevier (15), Witgat (2), Kokmeeuw, Dwergmeeuw, 

Geelpootmeeuw, Zwarte Stern, Witbuikzandhoen (13, deze soort was samen 
met de Kleine Trap onze belangrijkste doelsoort hier), Zomertortel, Gierzwaluw, 

Groene Specht, Hop (3), Scharrelaar (1), Kortteenleeuwerik (4), Duinpieper 
(2), Boerenzwaluw, Nachtegaal, Tapuit, Paapje (3), Koolmees, Pimpelmees, 

Staartmees, Orpheusspotvogel (3), Kleine Klapekster (1), Wielewaal (15), 
Kauw, Ekster, Gaai, Spreeuw, Ortolaan (1) en Grauwe Gors.
Op 5 mei reed ik met de trein, deels met de TGV, terug naar huis, want Willem 
ging door naar Spanje, meen ik. Hij bleef in ieder geval en ik had maar een klein 
weekje vakantie. Maar voor een paar daagjes vogelen was dit allesbehalve een 
slechte opbrengst en de belangrijkste doelsoorten waren eruit gekomen! 
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De grote Spanje-clean up (7 t/m 23 april 1988)

Achteraf bezien waren onze eerste twee reizen naar Spanje een oefening voor deze, 
denk ik weleens. In 1988 namen Willem Pompert en ik twee weken de tijd om alle 
goede gebieden in Spanje (nog eens) te bezoeken en zodoende de boel helemaal 
leeg te vogelen. Uiteraard met Willems tot campertje omgebouwde Toyotabusje. 
We vertrokken op 7 april heel vroeg in de ochtend, of beter gezegd: midden in de 
nacht, en op 8 april konden we al aan de slag in de Pyreneeën. 
We sloegen meteen keihard toe, met bij Bedous een prachtige Rotskruiper, een 
soort die torenhoog op de verlanglijst stond, en een adulte Oehoe met twee 
juveniele exemplaren, eveneens mijn eerste en een mooie inhaler nadat we hem in 
de Alpillen hadden gemist. Dat we die twee klappers, allebei nieuwe soorten, 
zonder enige moeite binnensleepten, gaf de burger moed! 
Ook de Vale Gier zat al in de pocket toen we de grens met Spanje nog niet eens 
waren overgestoken en de Lammergier volgde aan de Spaanse kant van Col de 
Somport. 
Wat we verder nog in de Franse Pyreneeën zagen: Rode Wouw (3), Slangenarend 
(1), Buizerd (9), Havik, Sperwer, Torenvalk, Koekoek, Bosuil (1 zingend 
mannetje, ’s nachts), Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Rotszwaluw, Grote Gele 

Kwikstaart, Waterpieper, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Kuifmees, 

Matkop, Staartmees, Boomklever, Winterkoning, Merel, Grote Lijster, 

Zanglijster, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Zwartkop, 

Tjiftjaf, Vuurgoudhaan, Zwarte Kraai, Raaf, Gaai, Ekster, Wielewaal (1), 
Spreeuw, Huismus, Vink, Goudvink, Appelvink (2), Europese Kanarie en 
Geelgors. Dat was alvast een aardig begin van de vakantielijst. 
Op 9 april staken we bij Col de Somport de grens over, om net als in 1985 koers te 
zetten naar Jaca en Riglos. Onderweg naar Jaca, deels nog in de Pyreneeën, konden 
we Aasgier, Steenarend, Alpengierzwaluw, Alpenkraai, Alpenkauw en 

Rotszwaluw noteren.
Natuurlijk brachten we weer een bezoek aan de ‘gierenrots’ bij Jaca. Behalve van 
de aanwezige gieren konden we hier genieten van Buizerd, Rode Wouw, Zwarte 

Wouw, Rotsduif, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Waterpieper, Witte 

Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Merel, Grote Lijster, Zanglijster, Blauwe 

Rotslijster, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Roodborsttapuit, Iberische 

Tjiftjaf (die destijds nog gewoon Tjiftjaf heette), Winterkoning, Koolmees, 

Zwarte Mees, Pimpelmees, Spreeuw, Zwarte Spreeuw, Gaai, Ekster, Zwarte 

Kraai, Raaf, Vink, Geelgors, Cirlgors, Grijze Gors en Huismus.
Het mag duidelijk zijn dat de lijst razendsnel groeide. We reden naar de volgende 
gierenrots, Pena de Oroel bij Riglos, en noteerden hier en bij een 'pantano' (meer) 
in de omgeving van de rots: Fuut, Visarend, Vale Gier, Aasgier, Slangenarend, 

Dwergarend, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Rode Patrijs, Waterral, 
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Kokmeeuw, Waterhoen, Meerkoet, Houtduif, Iberische Groene Specht (die 
toen nog gewoon Groene Specht was), Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, 

Boomleeuwerik, Hop, Huiszwaluw, Rotszwaluw, Beflijster, Gekraagde 

Roodstaart, Westelijke Blonde Tapuit (destijds nog gewoon ‘Blonde Tapuit’), 
Zwarte Tapuit, Fitis, Iberische Tjiftjaf, Westelijke Bergfluiter (toentertijd nog 
simpelweg Bergfluiter; wat was het vogelaarsleven eenvoudig in die jaren!), 
Vuurgoudhaan, Grasmus, Westelijke Baardgrasmus (toen nog Baardgrasmus 
zonder meer), Provencaalse Grasmus, Zwartkop, Cetti’s Zanger (waarvoor je 
destijds nog helemaal naar Zuid-Europa moest, ongelooflijk misschien, maar 
waar!), Winterkoning, Heggenmus, Alpenheggenmus, Kneu, Putter, 

Goudvink, Citroenkanarie, Europese Kanarie, Sijs, Grijze Gors, Cirlgors, 

Grauwe Gors, Rotsmus, Gaai en Kauw.
Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat hier ook waarnemingen van 21 april bij 
zitten, toen we alweer op de terugweg waren.
10 april was een rijdag, want het was nog een heel eind van Riglos naar Parque 
Nacional Monfragüe, ons volgende doel. We arriveerden er op 11 april en 
verbleven er die dag en een deel van de volgende. Ook in dit prachtige gebied 
vogelden we weer een volle tas aan topsoorten bij elkaar, waaronder Zwarte 

Ooievaar (4), Aasgier, Monniksgier, Vale Gier, Dwergarend (2), Spaanse 

Keizerarend (1, destijds heette die nog gewoon Keizerarend), Zwarte Wouw, 

Sperwer, Oeverloper, Rotsduif, Houtduif, Alpengierzwaluw, Hop, Bijeneter, 

Grote Bonte Specht, Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Thekla Leeuwerik, 

Boerenzwaluw, Roodstuitzwaluw, Huiszwaluw, Grote Gele Kwikstaart, Merel, 

Grote Lijster, Nachtegaal, Westelijke Blonde Tapuit, Roodborsttapuit, Cetti’s 

Zanger, Provencaalse Grasmus, Westelijke Baardgrasmus, Roodkopklauwier, 

Staartmees, Pimpelmees, Zwarte Spreeuw, Vink, Putter, Europese Kanarie, 

Kneu, Cirlgors, Grauwe Gors, Ringmus, Rotsmus, Spaanse Mus (2), Raaf, 

Zwarte Kraai, Gaai en de zeer gewenste Blauwe Ekster.
Bij Torrejon el Rubio vonden we ’s avonds, langs een weggetje dat er in die tijd 
onder vogelaars beroemd om was, een Grijze Wouw, ook alweer een van die 
soorten die we dolgraag wilden zien.
Op naar de Extremadura, opnieuw zo’n toplocatie waar we veel gave soorten 
konden vinden. En dat deden we ook. Op 12 en 13 april zochten we naar trappen, 
zandhoenders en andere leuke soorten langs een weg genaamd CC912 en vogelden 
nabij het meer van Cáceres. De opbrengst was weer niet mals: Geoorde Fuut, 

Aalscholver, Koereiger, Krakeend, Tafeleend, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, 

Aasgier, Monniksgier, Vale Gier, Steenarend, Havikarend, Grauwe 

Kiekendief, Kwartel, Geelpootmeeuw, Griel, Kleine Trap (die was algemeen), 
Grote Trap (11), Zwartbuikzandhoen (19, deze soort was een van onze 
hoofddoelen daar, een nieuwe voor ons allebei), Gierzwaluw, Koekoek, 

Kalanderleeuwerik, Orpheusspotvogel, Graszanger, Brilgrasmus, Koolmees 
en Blauwe Ekster.



37

Onderweg naar de Coto Donana zagen we langs de weg een eenzame onvolwassen 
Kraanvogel. We arriveerden op 13 april aan het eind van de dag in de Coto en 
bleven er tot en met de 15e. Startpunt voor onze vogelactiviteiten was het witte 
cowboystadje El Rocio, vanwaar een onverharde weg rond het gebied leidde. Onze 
vogeltochtjes hier leverden een grote hoeveelheid vogelsoorten op, waaronder 
nogal wat voorspelbare steltlopers, eenden en dergelijke. Ik zal daarom voor deze 
keer alleen de meer interessante, bijzondere en/of zeldzame soorten vermelden: 
Dodaars, Woudaap, Koereiger, Kleine Zilverreiger, Purperreiger, Lepelaar, 

Flamingo, Grauwe Gans, Slobeend, Krooneend, Tafeleend, Marmereend (11), 
Vale Gier, Dwergarend, Grauwe Kiekendief, Rode Patrijs, Purperkoet (13), 
Vorkstaartplevier (12), Strandplevier, Steltkluut, Geelpootmeeuw, Lachstern, 

Witwangstern, Kuifkoekoek (dagelijks 2), Iberische Kwikstaart, Hop, 

Bijeneter, Scharrelaar, Kortteenleeuwerik, Kleine Kortteenleeuwerik, 

Kalanderleeuwerik, Kuifleeuwerik, Roodstuitzwaluw, Westelijke Blonde 

Tapuit, Brilgrasmus, Westelijke Baardgrasmus, Graszanger, Cetti’s Zanger, 

Snor, Roodkopklauwier, Zwarte Spreeuw, Europese Kanarie, Grauwe Gors 
en Blauwe Ekster. Marmereend en Purperkoet waren de belangrijkste doelsoorten, 
en die hadden we gelukkig allebei.
Onze vakantielijst begon zo onderhand enorme afmetingen aan te nemen en vrijwel 
alle wenssoorten gleden moeiteloos in de tas. Dus was het tijd voor een lastig 
karwei (dat verwachtten we althans), waarvoor we naar Laguna de Medina koers 
zetten. We kwamen er ’s avonds op 15 april aan en bleven er op de 16e. ’s Avonds 
konden we een van onze droomsoorten meteen binnentikken: zes stuks van de 
illustere Witkopeend! De tweede lukte pas de volgende ochtend: de 
Knobbelmeerkoet, waarvan we twee oude vogels met jongen vonden. Plus negen 
Witkopeenden, die dag. Plus nog een paar andere leukerds, zoals Geoorde Fuut, 

Krooneend, Vale Gier, Watersnip, Grote Karekiet en Kleine Zwartkop. 
Destijds waren Witkopeend en Knobbelmeerkoet nog een behoorlijk stuk 
zeldzamer dan ze tegenwoordig zijn en de stemming steeg dan ook naar een 
hallelujah-achtig level.
Bij Tarifa zagen we dezelfde dag nog Gewone Dolfijnen, weliswaar geen vogels, 
maar wel een prachtige zoogdiersoort.
Op 17 april bezochten we Laguna de Zonar, dat we als back up-gebied hadden 
ingepland voor de Witkopeend. We zagen hier inderdaad wederom 
Witkopeenden. Daarna was het met het gas op de plank noordwaarts rijden, want 
we wilden nog naar de Ebrodelta, waar we op 18 en 19 april ongeveer dezelfde 
dingen zagen als in 1986 (zie dat verslag).
Op 20 april stond onze laatste droomsoort op het programma. Hiervoor reden we 
naar een gebied genaamd La Lomaza, dat juist ten noordoosten van de plaats 
Belchite ligt. Het is dé plek (althans, dat was het destijds) om de bloedzeldzame 
Duponts Leeuwerik te zien en vooral: te horen. Want ze zijn niet makkelijk in de 
kijker te krijgen. Maar ook deze soort kostte uiteindelijk weinig moeite. We 
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hoorden er minstens vijf en kregen er eentje redelijk in het vizier. Andere leuke 
soorten hier waren Vale Gier, Rode Patrijs, Steenuil, Kortteenleeuwerik, Kleine 

Kortteenleeuwerik, Hop, Westelijke Blonde Tapuit, Iberische Klapekster en 
Zwarte Spreeuw.
De 21e brachten we, zoals eerder gezegd, nog een tijdje in de omgeving van Riglos 
en Jaca door. Daarna was het tijd om de terugreis te aanvaarden. Het was een 
topvakantie geweest, een van onze allerbeste. Het was tevens mijn laatste vogelreis 
met Willem, die helaas in december 2017 veel te vroeg is overleden. 
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Ecuador. Voor het eerst de jungle in (21 juli t/m 4 augustus 1989)

In het voorjaar van 1989 zag ik in het tijdschrift van Vogelbescherming een 
advertentie staan van een reisbureautje genaamd Monte Alegre, waarin een 
vogelreis naar Ecuador werd aangeprezen. Nu was het altijd al een grote wens van 
mij om nog eens de jungle in te trekken in zo'n tropisch land, een wens die tot dan 
toe tamelijk onvervulbaar leek, maar nu had ik na jaren van werkloosheid sinds een 
jaar een baan met een behoorlijk salaris. Dus nadat ik mijn goede vriend Hans 
Bolster had gepolst of hij zin had om mee te gaan (en dat had hij) meldden we ons 
aan. Ik kocht een veldgids (The Birds of Colombia door Hilty & Brown, want een 
gids van Ecuador was er toen nog niet) en schrok me rot. Om en nabij de 1700 
vogelsoorten keken me vanuit het plaatjesdeel van het boek vrolijk aan, waaronder 
vele tientallen soorten tyrant flycatchers en massa's sterk gelijkende kolibrie-, 
woodcreeper- en antbirdsoorten.
Dat ging niet meevallen, realiseerde ik me. Ik had eigenlijk weinig idee wat ons te 
wachten stond en bereidde me zo goed en zo kwaad als het ging voor. Dat was dus 
niet zo heel goed. Ik dacht, we pluizen die soortjes ter plekke wel uit. En bovendien 
zouden we een goede lokale gids hebben. Dat was dus niet helemaal de manier c.q. 
het geval, maar daar kwam ik later pas achter.

21 juli 1989

Onze groep bestaat uit niet meer dan zeven personen, inclusief de reisleidster 
(Eveline Vreugdenhil). Er blijkt slechts één andere fanatieke vogelaar mee te gaan 
(Jan Hinloopen); de rest (Hans, Annemie Knarren, Rita Thierry en Rita Delboere) 
is meer algemeen geïnteresseerd in natuur en cultuur. Na een lange, lange vliegreis 
met overstaps in Frankfurt en Madrid komen we met het ochtendgloren aan op de 
luchthaven van Caracas, Venezuela, voor een tussenstop. We kijken vanuit de 
transithal naar buiten en hoera! Daar loopt onze eerste tropische vogelsoort: de 
Carib Grackle. Die komt in Ecuador niet voor, dus is mooi meegenomen.
De volgende tussenstop is Bogotá, Colombia. Hier zien we in de gauwigheid de 
eerste Turkey Vultures vliegen en we scoren de Rufous-collared Sparrow, een 
algemene gorzensoort, ook in Ecuador. Rond het middaguur arriveren we in Quito, 
na een reis van bijna 24 uur. We zijn het behoorlijk zat en doen de rest van de dag 
dus maar rustig aan, ook om een beetje te wennen aan de hoogte. 
Vanuit het hotel, genaamd Tambo Real, zie ik nog Eared Dove en Great Thrush, 
beide algemene stadsvogels.

22 juli 1989

Dat begint al goed. De botanische tuin in Quito die we zouden bezoeken, is 
gesloten. Dus rijden we 's morgens doelloos wat rond door de stad, terwijl de drang 
om vogels te scoren zowat onhoudbaar is geworden. We zien wat gierzwaluwen, 
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kleintjes: Grey-rumped Swifts. Dat moeten we zelf uitzoeken, want gids Eveline 
weet nauwelijks iets van vogels, dat wordt snel duidelijk. We proberen de tuin van 
Hotel Quito. Daar mogen we even rondkijken. We zien de Vermillion Flycatcher, 
een juweeltje dat ook de niet-vogelaars in vervoering brengt. Dan een kolibrie: de 
Sparkling Violetear, een algemene en goed te determineren soort. Nog een 
hummer: de Sapphire-vented Puffleg, een mooi beestje. En Hooded Siskins, ook 
fraai. Maar dan moeten we de tuin alweer uit, terwijl het net leuk wordt.
's Middags worden we opgezadeld met een city tour. Daar zit ik op dit moment al 
helemaal niet op te wachten. We zien het presidentiële paleis, diverse kerken en de 
Colombiaanse markt op San Francisco Square. Fantastisch boeiend. Tussen de 
bedrijven door pik ik Blue-and-white Swallows op.
Later op de dag wandelen we in een nabij het hotel gelegen park. Er vliegt een 
American Kestrel rond, maar die had ik natuurlijk al in de VS. Stiekeme vogeltjes 
blijken Fawn-breasted Tanagers te zijn; kijk, dat is mooi. Maar daar blijft het dan 
weer bij. 's Avonds vanuit het hotelraam zie ik nog Black Vultures vliegen, leuk, 
maar eveneens welbekend.

23 juli 1989

Kunnen we nu eindelijk beginnen, vraag ik me in gedachten bijna wanhopig af. Al 
twee dagen in het vogelrijkste land ter wereld en nog nauwelijks iets gezien. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Maar gelukkig: vandaag brengen we een bezoek aan 
een heus nevelwoud in de Andes, genaamd Pasochoa. Onze 'lokale' gids is Tjitte de 
Vries, een Nederlander die al vele jaren in Ecuador woont en professor dierkunde 
is. Oké, hij weet een en ander over het landschap en de vogels in z'n algemeenheid. 
Maar ik merk al snel dat hij ook niet iemand is die vlotjes de lokale soorten voor 
ons determineert. Jammer, want zo gaat er best een en ander aan onze neus voorbij. 
Aan de andere kant: eigen schuld, dikke bult natuurlijk. Had ik mezelf maar beter 
moeten voorbereiden.
Maar goed, direct na aankomst in het fraaie gebied gaat het los, want daar zit een 
schitterende Black-chested Mountain-Tanager, zo'n kleurrijke soort waar je als 
onervaren Ecuadorganger op hoopt. Het gaat eindelijk een beetje lopen en we 
vinden vrij snel na elkaar Rufous-naped Brush-Finch, Brown-bellied Swallow 
en Collared Inca. Het landschap is indrukwekkend, met een dichte begroeiing van 
bamboe en talloze andere planten-, bomen- en struikensoorten. Het pad gaat 
behoorlijk steil omhoog en in combinatie met de ijle lucht vergt dat nogal wat van 
deze (toen nog) zwaar rokende vogelaar met de conditie van een luiaard op leeftijd.
We zien een tweede Sapphire-vented Puffleg en dan stuiten we op een hummertje 
dat roerloos vlak voor ons blijft zitten: een Blue-tailed Emerald. Op een open plek 
met een indrukwekkend uitzicht over de bergen houden we pauze en zien een 
Carrunculated Caracara vliegen, een van de mooiste roofvogels van Ecuador. 
Daarna gaan we verder en vinden een gemengde groep tanagers, waaruit we de 
waanzinnig mooie Scarlet-bellied Mountain-Tanager en enkele Blue-and-Black 
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Tanagers weten te vissen. Een tyrant flycatcher is gelukkig de goed herkenbare 
Rufous-breasted Chat-Tyrant. En er vliegt een valk over, wat is dat? Aplomado 

Falcon, een erg goede soort! Ik ontdek een groepje Red-crested Cotinga's, 
waarvan Tjitte beweert dat hij ze hier nog nooit heeft gezien. En we determineren 
met enige moeite en met het loodzware Birds of Colombia in de hand onze eerste 
lastige tyrant fly: een White-banded Tyrannulet.
Als we terug zijn bij het beginpunt houden we een uitgebreide lunch op de 
picknickplaats. Na een uurtje zoeken we een mooi punt op vanwaar we relaxed 
zittend vogels proberen te vinden. Dat lukt, in de vorm van Plain-colored 

Seedeater, Variable Hawk, Streak-throated Bush-Tyrant, Black-winged 

Ground-Dove en Broad-winged Hawk. Op de terugweg stoppen we nog even 
voor een Paramo Seedeater langs de weg.
's Avonds ontdekken Hans en ik de kroeg van Tambo Real, waar we de nieuwe 
soorten uitgebreid vieren.

24 juli 1989

Vandaag wordt het echt menens. We vliegen van Quito naar Lago Agrio, een 
oliestadje in het tropisch laaglandregenwoud ten oosten van de Andes. Vandaar 
moeten we nog 73 kilometer rijden over een slecht begaanbare weg naar de plaats 
waar we worden opgehaald door Sione-indianen. Onze gids voor dit gebied heet 
Eduardo, en hij vertelt ons meteen maar dat hij geen echte vogelkenner is. We 
moeten het dus helemaal op eigen kracht zien te rooien. Jammer, maar we gaan 
ervoor!
Op het vliegveld van Lago Agrio zien we een Slate-coloured Hawk zitten, een 
prachtig roofvogeltje. Het is hier erg warm en vooral vochtig. Een heel verschil 
met de 20 graden van Quito. Terwijl we de 73 kilometer per bus afleggen, kijken 
we natuurlijk uit het raam en soms stoppen we even. Tijdens die stops zien we 
leuke soorten, zoals Masked Crimson Tanager, Black-bellied Cuckoo, Blue-

grey Tanager, White-winged Swallow, Smooth-billed Ani en Greater Yellow-

headed Vulture.
Terwijl we de bagage in de bootjes - een soort veredelde kano's - laden, ontdek ik 
een Bat Falcon in een boom. Dan gaan we varen en komen we echt in het 
regenwoud terecht. Het gebied waar we de komende vier dagen zullen verblijven is 
een nationaal park en heet Cuyabeno, naar de gelijknamige rivier. Het eerste dat 
opvalt is de enorme soortenrijkdom aan bomen en planten. Allerlei onbekende 
geluiden dringen tot ons door, en behalve onze buitenboordmotoren is er geen 
onnatuurlijk geluid te horen. De indianen sturen de kano's met groot gemak door de  
riviertjes en kreken en weten feilloos de weg. Het stamhoofd, genaamd Victoriano, 
staat achterin een van de kano's. Hij draagt een donker gewaad en heeft twee lange 
kettingen om zijn hals.
Tijdens de urenlange vaartocht voegen we nog diverse soorten toe aan de lijst. 
Geregeld zien we Magpie Tanagers vliegen, en ook twee soorten grote ijsvogels: 



42

Ringed Kingfisher en Amazon Kingfisher, waarvan de eerste duidelijk de 
talrijkste is. Een hoogtepunt wordt gevormd door een Black-tailed Trogon, die 
vlak voor ons de rivier oversteekt. Die trogons zijn opvallend gekleurd, maar 
verrassend lastig te zien vanwege hun gewoonte om roerloos op een tak te blijven 
zitten. Onze eerste ara's, een groepje van drie Scarlet Macaws, maken veel indruk. 
Wat een joekels! Greater Ani en Yellow-rumped Cacique blijken allebei 
algemene vogels te zijn in deze contreien.
Onze tweede papegaaiensoort heet White-eyed Parakeet. Vervolgens zien we een 
Tropical Kingbird, en ook die blijkt een algemene verschijning te zijn. Dan wordt 
het al donker, en we zijn nog steeds niet bij het indianendorp waar we zullen 
logeren. De hemel is bezaaid met sterren. Achter en rond de boot vliegen Greater 

Bulldog Bats, vleermuizen die visjes uit het water pikken die door de 
buitenboordmotoren omhoog worden gestuwd. In het halfduister zien we nog een 
Anhinga in een boomtop zitten. Buitengewoon sfeervol allemaal!
Als we uiteindelijk in het indianendorp arriveren is het pikkedonker en blijken er al 
twee fanatieke vogelaars aanwezig te zijn: Joep en Louis. Zij zijn al enkele dagen 
in de jungle en hebben zodoende al ervaring met de lokale vogels kunnen opdoen. 
Dat komt mooi uit.
Onze hut staat op palen, om het ongedierte buiten te houden. Een boomstam waar 
treden in zijn gehakt doet dienst als trap. Als verlichting gebruiken we kaarsen. De 
indianen koken voor ons en na het eten zitten we nog een hele tijd te praten voordat 
we onder onze klamboes duiken.

25 juli 1989

's Morgens om zes uur wordt het licht en sta ik buiten om vogels te kijken. Eduardo 
is ook al wakker en samen kijken we rond onze hut naar een Cream-coloured 

Woodpecker. Eén boom bevat nogal wat rijpe vruchten en die trekt tanagers aan, 
waarvan voorlopig alleen de Silver-beaked Tanager zich herkenbaar laat zien. In 
een boom langs de rivier zit een Red-capped Cardinal en vlakbij ons landt een 
Lesser Kiskadee. Dan ontdekt Eduardo de eerste toekans! Het blijkt een groepje 
White-throated Toucans te zijn, de grootste vertegenwoordiger van de familie in 
deze streek. Voortaan herkennen we ze al van verre aan hun geluid, een 
doordringend 'puuu-puuu-puuu'.
Ondertussen hebben Joep en Louis zich bij ons gevoegd. Zij wijzen ons op enkele 
soorten die elke dag wel rond de hut zijn aan te treffen: de Swallow-winged 

Puffbirds, die vanuit de boomtoppen op insecten jagen en de schitterende Crested 

Oropendola. Ondertussen vliegen er een paar Blue-and-yellow Macaws over, die 
veel indruk op ons maken. Van de vogels die we al eerder hebben gezien zijn 
Yellow-rumped Cacique, Tropical Kingbird, Ringed Kingfisher en Masked 

Crimson Tanager aanwezig. Een aardig lijstje nog voor het ontbijt.
Na het eten ga ik direct weer naar buiten en zie in de tanagerboom de prachtig 
gekleurde Green-and-gold Tanager. Ook een Squirrel Cuckoo laat zich mooi 
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bekijken, en de tyrant flycatcher-verzameling breidt zich gestaag uit met Boat-

billed Flycatcher en Grey-capped Flycatcher. Voordat we de kano's in gaan voor 
een excursie, ontdekt Joep nog een paartje Lemon-throated Barbets, alweer een 
erg leuke soort. Ook een Crimson-crested Woodpecker en weer enkele Scarlet 

Macaws houden ons nog even op.
We gaan per kano naar het biologisch station ter plekke, waar we een wandeling 
door het oerwoud zullen maken. Onderweg zien we een Swallow-tailed Kite 
cirkelen, voor mij weer een nieuwe soort. Dan alweer een hoogtepunt: een stel 
Hoatzins laat zich zien! Dit zijn prehistorisch aandoende, grote vogels, waarvan de 
jongen klauwtjes aan de vleugels hebben om, als ze zich bij gevaar vanuit het nest 
in het water hebben laten vallen, weer omhoog te klimmen in de nestboom.
Greater Anis zijn ook weer van de partij, en af en toe vliegt een Striated Heron 
op van de oever. Greater Yellow-headed Vultures en White-winged Swallows 
zijn algemeen. Op een meertje zwemt een groepje Neotropic Cormorants.
Boven de rivier vliegen ook regelmatig Blauwe Morpho's (soort onbepaald), 
enorme vlinders met blauwe vleugels, zo groot als mensenhanden. Ook zien we 
onze eerste aap: een Common Woolly Monkey die in een kale boom langs de 
rivier zit.
Bij het biologisch station aangekomen gaan we op een open plek in het oerwoud 
staan. Een paar Yellow-tufted Woodpeckers laat zich hier goed zien. Short-tailed 

Swifts en Southern Rough-winged Swallows vliegen rond. Ik ontdek een Purple-

throated Fruitcrow en in een boom vlakbij zitten prachtige Opal-crowned 

Tanagers. Een Black Caracara komt roepend aangevlogen en landt in een boom 
vlak boven ons. Bovendien determineren we een van de winterkoningachtigen in 
dit gebied: de Thrush-like Wren. Een Thick-billed Euphonia verhoogt de 
feestvreugde verder.
Tijdens onze wandeling over een trail door het oerwoud merken we al snel dat je 
door de dichte begroeiing heen niet veel vogels te zien krijgt. Wel worden we 
constant begeleid door het harde, fluitende geluid van de Screaming Piha. Het is 
een van de meest karakteristieke geluiden van het Zuid-Amerikaanse regenwoud. 
Eduardo peutert van achter de schors van een boom een aantal mieren tevoorschijn, 
die hij smakelijk opeet. Hij vraagt of wij het ook niet willen proberen. Voorzichtig 
nemen we een hapje. Ze smaken een beetje naar citroen.
Als we terugkomen bij het biologisch station zit er een groepje Maroon-tailed 

Parakeets vlakbij in een boom. Ook een Ruddy Pigeon laat zich zien, en als we 
na de lunch de kano weer instappen, zit er een tweede trogonsoort boven: Blue-

crowned Trogon!
We hebben nog maar een klein stukje gevaren als Julio, een van de indianen, een 
stopteken geeft. Hij wijst ons een holte in een boom langs de rivier aan, waarin drie 
kopjes van Spix's Night-monkeys zichtbaar zijn! Het kost heel wat gemanoeuvreer 
met de bootjes voordat iedereen ze gevonden heeft, maar later komen ze nog even 
uit het hol en laten zich prachtig zien.
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Als we weer over een meertje varen, zien we de Cocoi Heron en bovendien 
ontdekt Eduardo tot onze grote vreugde een groepje Amazon River Dolphins, het 
tweede spectaculaire zoogdiersoortje van de dag. Op de terugweg zien we verder 
nog de American Pygmy-Kingfisher, een miniatuurijsvogeltje, en alweer een 
apensoort: de Red Howler-Monkey. Bij aankomst in het Sionedorp vliegen boven 
de rivier White-banded Swallows.

26 juli 1989

Nog voor het ontbijt maken de vogelaars samen met Eduardo, die toch wel wat 
meer van vogels weet dan hij ons wilde doen geloven, een trip per kano over de 
rivier om vogels te kijken. Het weer ziet er dreigend uit; er wordt vandaag regen 
verwacht. De eerste nieuwe soort voor deze dag is de Black-fronted Nunbird. Hij 
wordt gevolgd door enkele Ivory-billed Aracaries, mijn tweede toekansoort! 
Scarlet Macaws, drie Red-capped Cardinals, een Bat Falcon en Yellow-

rumped Caciques zijn ook weer present. Ook zien we verscheidene Sungrebes, 
een prachtige soort.
Op de terugweg nog een hoogtepunt: een Plain-throated Antwren laat zich even 
mooi bekijken. Er leven bijna tweehonderd soorten van die antwrens, antbirds en 
antpitta's op en bij de oerwoudbodem en ze zijn bijna allemaal moeilijk te zien en 
vaak ook nog eens lastig te determineren.
Na het ontbijt gaan we weer de kano's in, onderweg naar een andere trail door het 
oerwoud. Voor het instappen ontdekken we enkele Blue-headed Parrots bij de hut 
en aan de overkant van de rivier weer twee nieuwe soorten toekans: Many-banded 

- en Lettered Aracary. Een volgend hoogtepunt volgt als we een kwartiertje aan 
het varen zijn: een Blue-throated Piping-Guan zit in een boom langs de rivier. 
Een zwart-witte puffbird wordt na enige verwarring gedetermineerd als Pied 

Puffbird. Twee Grey-fronted Doves vliegen op van de grond en een Olivaceaous 

Jay vliegt over ons heen.
Alweer een kraker: een eenzame King Vulture vliegt boven de rivier en laat al zijn 
kenmerken uitstekend zien! Dit is een van die soorten die bijzonder hoog op mijn 
verlanglijst stonden.
Dan begint het helaas te regenen en dat zou het de rest van de dag blijven doen. 
Tijdens onze wandeling door de stromende regen zien we behalve een groep 
parasolmieren en een ongedetermineerde waterschildpad geen levende have. Wel 
worden we doornat en smerig van de modder. In het biologisch station drogen we 
op en lunchen we. Daarna besluiten we naar het dorp te gaan. Het wordt toch niet 
meer droog vandaag.

27 juli 1989

Vandaag is het alweer de laatste dag in het oerwoud van Cuyabeno. Gelukkig is het 
weer droog, want we moeten vandaag een behoorlijk stuk over het water afleggen. 
Met een flinke omweg varen we terug naar de plek waar we een paar dagen 
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geleden in de kano's zijn gestapt en waar de bus klaar staat die ons naar Lago Agrio 
moet brengen. De laatste kans dus op wat laaglandregenwoud-soortjes. Om zes uur 
sta ik derhalve weer buiten en het zit niet tegen. Russet-backed Oropendola's 
vliegen heen en weer. De vliegenvangerboom levert ditmaal een mooie Piratic 

Flycatcher op en de tanagerboom heeft vandaag Palm Tanagers, Blue Dacnis en 
Black-faced Dacnis in de aanbieding. Over de rivier vliegt een Green Kingfisher, 
onze vierde ijsvogelsoort.
Vandaag is ook de laatste kans op een Anaconda, en zo'n reuzenslang zouden we 
bijzonder graag zien. Joep heeft met Julio, een van de indianen, een deal gemaakt: 
als Julio een Anaconda vindt, mag hij Joep z'n paraplu hebben. Hans en ik zetten 
steeds meer bier in voor de ontdekker van een Anaconda.
We zijn nog maar nauwelijks onderweg met de kano's of er worden Common 

Squirrel-Monkeys ontdekt, die de apenscore op vier soorten brengen. Dan is het 
raak: Eveline, die samen met Julio en enkele anderen in de voorste kano zit, 
ontdekt een Anaconda! Roerloos ligt de reus van naar schatting vijf meter lang op 
een dode boom die op de rivier drijft. We gaan helemaal uit ons dak, terwijl 
Victoriano de historische kreten 'Joepie! Joepie! Anaconda! Cerveza!' slaakt. Het 
dier wordt uitgebreid bekeken en gefotografeerd voordat we weer verder gaan.
We komen bij een weelderig met drijvende vegetatie begroeid meer, waar volgens 
Eduardo Wattled Jacana's voorkomen. Die zien we helaas niet, maar wel krijgen 
we drie Muscovy Duck in het vizier. Ook zitten er vele Southern Rough-winged 

Swallows en Grey-breasted Martins.
Uiteindelijk komen we weer bij de plaats waar we door de bus opgehaald zullen 
worden. We nemen afscheid van de indianen en kijken nog wat rond, hetgeen ons 
een Blue Ground-Dove en Fork-tailed Palm-Swifts oplevert.
De bus brengt ons terug naar Lago Agrio, een smerig oliestadje waar we de nacht 
in een hotel zullen doorbrengen. 's Avonds is het gezellig, maar als we besluiten 
om de stad in te gaan valt prompt de stroom in de hele omgeving uit. In het hotel 
zet men een aggregaat voor ons aan die de overige bezoekers in hun bed moet doen 
schudden, maar ons van licht voorziet om nog een paar drankjes te nuttigen op ons 
geslaagde verblijf in Cuyabeno.

28 juli 1989

De terugreis per propellervliegtuig van Lago Agrio naar Quito. Van daar begeven 
we ons per auto naar de omgeving van Otavalo, waar we enkele dagen in Hacienda 
Chorlavi zullen verblijven. Deze dag bestaat voornamelijk uit reizen, maar toch 
kunnen we nog enkele vogels aan de lijst toevoegen. Op het vliegveldje van Lago 
Agrio (een dak op palen en een startbaantje) zit deze maal een Roadside Hawk op 
een paal.
Met de bus op weg naar Chorlavi stoppen we precies op de evenaar, waar we met 
een been op het noordelijk en het andere op het zuidelijk halfrond kunnen staan. 
We zien nog een nieuwe soort vliegen: de Andean Gull, de enige meeuw die hier 
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(op grote hoogte) voorkomt.
Tijdens een tussenstop aan een meer lunchen we en zien een soort die we uit eigen 
land kennen: het Waterhoen! Dat dachten we destijds althans; tegenwoordig is de 
soort afgesplitst van zijn Europese verwant en heet nu Common Gallinule.
Als we tegen de avond bij de hacienda aankomen zitten er in de bomen bij de 
ingang Andean Siskins. De avond brengen we door in het restaurant en in de bar.

29 juli 1989

Het is zwaar afkicken van al die vogelpracht in Cuyabeno, vooral nu we 's morgens 
een markt moeten bezoeken: de markt van Otavalo, beroemd in heel Zuid-Amerika 
om zijn weefproducten. Nou ja, het is een goeie plek om wat souvenirs op de kop 
te tikken voor het thuisfront.
's Middags brengen we een bezoek aan nationaal park Cotacachi. We maken een 
wandeling op een berg, waarbij we voortdurend uitzicht hebben op een groot meer. 
Hierop zwemmen Andean Coots, de plaatselijke Meerkoet. Als we op flinke 
hoogte zijn, speuren we de hemel af, want ons is verteld dat de Andean Condor 
hier regelmatig gezien zou worden. Die zien we niet, maar wel vinden we de 
Black-chested Buzzard-Eagle, een andere joekel van een rover. Als derde nieuwe 
soort van deze dag kan ik nog de Band-tailed Pigeon noteren. Maar afgezien van 
wat Great Thrushes en Sparkling Violetears wordt er verder niets gezien. Er 
waren vast betere plekken geweest om te vogelen, denk ik bij mezelf. Het is een 
beetje een verloren dagje.

30 juli 1989

Vandaag staat er een rustdag op het programma, alweer iets waarop ik niet zit te 
wachten. Want ondanks de vogelrijkdom die we in Cuyabeno beleefden, is de lijst 
nog erg kort voor een land met 1700 vogelsoorten. Keihard vogelen op een 
toplocatie, dat had me een beter plan geleken. Aan de andere kant komt die rustdag 
niet verkeerd uit, omdat ik gisteravond ontzettend ziek ben geworden, 
hoogstwaarschijnlijk van een dubieus stukje vlees bij het diner.
Na wat uitgeslapen te hebben en er een paar Immodiumpjes te hebben ingegooid 
gaat het beter en kijk ik wat rond in de tuin, waar ik zowaar nog een paar nieuwe 
soorten vind. Ik zie er Scrub Tanagers, Common Ground-Doves, Andean 

Siskin, Hooded Siskin, Golden-bellied Grosbeak en een paartje White-bellied 

Woodstars.
's Avonds duik ik vroeg mijn bed in om de volgende dag weer fit te zijn.

31 juli 1989

We brengen een bezoek aan de meren van Mojanda, die hoog in de Andes liggen 
tegen een decor van ruige, vrij kale bergen. De plantengroei is er laag, maar er 
bloeien tamelijk veel orchideeën- en gentianensoorten. Dit lijkt weer een beetje op 
het betere werk.
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Meteen bij aankomst zien we de eerste nieuwe soort: een Brown-backed Chat-

Tyrant, een karakteristieke vogel van het hooggebergte. Vervolgens maken we een 
lange wandeling. Enkele roofvogels houden ons flink bezig. Een ervan 
determineren we na rijp beraad als Variable Hawk. Ook de Red-tailed Hawk is 
aanwezig, evenals een familie Carrunculated Caracaras. Een andere algemene 
vogel in dit soort hooggelegen streken is de Plumbeous Sierra Finch. We zien ze 
regelmatig. Een Chestnut-winged Cinclodes kunnen we eveneens als nieuwe 
soort verwelkomen op de lijst.
Als we bij het tweede meer aankomen, kunnen we wat dichter bij het water komen. 
Er blijken enkele eenden op te zitten die we aan de hand van de gele snavels 
determineren als Yellow-billed Pintail. Ook vliegen er weer Andean Gulls rond. 
Op de kale gedeelten is zowel de Paramo - als de Variable Seedeater algemeen.
Op de terugweg lopen Joep, Annemie en ik voorop en dat levert ons een Many-

striped Canastero op, die prachtig in een struikje voor ons poseert en die de 
anderen moeten missen.
Tegen de avond moeten we nog een flink stuk rijden naar onze volgende 
overnachtingsplaats, Hacienda La Cienega, ten zuiden van Quito en vlakbij de 
vulkaan Cotopaxi. Onderweg stoppen we nog voor enkele Black-chested 

Buzzard-Eagles en een paar Carrunculated Caracaras, die zich op fraaie wijze 
laten bewonderen.

1 augustus 1989

Hacienda La Cienega blijkt een bijzonder mooie en vogelrijke tuin te hebben. 
Daarom sta ik 's morgens vroeg alweer buiten. Great Thrushes, Rufous-collared 

Sparrows (met jongen) en Eared Doves zijn uiteraard aanwezig, evenals vele 
Sparkling Violetears, die soms rakelings langs me heen vliegen.
Een zwart vogeltje dat hoog in het gebladerte verblijft, laat zich slechts na veel 
geduld goed zien. Het is een Black Flowerpiercer, met zijn aan de punt gekromde 
snavel. Een andere soort die talrijk is, is de Cinereous Conebill, die ik constant 
hoor en ook met jongen zie. Dan komt er weer zo'n schitterende Black-chested 

Mountain-Tanager aangevlogen, die zich even vlakbij me laat bewonderen.
In de achtertuin een volgende nieuwe soort: de Masked Flowerpiercer, die door 
zijn donkerblauwe kleur en zwart maskertje nog mooier is dan zijn zwarte 
familielid.
Na het ontbijt vertrekken we naar de vulkaan Cotopaxi, die bij helder weer overal 
in de omgeving te zien is met zijn 6000 meter hoogte. De top is het hele jaar door 
met sneeuw bedekt. Het landschap is hier ruig en indrukwekkend: langs de berg 
zien we verschillende versteende lavastromen en overal liggen keien als stille 
getuigen van de laatste uitbarsting (alweer 200 jaar geleden) van deze geweldenaar.
We rijden met de auto omhoog langs een slechte weg tot een hoogte van ca. 4000 
meter en stoppen bij een meertje, Laguna de Limpiopungo. Hier blijken volop 
Andean Lapwings aanwezig te zijn, bijzonder fraaie kievitjes. Op het meer 



48

zwemmen weer Yellow-billed Pintail en ook een andere eendensoort van 
hooggelegen gebieden: Andean Teal. Enkelen onder ons maken een wandeling 
rond het meer. Het is hier koud, de lucht is ijl en er staat een harde wind, maar de 
hemel is helder en dat geeft ons hoop op de Andean Condor. Helaas blijkt hij ook 
vandaag niet mee te werken.
Wel vinden we de Stout-billed Cinclodes en de oranje regenjas van Rita krijgt 
bezoek van een endemische kolibrie: Ecuadorian Hillstar! Het is een soort die 
voornamelijk hoog in de bergen voorkomt.
Terug bij de auto die aan de rand van het meer staat, ontdekken we steltlopers. Er 
zitten Grote Geelpootruiters bij en een groepje van circa tien strandlopertjes 
kunnen we determineren als Bairds Strandloper. Die had ik in de VS nog niet, 
dus dat komt mooi uit. De laatste soort die we hier kunnen toevoegen is de Paramo 

Pipit, een van de twee piepersoorten van Ecuador en een echte hooggebergtevogel.
Dan volgt de lange terugreis naar Quito. 's Avonds nemen we in de bar afscheid 
van Rita, die morgen naar de Galapagoseilanden vertrekt. Ook Joep en Louis gaan 
vanaf hier hun eigen weg. Zij blijven nog een dag in Quito en gaan dan naar huis.

2 augustus 1989

's Morgens staat een bezoek aan het museum op de evenaar op het programma. Ik 
word niet wild enthousiast van dit soort uitstapjes, maar het is niet anders. De 
timing is vandaag ook beroerd, want nu gaan we 's middags naar het reservaat 
Pululahua, waar we pas om halftwee aankomen, de ideale tijd om vogels te zoeken, 
maar-niet-heus. Ach, we zien Variable Hawks vlakbij langs vliegen en horen 
Scarlet-bellied Mountain-Tanagers die niet in beeld willen komen. Natuurlijk 
Great Thrushes en Sparkling Violetears en zowaar nog een nieuwe soort: de 
White-collared Swift. 's Avonds zitten we weer een tijdje in de bar en nemen 
afscheid van Louis, die morgen naar huis gaat.

3 augustus 1989

'Vrij in Quito', staat er in het reisprogramma. Dus weer geen lekkere vogeldag. Ik 
ben ook weer ziek, dus helemaal slecht komt het niet uit.

4 augustus 1989

Vandaag gaan we jammer genoeg alweer naar huis. Hans en ik hebben allang 
besloten om terug te gaan, meer tijd in de jungle door te brengen en Galápagos 
erbij te doen. Het aantal waargenomen soorten (pakweg 130) viel ons erg tegen. 
Dat had veel beter gekund als er in de toch al relatief korte vakantie minder tijd 
was verspild aan rustdagen, markten, musea en dergelijke en een aantal slecht 
scorende gebieden was vervangen door rijke vogelgebieden. En, toegegeven, als ik 
beter voorbereid was geweest. Desondanks vonden we onze kennismaking met de 
tropen een fantastische, en natuurlijk zijn we erg blij met de prachtige soorten die 
we wél hebben gezien.
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Ecuador en de Galápagoseilanden (20 juli t/m 16 augustus 1990)

Ecuador was ons zo goed bevallen dat we een jaar na die eerste groepsreis besloten 
om nogmaals te gaan, maar het deze keer beter aan te pakken. We gingen op eigen 
houtje, maar regelden wel van tevoren hotels en lodges, vervoer, gidsen en het 
Galápagos-arrangement. We stelden zelf een route samen die in theorie veel 
soorten zou kunnen opleveren, aan de hand van bij Dirk de Moes opgevraagde 
reisverslagen (Dirk was destijds de centrale man als het om buitenlandse 
reisverslagen ging; je kon hem jouw verslag toesturen en verslagen van anderen 
voor een gering bedrag bij hem kopen), en namen ruim de tijd voor de reis: bijna 
een maand. Ook zorgde ik ervoor dat ik veel soorten paraat had door The Birds of 

Colombia van voor naar achter en weer terug te bestuderen. Voor vertrek scheurde 
ik het platengedeelte uit het boek en stopte dat in een apart, van een plastic kaft 
voorzien mapje, zodat het handiger mee te nemen was in het veld.

20 juli 1990

Op 20 juli vlogen we weer de halve wereld rond (vanaf Schiphol, overstappen in 
Frankfurt en Madrid) om uiteindelijk in Caracas, Venezuela te landen zodat het 
vliegtuig kon bijtanken. Net als de vorige keer zagen we er Carib Grackles. We 
vlogen door naar Bogotá, Colombia, waar Koereigers op het vliegveld 
rondstapten. Hoewel de vliegreis slopend was, nam de opwinding het over toen we 
in Quito landden, op die korte landingsbaan waar de piloot vol in de remmen 
moest. We waren er!
We werden door onze chauffeur van het jaar daarvoor, Hernán Alvarez, opgewacht 
en hij bracht ons naar Hotel Tambo Real. We zagen die dag niet veel vogels meer, 
maar wel: Rufous-collared Sparrow, Eared Dove, Great Thrush, Turkey 

Vulture en Rusty Flowerpiercer.
’s Avonds was er in de bar van Tambo Real een andere Nederlander aanwezig, 
Gerard Schuyt. Hij bleek vrijwel dezelfde plekken te hebben gereserveerd als wij, 
bij dezelfde reisorganisatie. Het werd een heel gezellige avond en gaandeweg zou 
blijken dat Gerard een leuke reisgenoot en fanatieke vogelaar was, met wie we de 
hele reis, minus Galápagos, optrokken.

21 juli 1990

We hadden de eerste dag uitgetrokken om een beetje bij te komen van de 
vermoeiende reis, rustig aan in parkjes in Quito te vogelen en te wennen aan de 
hoogte. We spendeerden de meeste tijd in park La Carolina, waar we een paar 
leuke soorten zagen die veelal oude bekenden van ons waren, zoals Black-tailed 

Trainbearer, Blue-and-white Swallow, Vermillion Flycatcher, Black 

Flowerpiercer, Cinereous Conebill en Golden-bellied Grosbeak.
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22 juli 1990

Ook dit jaar hadden we Pasochoa National Park opgenomen in het reisschema, 
omdat het vorig jaar een veelbelovende plek leek en het landschappelijk erg fraai 
was. Toch leverde het gebied ook dit jaar weer niet ontzettend veel soorten op. Wel 
was het een lekker dagje vogelen en kwamen er een paar topsoortjes uit. Zoals 
direct al bij de bloemen van de passiflora bij de parkeerplaats, waar je kon gaan 
zitten wachten op kolibries. Dat deden we dan ook, en het leverde ons het eerste 
hoogtepunt van de reis op: een schitterende Sword-billed Hummingbird! Je weet 
niet wat je ziet als je die snavel in de kijker krijgt waar dan nog zo’n klein vogeltje 
aan vast blijkt te zitten. Ook Sapphire-vented Puffleg en Black-tailed 

Trainbearer lieten zich bij de bloemen zien.
Van de roofvogels zagen we Black Vultures, Variable Hawks en een American 

Kestrel. Evenals vorig jaar vonden we Red-crested Cotingas, Rufous-breasted 

Chat-Tyrant en Brown-bellied Swallows.
Er kwamen ook een paar gloednieuwe soorten voorbij (en dat was natuurlijk vooral 
de bedoeling), in de vorm van Mountain Elaenia, Tufted Tit-Tyrant, Spectacled 

Redstart, Plain-tailed Wren en Dull-coloured Grassquit. En uiteraard werden 
we ook ontzettend blij van het feit dat de Scarlet-bellied Mountain-Tanager zich 
weer prachtig liet zien!

23 juli 1990

Vandaag stond een dagtrip op het programma naar een weggetje dat ‘de oude weg 
naar Santo Domingo’ werd genoemd en dat ik had gevonden in een van de 
reisverslagen die ik tevoren had bestudeerd. Je kunt het perfect in een dag doen 
vanuit Quito. Het landschap was veelbelovend, maar de soorten lagen ook hier niet 
voor het oprapen. Natuurlijk zagen we er toch leuke en nieuwe dingen en ach, 
zolang je maar aan het vogelen blijft en je tijd niet verknoeit aan andere zaken, 
groeit de lijst vanzelf.
We liepen een heel eind langs de weg en zagen regelmatig Variable Hawks 
overvliegen. De Green Hermit was een nieuwe soort en tevens onze eerste hermit. 
Het duo White-throated – en White-tailed Tyrannulet was voor wat betreft de 
eerstgenoemde helft ook nieuw en vergde nogal wat uitzoekwerk. Cinnamon 

Flycatcher en Yellow-Olive Flatbill waren eenvoudiger in dat opzicht, en 
eveneens nieuwe soorten.
Natuurlijk zagen we ook oude bekenden: Brown-bellied Swallow, Great Thrush 
en Spectacled Redstart bijvoorbeeld. De Glossy Flowerpiercer was weer een 
nieuwe en Scarlet-bellied Mountain-Tanagers zijn altijd een feest om te zien. De 
Golden-bellied Grosbeak werd zo onderhand een gewone soort, maar de Rufous-

naped Brush-Finch bracht ons weer tot enthousiasme.
En zo was de lijst, hoewel langzaam, toch weer gegroeid met een aantal mooie 
nieuwe soorten.
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24 juli 1990

De voorgaande dagen waren slechts een opwarmertje voor wat er nu op het 
programma stond: Lago Agrio, en van daar opnieuw naar dat prachtige Cuyabeno! 
De vlucht had wat voeten in de aarde. Het propellervliegtuigje waarmee we hadden 
moeten vliegen was namelijk ergens in de jungle neergestort. Nu moesten we met 
een oud legervliegtuig zonder ramen, waarin losse banken stonden, allerlei kabels 
en leidingen zichtbaar waren die er weinig vertrouwenwekkend uitzagen en de 
bagage gewoon achterin neergegooid werd. En dat alles uiteraard met een forse 
vertraging.
Ik heb geen vliegangst, maar dit was niet echt een feest. Uiteindelijk landden we 
echter levend en wel op Lago Agrio Airport en dat was toch het belangrijkste. We 
zouden de nacht doorbrengen in het oliestadje, waarvan ik de geur die er hing nu, 
na al die jaren, nog steeds kan oproepen. Een mix van oerwoud, hitte, vocht, olie en 
uitlaatgassen, beter kan ik het niet omschrijven.
Gelukkig hadden we nog wat tijd om te vogelen in de omgeving en dat leverde nog 
een paar leuke soorten op. Zoals de Bat Falcon, een uiterst vermakelijk valkje. De 
Wattled Jacana was weer eens een nieuwe. Honderden Fork-tailed Palm-Swifts 
en enkele Short-tailed Swifts doorkliefden het luchtruim. Spectaculair waren de 
Lineated Woodpecker en de Chestnut-eared Aracary, soorten die je het gevoel 
gaven echt in de jungle te zijn.
Ten slotte vonden we nog de (Southern) House Wren, die tegenwoordig alweer 
gelumpt is met zijn noordelijke soortgenoot (dat gebeurt af en toe ook), de 
prachtige Black-fronted Nunbird, de nog mooiere Violaceous Jay en de bizarre 
Magpie Tanager. En dat in de wetenschap dat morgen het echte vogelfeest pas 
zou losbarsten. Het kon slechter.

25 juli 1990

Via dezelfde route als vorig jaar, te weten 73 kilometer per bus en dan nog een heel 
eind per gemotoriseerde kano, werden we naar de lodge vervoerd (er was in de 
tussentijd op een eilandje vlakbij het Sionedorp een heuse lodge verrezen, waar we 
deze maal zouden verblijven). We maakten een korte stop in Tarapoa, waar we snel 
wat vogels oppikten langs de weg, zoals de Black-capped Donacobius.
Al varende en (vooral) na aankomst, rond de lodge, kwam er een heel assortiment 
aan vogelsoorten voorbij, waarvan we er een aantal natuurlijk al kenden van vorig 
jaar. Een van de hoogtepunten vond ik de twee White-eared Jacamars, die 
eigenlijk meer aan ijsvogels doen denken.
Oude bekenden waren Yellow-rumped Cacique, White-winged Swallow, 

Greater Yellow-headed Vulture en Wattled Jacana. Nieuw was de Russet-

backed Oropendola, die algemeen bleek te zijn in het gebied. Ringed -, Amazon 

– en Green Kingfishers werden al varende opgepikt. Erg leuk vond ik de Greater 
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Ani, een soort die mijn wereld-ani-lijst tijdens de vorige reis al compleet had 
gemaakt (3 soorten).
Natuurlijk genoten we ook weer van de spectaculaire, grote, kleurrijke 
vogelsoorten, zoals Orange-winged Parrot, Scarlet Macaw, Blue-and-yellow 

Macaw, White-throated Toucan en Violaceous Jay.
Overige soorten die we vandaag scoorden zijn Sibilant Syristes (een nieuwe), 
Blue Ground-Dove, Black Caracara, Bat Falcon, Cocoi Heron, Silver-beaked 

Tanager, Striated Heron, Red-capped Cardinal, Chivi Vireo (v/h Red-eyed 
Vireo, maar daarvan recent gesplitst), Blue-throated Piping-Guan en natuurlijk 
hoorden we regelmatig de Screaming Piha, zoals gewoonlijk zonder dat hij in 
beeld kwam.
Ten slotte is het nog vermeldenswaard dat er een stagiaire met ons meereisde naar 
de lodge: Sylvia Ayala. Een leuke stagiaire was ze, een mooie ook, en ze sprak 
Engels. Al snel hadden we vriendschap met elkaar gesloten.

26 juli 1990

Een volle dag in Cuyabeno, dat kon niet anders dan genieten worden! Natuurlijk 
werd het dat ook. We vogelden ’s morgens voor het ontbijt rond de lodge en na het 
ontbijt gingen we op pad voor een vaartocht of een wandeling over een trail door 
het oerwoud.
Aan de gisteren al waargenomen soorten (die we vandaag deels opnieuw 
tegenkwamen), voegden we een paar goeie toe, zoals de Spix’s Guan. De 
Visarend kenden we natuurlijk al, maar het was toch leuk om hem eens op een 
ander continent te zien, in een tropische setting. We zagen plenty Hoatzins, altijd 
vermakelijke vogels om te zien. Dat (plenty) gold niet voor de Ruddy Pigeon, 
waarvan we er maar eentje tegenkwamen. We waren erg blij met twee Red-and-

green Macaws, want zij waren een spectaculaire nieuwe soort. Ook de andere twee 
macaw-soorten kwamen weer voorbij, evenals Orange-winged Parrot en Blue-

headed Parrot. Twee Blue-crowned Trogons waren weer een genot om naar te 
kijken en de Gilded Barbet was een nieuwe soort.
Brown-chested Martin was niet zo’n spectaculaire, maar wel een nieuwe soort. 
Short-tailed Swifts waren weer volop aanwezig, evenals Grey-breasted Martins. 
We vonden twee soorten antwrens, waarmee we erg in onze nopjes waren, te weten 
Pygmy Antwren en Amazonian Streaked Antwren. Elke soort die je van deze 
gluiperige familie ziet is mooi meegenomen, redeneerden we.
Black-tailed Tityra en Bare-necked Fruitcrow waren weer eens van die 
heerlijke, fraaie nieuwe soorten. Ook de tyrant flycatchers deden weer een duit in 
het zakje middels Lesser Kiskadee, Streaked Flycatcher en Dusky-capped 

Flycatcher, waarvan de laatste twee nieuw waren. Dat gold ook voor de Thick-

billed Euphonia, een schitterend vogeltje. Verder kwamen vandaag Masked 

Tanager en Blue-grey Tanager de lijst nog opvrolijken. En o ja, we zagen ook 
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zoogdieren: Black Agouti, Common Squirrel-Monkey en Amazon River 

Dolphin.
Het was een mooie dag geweest. Ik kan me niet meer herinneren of we bier tot 
onze beschikking hadden in de lodge, maar gevierd hebben we hem zeker.

27 juli 1990

Bij tijd en wijle werd je in Cuyabeno helemaal zot van de fantastisch mooie 
vogelsoorten die aan je oog voorbijtrokken. Zo maakten we vanmorgen voor het 
ontbijt kennis met de Spangled Cotinga, waarvan er twee bij de lodge zaten; wat 
een ongelooflijke juwelen! En dan moet je je realiseren dat daar ook soorten als 
Bare-necked Fruitcrow, Chestnut Woodpecker, Masked Tanager, Black-tailed 

Tityra, Palm Tanager en Maroon-tailed Parakeet tussendoor fietsten.
Na het ontbijt gingen we weer de kano’s in, om te varen of een trail te lopen, dat 
kan ik niet meer exact terughalen. Feit is dat we vandaag niet alleen White-

throated –, maar ook Yellow-ridged Toucans zagen, en een nieuwe toekansoort is 
altijd reden voor feestgedruis. Vandaag eens een antshrike in plaats van een -wren: 
de Mouse-coloured Antshrike om precies te zijn. De Muscovy Duck en de 
Sungrebe kenden we al van de vorige reis, maar waren evengoed van harte 
welkom op de triplist.
Er volgde nog een hele rits nieuwe en minder nieuwe soorten, waaronder zich 
Plumbeous Kite, Little Chachalaca, Anhinga, Cobalt-winged Parakeet, de 
fraaie Black-collared Hawk, Purple Gallinule, Chestnut-bellied Seedeater en 
weer vele prachtige Scarlet Macaws bevonden.

28 juli 1990

Onze tijd in Cuyabeno zat er alweer op. Vandaag maakten we de lange terugreis 
naar Lago Agrio, waar we er op het vliegveldje achter kwamen dat de directe 
omgeving ervan een prima vogelgebied was. Hoogtepunt vond ik de Red-breasted 

Blackbird. Wat een beauty! Maar ook de rest mocht er wezen: Purple Gallinule, 

Wattled Jacana, Chestnut-bellied Seedeater, Large-billed Seed-finch (een 
nieuwe), Blue-winged Parrotlet, Lined Seedeater (weer een nieuwe), Blue-black 

Grassquit, Social Flycatcher, Blue-Grey Tanager, Yellow-browed Sparrow en 
Plain-breasted Ground-Dove (de laatste twee soorten waren ook weer nieuw). 
Dat tikte nog even lekker aan voordat we, met een fatsoenlijk propellervliegtuig 
deze keer, terugvlogen naar Quito.
Die avond brachten we weer door in de gezellige bar van Hotel Tambo Real. We 
hadden afscheid genomen van Sylvia, maar spraken af om de volgende avond met 
haar en een paar van haar vriendinnen uit te gaan.

29 juli 1990

Ook de vulkaan Cotopaxi was dit jaar weer opgenomen in ons reisschema, wegens 
erg mooi landschap en nog vele hooggebergtesoorten te gaan. Het was er vandaag 
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niet zulk geweldig weer: koud, bewolkt, winderig en af en toe een beetje regen. 
Desalniettemin kwam er een leuke set soorten uit.
Andean Lapwing en Andean Gull zijn er vaste gasten. Dit jaar hadden we geen 
Grote – maar wel drie Kleine Geelpootruiters. Andean Coot en Andean Teal 
waren eveneens present; uiteraard, zij moeten immers hun namen eer aan doen. De 
Grass Wren was een nieuwe en heette destijds nog Sedge Wren; de beide 
cinclodessen, Chestnut-winged en Stout-billed, hadden we vorig jaar ook al, maar 
waren uiteraard van harte welkom op de vakantielijst.
We vonden achtereenvolgens Plumbeous Sierra-Finch, Many-striped 

Canastero, Brown-backed Chat-Tyrant, Paramo Ground-Tyrant (een nieuwe), 
Ecuadorian Hillstar, Variable Hawk, Great Thrush, Black-billed Shrike-

Tyrant (weer een nieuwe), Great Horned Owl (die kenden we al uit de VS, maar 
niettemin een heerlijke soort), Tawny Antpitta (het onmiskenbare geluid alleen 
gehoord), Carrunculated Caracara en Plain-coloured Seedeater.
’s Avonds gingen we stappen in Quito met Sylvia en een stuk of wat van haar 
vriendinnen. Het klikte goed tussen ons en ik zou nog jarenlang met haar 
corresponderen (per brief, op van die dunne velletjes luchtpostpapier, en dan kreeg 
je weken later antwoord; zo ging dat in het pre-internettijdperk). Natuurlijk was ik 
verliefd op haar geworden; een van haar vriendinnen werd verliefd op Gerard en 
dat was wederzijds; en de barvrouw van Tambo Real had een oogje op Hans. Het 
was een hele toestand.

30 juli 1990

Maar al die verwikkelingen mochten het vogelen natuurlijk niet in de weg staan. 
Vandaag vertrokken we naar wat een volgend hoogtepunt van de reis moest 
worden: Mindo. Gelegen in het westelijke deel van de Andes op zo’n drieëneenhalf 
uur rijden van Quito. We hadden er al veel over gehoord en gelezen en we hadden 
er één heel belangrijk doel: het zien van de Andean Cock-of-the-Rock.
Onze gids ter plaatse heette Pedro Penafiel. We hadden veel aan hem, hij wist de 
goeie plekken te vinden en liet ons veel goeie soorten zien. We logeerden in het 
enige, eenvoudige hotelletje in Mindo dat er destijds was. Tegenwoordig zijn er 
diverse luxe lodges in het gebied.
Vandaag ging grotendeels op aan de reis ernaartoe, het inchecken in het hotel en 
het verkennen van de omgeving. Dat leverde natuurlijk toch wel wat soorten op. 
Veel bekende, zoals Turkey Vulture, American Kestrel, Great Thrush en 
Rufous-collared Sparrow, maar ook een hele rits nieuwe soorten, dan wel nieuwe 
soorten voor de triplist, zoals Black Phoebe, Golden-crowned Flycatcher, 

White-capped Dipper, Cinnamon Flycatcher, Spectacled Redstart, Blue-and-

black Tanager, Collared Inca en White-tailed Tyrannulet. Om nog maar te 
zwijgen over beauties als Blue-winged Mountain-Tanager, de schitterende 
Grass-green Tanager, Dusky Bush-Tanager, de ons intussen welbekende 
Scarlet-bellied Mountain-Tanager (die echter nog steeds niet ging vervelen) en 
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leukerds als Pearled Treerunner, Wedge-billed Hummingbird, Streaked 

Tuftedcheek en Choco Brush-Finch.
Ten slotte nog een paar bekende soorten: Band-tailed Pigeon, Blue-and-white 

Swallow, Tropical Kingbird en Yellow-bellied Seedeater.
Het was alvast een prachtige binnenkomer in Mindo, vonden we zelf.

31 juli 1990

Het werd vandaag een dag met vele hoogtepunten, hoewel de vogel die het 
hoogtepunt der hoogtepunten moest worden, de cock-of-the-rock, zich vooralsnog 
niet liet zien. Maar je hoort mij niet klagen met prachtbeesten als Toucan Barbet 
en Golden-headed Quetzal in het notitieboekje. En Crimson-rumped Toucanet 
en Stripe-billed Aracary. Wat ben je dan als vogelaar eigenlijk een ondankbare 
hond als je ook nog die cock-of-the-rock wilt.
Gelukkig ben ik altijd meer bezig met de soorten die ik wel heb gezien dan met de 
gemiste soorten. Dat vind ik zelf een fijne en nuttige eigenschap, want ik ben me er 
terdege van bewust dat ik absoluut niet mag klagen met wat ik allemaal aan fraais 
heb gezien, dat ik daar mijn leven lang van kan genieten en dat die gemiste soorten 
na kortere of langere tijd gewoon slijten en misschien zelfs nog wel in het vat 
zitten, ooit.
Maar ik dwaal af. We vonden nog een flinke hoeveelheid soorten vandaag. 
Sommige daarvan hadden we al eerder gezien, maar er zaten ook nieuwe en nieuwe 
voor de triplist tussen, zoals Mountain Wren, Rufous-tailed Hummingbird, 

Social Flycatcher, Chivi Vireo, White-browed Brush-Finch, Chestnut-collared 

Swift en Red-billed Parrot. En leukerds als White-faced Nunbird, Lemon-

rumped Tanager, Blue-necked Tanager, Bananaquit, Rusty Flowerpiercer, 

Southern Rough-winged Swallow, White-winged Tanager, Golden Tanager, 

Smooth-billed Ani, Giant Cowbird, Pacific Hornero en Great Horned Owl.
Het tikte lekker aan in Mindo, dat was zeker.

1 augustus 1990

We hadden alleen de ochtend nog in Mindo voordat we weer naar Quito zouden 
worden vervoerd. En ook vandaag kwam die cock-of-the-rock er niet uit. Dat werd 
dus desnoods nog een trip naar Ecuador, besloten we ter plekke.
Niettemin werd het een lekker laatste ochtendje, waarop we vooral in de tanagers 
goed scoorden. Er kwamen nog een paar prachtige nieuwe soorten uit bovendien. 
De soorten die nieuw waren voor de (vakantie)lijst waren Black-winged Saltator, 

Glistening Green Tanager (wat een fantastisch mooi beest!), Orange-bellied 

Euphonia, Golden-naped Tanager en Blue-necked Tanager.
’s Avonds in Quito dronken we weer een lekker biertje in de kroeg van Tambo 
Real op het (grotendeels) welslagen van onze trip naar Mindo.

2 augustus 1990
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Vandaag maakten we een tweede uitstapje naar de oude weg naar Santo Domingo. 
Wederom viel het niet mee om er soorten uit te trekken, maar we vonden uiteraard 
toch een paar leukerds c.q. nieuwe. De Torrent Tyrannulet bijvoorbeeld, en de 
prachtige Flame-faced Tanager. De Stripe-throated Hermit en de Lesser (v/h 
Green) Violetear. De White-rumped Hawk. En last but certainly not least: drie 
schitterende Beautiful Jays! Wat doen die beesten hun naam eer aan. Natuurlijk 
hadden we ook nog een aantal soorten die ik al meerdere malen heb genoemd voor 
deze reis; die laat ik nu even achterwege.

3 augustus 1990

Een dag zonder waarnemingen. Wat wil het geval? Het was tijd om te vertrekken 
naar de Galápagoseilanden, de heilige graal voor iedere vogelaar. De eilanden 
liggen zo’n 1000 kilometer uit de kust van Ecuador en herbergen… nou ja, dat 
staat allemaal verderop in dit verslag.

4 augustus 1990

Het is geen sinecure om op Galápagos te geraken. Je kunt er niet zomaar op eigen 
houtje naartoe. Als je er rond wilt neuzen, kan dat alleen met en onder streng 
toezicht van een speciaal daartoe opgeleide gids. Je hebt een boot nodig, als je 
tenminste een leuk aantal soorten wilt zien, want alles zit op weer andere eilanden. 
Bovendien zijn veel zeevogels alleen goed te doen vanaf een boot.
We verbleven in een hotel op het grootste eiland en het enige dat min of meer 
bewoond was: Santa Cruz. Van daaruit maakten we iedere dag vaartochten naar 
andere eilanden. Met het weer hadden we veel geluk: het was een aangename 23 
tot 25 graden, het was zonnig en er stond niet veel wind. Prima omstandigheden 
om te varen!
Vandaag scoorden we de eerste Galápagossoortjes. Op Santa Cruz waren dat 
Magnificent Frigatebird, waarvan we op Baltra ook een kolonie bezochten, 
Brown Pelican, Lava Gull (een endeem), Wandering Tattler, Galápagos 

Mockingbird, Large Ground Finch en Small Tree Finch, waarvan de laatste 
drie ook endemen waren.
Op het eilandje Baltra, juist ten noorden van Santa Cruz, voegden we Blue-footed 

Booby toe, waaronder ook veel jonge vogels en iets oudere die gevoerd werden 
door de ouders; alsmede Brown Noddy, Mangrove Warbler (destijds nog 
gewoon Yellow) en Small Ground Finch.

5 augustus 1990

Het werd vandaag een dag vol met spectaculaire soorten. We vogelden op Santa 
Cruz, voeren naar Seymour North, waar we ook aan land gingen, en keken 
uiteraard vanaf de boot over zee.
De dag begon al goed met een Lava Heron, de endemische variant van Green c.q. 
Striated Heron, aan het strand. Nadat we de Black-necked Stilt hadden gescoord, 


