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I. Algemene Informatie. 
 
111...   WWWaaaaaarrrooommm   OOOmmmaaannn???   
Na 2 decades reizen in WP-gebied werd het stilaan tijd om de grenzen ervan te 
overschrijden. Enkele collega vogelkijkers en ex-medereizigers trokken in het najaar 
naar Israël, een reis waar ik jammer genoeg om professionele redenen niet kon aan 
deelnemen. Maar ik beluste op wraak, al is dat een te sterke uitdrukking, en zoeter 
dan Oman kon die niet zijn. Net buiten de eerder vermelde grenzen en volgens 
overleveringen en eerdere bezoekers nog op vele plekken puur en ongeschonden. Als 
de reisverslagen die ik doornam slechts de helft van de waarnemingen zouden 
opleveren kon de trip niet stuk gaan. De eerste reisplannen werden gesmeed met 
timing eind januari  begin februari. Na wat wikken en wegen en om zo weinig 
mogelijk vakantiedagen op te offeren duurde het niet lang of het hele opzet werd een 
maand naar voren geschoven. Het besluit om Kerst en Nieuw niet met vrouw en 
kinderen door te brengen werd niet echt op gejuich onthaald, althans niet door 

een last dan een lust zijn. Mijn immer trouwe metgezel en vader Henri en goede vriend 
Kris De Keersmaecker deelden die mening en in hen vond ik de perfecte 
medereizigers.  
 
222...   DDDeeeeeelllnnneeemmmeeerrrsss...   
De Keersmaecker Kris 
Felix Henri 
Felix Ronan 
 
333...   RRReeeiiissswwweeeggg...   
Verschillende pistes werden bewandeld, of beter uitgevogeld, maar een rechtstreekse 
vlucht zat er niet in. Een tocht over 3 continenten met Egypt air leek het te gaan halen 
tot we het definitieve uur- en reisschema kregen voorgeschoteld. Uiteindelijk toch 
maar met één van de betrouwbaarste, zo niet dé betrouwbaarste, 
luchtvaartmaatschappij in de wereld op pad: Lufthansa. Dit betekende wel dat we in 
drie stappen op onze bestemming zouden geraken. Vertrek in Brussel, aankomst in 
Muscat met tussenstops in Frankfurt en Riyad. Dezelfde tocht in omgekeerde richting 
bij onze terugkeer. Dit alles werd geregeld via Day One Travel in Kruibeke. Het 
verdere traject van de reis op het grondgebied van Oman legden we in handen van 
Vision International, een aanrader! Naast het regelen van de wagen en een 
binnenlandse vlucht werden ook alle verblijven, de nodige permits en bezoeken / 
afspraken verzorgd. Na een kort verblijf in de hoofdstad Muscat trokken we verder 
naar het noorden via Sohar tot op enkele kilometer van de grens met de Verenigde 
Arabische Emiraten. Vervolgens westwaarts door het Al Hajar gebergte en 
zuidoostwaarts naar de kust bij Barr Al Hikman. Om op onze laatste bestemming in 
Dhofar te geraken dwarsten we The Empty Quarter of hoe mooi het ook in het 
Arabisch klinkt: en lieten we 
de wagen achter in Salalah en opteerden we voor een binnenlandse terugvlucht. Zo 
bespaarden we ons de laatste dag van ons verblijf in Oman een 800 kilometer lange 
en vermoeiende zandtocht naar de hoofdstad Muscat.  
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444...   VVVeeerrrbbbllliii jjjfff   
 
Datum Naam Hotel Plaats 
23  24/12/2011 B&B Vision International Muscat 
25  26/12/2011 Al Wadi Hotel Sohar 
27/12/2011 Al Jabal Al Akhdar Hotel Sayq plateau 
28/12/2011 Mahuwt Hotel Hijj 
29/12/2011 Duqm Hotel Ad Duqm 
30/12/2011 Qatbit Resthouse Qatbit 
31/12/2011  04/01/2012 Salalah Beach Villas Salalah 
 
555...   HHHuuuuuurrrwwwaaagggeeennn...   
Zoals al vermeld werd de huurwagen geregeld door Vision International. Omdat we 
het Sayq plateau zouden bezoeken dienden we wel over een 4x4 te beschikken. Op 
dit plateau zijn enkel zulke wagens toegelaten en de beklimming naar en afdaling van 
dienen genomen te worden in Low Gear Drive. Verder kwam de wagen goed van pas 
tijdens de woestijn- en andere off road tochten. Tijdens de tocht van Qatbit naar 
Salalah op de laatste dag van 2011 pushten we de kilometerteller van de Nissan 
Pathfinder over de magische grens van de 100.000! Leuk, ook al was ons aandeel 
klein in vergelijking met het totaal aantal. Tijdens die rit begonnen ook de remmen 

later omgevormd tot een 
slepend en nog later zelfs tot een kloppend geluid. Uiteindelijk begaven de remmen 
het volledig in Kwhar Rawri op de voorlaatste dag van de reis. De oude Nissan werd 
toen ingeruild voor een nieuwer model met heel wat minder kilometers op de teller. 
Hadden we dat vroeger geweten ... . Onze ecologische voetafdruk ter plekke zal niet 
min geweest zijn maar in mijn opinie is dat op die plaats relatief te noemen. Benzine is 
er spotgoedkoop, een volle tank (+/- 50 liter) heb je voor omgerek  
 
666...   GGGeeebbbrrruuuiiikkkttteee   dddooocccuuummmeeennnttteeennn///iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiieee...   
 
6.1. Boeken. 
 

 Dave E. Sargeant, Hanne & Jens Eriksen:  
Birdwatching guide to Oman. 
 

 Lars Jonsson:  
Vogels van Europa. 
 

 Dick Forsman:  
The Raptors of Europe and the Middle East. 
 

 RF Porter, S Christensen, P Schiermacker-Hansen:  
Field Guide to the Birds of the Middle East. 
 

 Krys Kazmierczak, Ber van Perlo:  
A Field Guide to the Birds of the Indian Subcontinent. 
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6.2. Verslagen. 
 

 Henning Vikkelso Rasmussen:  
Fugleiagttagelser i perioden 14.02  26.02.2010. 
 

 Mike Watson & Simon Harrap:  
Oman & Bahrain 23 october  8 november 2009. 
 

 Wouter Faveyts:  
Verslag Trip Oman; 25 december 2008  11 januari 2009. 
 

 Mans Grundsten:  
Oman, November 30th  December 13th 2008. 
 

 Jan Vermeulen:  
Oman, January 2008. 
 

 Sjef Öllers:  
Birdwatching trip to Oman: 26 November  9 December 2007. 
 

 Mike Cram, Dave Lewis & Neil Tovey:  
Oman: Birding the DHOFAR region, 16th to 23rd November 2007 
 

 Ernesto G. Occhiato:  
Oman, 22 November  11 December 2006. 
 
6.3. Kaarten. 
 

  Gizi Map: Sultanate of Oman (schaal 1:1.250.000). 
 

 Explorer Maps: Oman road map (schaal map 1 1:1.600.000; map 2 1:450.000). 
 

 Governate of Dhofar, Sultanate of Oman: Salalah city map. 
 
6.4. Andere informatiebronnen. 
Naast de nodige mondelinge informatieoverdracht van ex-Omanreizigers werd vrijwel 
alle informatie via het internet bekomen. Naast de talrijke reisverslagen consulteerden 
we ook de onderstaande specifieke websites: 
 
 www.birdsoman.com 
 www.fatbirder.com 
 
Vooral de eerste website is onontbeerlijk om je reis voor te bereiden met geregeld 
updates van recente waarnemingen. De site wordt onderhouden door Jens & Hanne 
Eriksen, medeauteurs van het boek Birdwatching guide to Oman. Via hen, eerst via e-
mail vervolgens met het boek en nadien in persoon, konden we enkele sought after 
species & rarities relatief makkelijk bijschrijven op onze reislijst (en vice versa).  

http://www.birdsoman.com/
http://www.fatbirder.com/
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777...   PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaa... 
 
Vrijdag 23/12/2011 
Laatavond aankomst Muscat 
 
Zaterdag 24/12/2011 
Birding ruime omgeving hoofdstad. 
Al Ansaab Wetland  Al Amerat Waste disposal  Al Qurm Beach & Park 
 
Zondag 25/12/2011 
Transfer Muscat  Sohar 
Birding Al Qurm Beach & Park  Ras As Sawadi  Sun Farm Sohar 
 
Maandag 26/12/2011 
Birding Liwa  Shinas  Khatmat Milahah  Sun Farm Sohar 
 
Dinsdag 27/12/2011 
Transfer Sohar  Sayq plateau 
Birding Sun Farm Sohar  Sayq plateau 
 
Woensdag 28/12/2011 
Transfer Sayq plateau  Barr Al Hikman 
Birding Sayq plateau  Filim 
 
Donderdag 29/12/2011 
Transfer Barr Al Hikman  Ad Duqm 
Birding Barr Al Hikman  Filim  Naroon 
 
Vrijdag 30/12/2011 
Transfer Ad Duqm  Qatbit 
Birding Al Ghaftayn  Muntasar  Qatbit 
 
Zaterdag 31/12/2011 
Transfer Qatbit  Salalah 
Birding Qatbit  Muntasar  Dawkah Farm  Al Beed Farm  Wadi Rabkut 
 
Zondag 01/01/2012  Donderdag 05/01/2012 
Birding Salalah & omgeving: 

 Salalah farms 
 East Khwar  Khwar Sawli  Khwar Taqah  Khwar Rawri 
 Ayn Razat  Ayn Hamran 
 Wadi Darbat 
 Tawi Atayr 
 Ras Mirbat 
 Raysut Waste Disposal site 
 Al Mughsayl 
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II. Bezochte gebieden. 
Voor een bezoek aan Oman is het boek a Birdwatching guide to Oman onmisbaar. 
>90% van de gebieden die wij bezochten tijdens onze trip staan hierin beschreven. 
Onderstaand tref je dan ook een opsomming aan van de bezochte gebieden met hun 
verwijzing naar het boek (second edition). 
 
Gebieden in de omgeving van de hoofdstad: 
Al Ansaab Wetland (1.1) 
Al Qurm Natural Park (1.2) 
Al Amrat Waste Disposal Site (1.3) 
 
Al Batinah 
Ras As Sawadi (2.1) 
Sun Farms Sohar (2.2) 
Liwa (2.4) 
Shinas (2.5) 
Khatmat Milahah (2.6) 
 
Al Hajar gebergte 
Sayq plateau (4.3) 
 
Woestijn 
Al Ghaftayn hotel (7.2) 
Muntasar (7.3) 
Qatbit (7.4) 
Al Balid & DawkahFarm (7.5) 
Wadi Rabkut (7.7) 
 
Oost & Zuidoostkust 
Barr al Hikmann (8.1) 
Ad Duqm (9.1) 
 
Dhofar 
Salalah Farms (10.1) 
East Khwar (10.2) 
Ayn Razat (10.3) 
Ayn Hamran (10.4) 
Khwar Sawli (10.5) 
Khwar Taqah (10.6) 
Khwar Rawri (10.7) 
Wadi Darbat (10.8) 
Tawi Atayr (10.9) 
Ras Mirbat (10.11) 
Raysut (10.14) 
Al Mughsayl (10.15) 
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1. Inleiding. 
Het voelt een beetje vreemd aan. 2011 in België wordt dit jaar niet traditioneel 
afgesloten met oudejaarsavond of met de verjaardag van mijn beste kameraad. Ik heb 
er voor gezorgd dat alle zaken die nog afgewerkt moesten worden daadwerkelijk ook 
afgewerkt zijn. Zo kan ik in de tweede week van 2012 een verse start nemen. Voor 
mijn vader is het geleden van vorige eeuw, tijdens zijn militaire dienst, dat hij oud en 
nieuw in het buitenland zal vieren. Kris daarentegen is ondertussen een volleerd 
globetrotter en zit bijgevolg rond deze dagen van het jaar meer in het buitenland dan 
in zijn domicilie. 
naar de luchthaven gebracht. Bij Kris is zijn papa van dienst. Deze laatste zou er veel 
voor geven om ons te kunnen vervoegen. De tickets voor de vluchten van Brussel 
naar Frankfurt en Frankfurt naar Muscat worden via een terminal afgeprint. De 
chauffeurs keren huiswaarts en wij laten onszelf en de bagage inchecken. Al 
slenterend komen we aan bij vervolgens paspoortcontrole, security check en 
uiteindelijk onze gate. Boarden is een makkie, gezinnen met kinderen en passagiers 
die moeten plaatsnemen in de stoelen tussen rijen 12 en 25 krijgen voorrang. Al snel 
kan de luchthaven en vervolgens heel Groot Brussel bedekt worden met mijn hand. 
Dat wil zeggen dat de begane grond steeds verder weg van ons verwijderd is. De 
vlucht heeft meer weg van een golvende beweging daar we na slechts 3 kwartier 
vliegen al opnieuw aan het taxiën zijn. De televisieschermen in een centraal deel van 
de luchthaven leren ons dat we een heel eind zullen moeten stappen voor onze 
aansluitende vlucht. We hebben ruimschoots de tijd, zo een kleine 3 uur. Via allerlei 
rol- en gewone trappen, loopbanden en liften zowel boven- als ondergronds komen we 
aan op bestemming. Het is een ruime hal en er valt nog weinig volk te bespeuren. 
Misschien zit het vliegtuig richting Midden Oosten niet vol? De uren daarna bewijzen 
het tegendeel. Langzaam maar zeker stroomt de terminal vol. We zien de eerste 
typische Arabische families verschijnen: man slenterend voorop, kort gevolgd door 
een volledig gesluierde vrouw en één of meerdere kinderen. Maar we ontdekken ook 
ultramoderne families en heel Westers geklede dames. Leuk hoe de clichés worden 
versplinterd. Tegen een uur of 10 is het tijd om aan boord te gaan van onze Airbus 
A340-600, eens iets anders. We zitten in het middenstuk van zowel het vliegtuig als 
de gang. De crew laat het eerst nog betijen maar het installeren blijft duren en 
uiteindelijk worden de traagste vriendelijk maar kordaat aangemaand om hun plaatsen 

Lift off met deze kanjer van een Airbus heeft net iets meer om handen dan met een 
gewone air- of cityliner. Het verblijf in de lucht verloopt smooth, er kan muziek worden 
beluisterd, films bekeken en we worden verschillende keren bediend met food & 
drinks. De eerste vogels van de reis zijn de spreekwoordelijke uiltjes die worden 
gevangen. Na ongeveer 6 uur vliegen staan we ergens midden in een grote zandbak, 
dit moet de luchthaven van Riyad zijn. Kris krijgt waar voor zijn uitspraken. De 
ultramoderne jonge dames die Saoudi Arabië als eindbestemming hebben wikkelen 
zich snel in een laken of verhullen zich prompt in een boerka. Wat overblijft zijn ogen 
en ook die worden door enkelen verborgen met een doorzichtig gaas. Gedurende de 
reis zal blijken dat het dragen van een boerka voor sommige dames eigenlijk verplicht 
zou moeten zijn . Ook alcohol en magazines die enige vorm van naakt bevatten 
dienen aan de crew te worden overgemaakt.  
 



OMAN                         December 2011 - Januari 2012 
  
  

Tja, dit land is 1 van de 2 landen in de wereld die nog nooit een vrouw naar de 
Olympische Spelen heeft  Weet je ineens genoeg. Lufthansa maakt van 
de tussenstop handig gebruik om te refuelen, het zal ongetwijfeld met de gunstige 
olieprijzen te maken hebben. Tijdens deze actie is het verboden om rond te lopen in 
het aan de grond genagelde luchtschip en dit om veiligheidsredenen. Een bijdehand 
zijnde Omani merkt op dat als men het echt veilig wil spelen men eigenlijk alle 
passagiers van boord zou moeten halen. We kunnen hem geen ongelijk geven. Tegen 
de tijd dat de vleugels volgepompt zitten met kerosine valt de duisternis over de 
woestijn als een zwart deken.  daylight is wasted in airports and  gaat 
er door mijn gedachten. Met pinkende outdoor ledverlichting begeven we ons opnieuw 
de lucht in richting eindbestemming. Nog een kleine 2,5 uur en we zijn er, nu maar 
hopen dat alles geregeld is. In Muscat kan de piloot ontspannen zijn vliegmachine aan 
de grond zetten, er lijkt geen einde te komen aan de landingsbaan. Net zoals in Riyad 

luchthaven is er niet bij al hebben enkele Westerlingen dit niet onmiddellijk door. Het 
aanschaffen van onze visa neemt wat tijd in beslag. Er wordt betaald in verschillende 
munteenheden, wij geven hier onze enige $ uit al vormt betalen met onze 
probleem. Een norse Omani moet het verkregen papier valideren en onze paspoorten 
afstempelen. We zijn vriendelijk maar kennelijk kan het deze man niet echt veel 
schelen of is het omdat hij met de late shift staat? Onze bagage wordt voor het 
verlaten van de luchthaven gescreend. Nog even krijgen we additionele vragen en 
moet ik op aandringen van enkele militairen mijn verrekijker tonen. Het is een maat 
voor niks. Papa moet dringend naar toilet en vindt niet echt een gelegenheid om zijn 
behoefte te doen. In eerste instantie wil hij het opgeven maar ik spoor hem aan om 
toch te gaan en samen vinden we de toiletten terug. Kris waakt als een bull terrier over 
het materiaal. In de arrival hall staat onze chauffeur te wachten. Een bordje met 
daarop Mister Ronan & Vision International verraadt hem. De wagen wordt keurig 
voorgereden en in een wip zijn we op weg naar onze Bed & Breakfast. Een goed half 
uur later, via een sluipweg langs een SHELL station en een prachtige moskee, zijn we 
ter plekke. Boven worden we opgewacht door de excentrieke Siw. Wouter Faveyts 
had ons enkele weken voor ons bezoek aan Oman al een tip van de sluier opgelicht. 
De dame is enthousiast en toont ons onze vertrekken en badkamer. Ze stelt voor om 
alle praktische zaken morgen na het ontbijt te regelen. Ze vraagt ons tevens of ze ons, 
samen met haar dochter, mag vergezellen naar de Al Ansaab Wetlands. Het lijkt even 
de omgekeerde wereld maar hey, waarom niet? Schoenen gaan aan de kant en 
kousen verzeilen net zoals wij op het terras van het achtste verdiep (penthouse). Een 
pintje kan er wel in, samen met een zacht briesje en een aangename warmte. De 
lange reisdag is eindelijk ten einde! Ieder doet nog zijn ding zodat we klaar zijn om 
morgen Oman te ontdekken. Tegen middernacht gaan de lichten uit zowel letterlijk als 
figuurlijk en kunnen we wegdromen. Benieuwd wat dit land ons te bieden heeft.  
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2. Dagverslagen. 
 
DDaagg  11::  ZZaatteerrddaagg  2244  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
  
TToocchhtt::  
Al Ansaab Lagoon  Al Amerat Waste Disposal site  Al Qurm Park 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  11::  
DDee  kkeerrssttvvaakkaannttiiee  bbeeggiinntt..  VVoooorr  hheett  eeeerrsstt  iinn  llaannggee  ttiijjddeenn  kkaann  iikk  eerr  vvoooorr  110000%%  aaaann  
ddeeeellnneemmeenn..  DDee  wweekkkkeerr  lloooopptt  aaff  oomm  55..3300  uuuurr  mmaaaarr  wwee  lliiggggeenn  aalllleenn  aall  wwaakkkkeerr..  EEeenn  kkoorrttee  
mmaaaarr  ggooeeddee  nnaacchhttrruusstt  hheeeefftt  ppllaaaattssggeemmaaaakktt  vvoooorr  vveerrllaannggeenn..  VVeerrllaannggeenn  oomm  vvooggeellss  ttee  
kkiijjkkeenn  eenn  ddiitt  mmooooiiee  llaanndd  ttee  oonnttddeekkkkeenn..  WWaanntt  ddaatt  iiss  hheett  vvoollggeennss  SSiiww,,  aa  bbeeaauuttiiffuull  
ccoouunnttrryy ..  NNaa  eeeenn  ddoouucchhee  vvoooorr  ddee  eennee  eenn  eeeenn  uuiittggeebbrreeiiddee  vveerrffrriissssiinngg  vvoooorr  ddee  aannddeerree  
oonnttmmooeetteenn  wwee  oonnzzee  ggaassttvvrroouuww  mmeett  hhaaaarr  ddoocchhtteerr..  KKllookkssllaagg  66  uuuurr  vveerrllaatteenn  wwee  hheett  
aappppaarrtteemmeennttssbbllookk..  IIkk  nneett  iieettss  eeeerrddeerr  oomm  oopp  zzooeekk  ttee  ggaaaann  nnaaaarr  ddee  hhuuuurrwwaaggeenn,,  eeeenn  
NNiissssaann  PPaatthhffiinnddeerr..  HHeett  ssttaaaatt  eerr  nnaattuuuurrlliijjkk  vvooll  vvaann,,  44xx44  wwaaggeennss  zziijjnn  hhiieerr  nnuu  eeeennmmaaaall  
sscchheerriinngg  eenn  iinnssllaagg..  DDaann  mmaaaarr  wwaatt  rroonnddllooppeenn  eenn  zzaappppeenn  mmeett  ddee  aaffssttaannddssbbeeddiieenniinngg..  EEnn  
jjaa  hhoooorr,,  oonnss  vveerrvvooeerrmmiiddddeell  vvoooorr  ddee  kkoommeennddee  wweekkeenn  wwoorrddtt  aall  ssnneell  tteerruuggggeevvoonnddeenn..  
IInnssttaappppeenn,,  ssttaarrtteenn,,  vvoooorrrriijjddeenn  eenn  iinnllaaddeenn..  SSiiww  ssttaaaatt  eerr  oopp  oomm  ddee  rrooll  vvaann  ccooppiilloooott  oopp  
zziicchh  ttee  nneemmeenn..  IIkk  hheebb  aall  bbeetteerree  bbeeggeelleeiiddeerrss  ggeehhaadd..  HHaaaarr  ddoocchhtteerr  ppllaanntt  zziicchh  oopp  ddee  
aacchhtteerrbbaannkk  ttuusssseenn  oonnzzee  ppaa  eenn  KKrriiss..  VViiaa  ddee  nniieeuuww  aaaannggeelleeggddee  ssoouutthheerrnn  eexxpprreessss  wwaayy  
mmooeetteenn  wwee  eerr  wweell  ggeerraakkeenn..  OOpp  aaaannggeevveenn  vvaann  ddee  oouuddeerree  ZZwweeeeddssee  ddaammee  nneemmeenn  wwee  
eeeenn  aaffrriitt  ttee  vvrrooeegg  eenn  bbeellaannddeenn  wwee  iinn  AAll  AAnnssaaaabb  ddoorrpp..  EEeenn  bbuusscchhaauuffffeeuurr  mmeett  eeeenn  vvoollllee  
bbuuss  sscchhoooollkkiinnddeerreenn  kkaann  oonnss  nniieett  hheellppeenn  oomm  uuiitt  hheett  llaabbyyrriinntt  ttee  ggeerraakkeenn..  EEeenn  
vvrriieennddeelliijjkkee  AArraabbiieerr  kkaann  ddiitt  wweell..  HHiijj  nnooddiiggtt  oonnss  nnoogg  uuiitt  oomm  tthheeee  ttee  ggaaaann  ddrriinnkkeenn  bbiijj  hheemm  
tthhuuiiss  mmaaaarr  ggeezziieenn  wwee  aall  bbeehhoooorrlliijjkk  wwaatt  ttiijjdd  vveerrlloorreenn  hheebbbbeenn  eenn  oonnzzee  ggiiddss  ssttaaaatt  ttee  
wwaacchhtteenn  kkuunnnneenn  wwee  nniieett  iinnggaaaann  oopp  ddiitt  vvrriieennddeelliijjkkee  ggeebbaaaarr..  VViiaa  eeeenn  oonnvveerrhhaarrddee  
ggiinnddwweegg  ggeerraakkeenn  wwee  ooppnniieeuuww  oopp  ddee  aauuttoossttrraaddee,,  aalllleeeenn  iiss  hheett  iinn  ddee  vveerrkkeeeerrddee  rriicchhttiinngg..  
OOpp  hheett  eeeerrssttvvoollggeennddee  kkllaavveerrbbllaadd  pprroobbeeeerrtt  ddee  SSccaannddiinnaavviisscchhee  mmiijj  eeeenn  llaaaattssttee  kkeeeerr  vvaann  
ddee  wwiijjss  ttee  bbrreennggeenn  mmaaaarr  iikk  wweeiiggeerr  ttee  lluuiisstteerreenn  eenn  ddooee  mmiijjnn  eeiiggeenn  ddiinngg..  EEeenn  eeiinnddjjee  
vveerrddeerroopp  kkoommeenn  ddee  ggeellee  lloorrrriieess  iinn  zziicchhtt..  DDaaaarr  mmooeetteenn  wwee  zziijjnn!!  DDeezzee  ttrruucckkss  zziijjnn  ggeellaaddeenn  
mmeett  aaffvvaallwwaatteerr  uuiitt  ddee  hhooooffddssttaadd  eenn  kkoommeenn  nnaaaarr  hhiieerr  oomm  hheett  ttee  lloosssseenn  eenn  ttee  llaatteenn  
zzuuiivveerreenn..  JJee  zzoouu  hheett  jjee  bbeeggiinnnneenn  aaffvvrraaggeenn  eenn  iinnddeerrddaaaadd,,  ddee  eeeerrssttee  vvooggeellss  llaatteenn  zziicchh  
nnuu  ppaass  zziieenn::  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss..  GGeelliijjkk  eeeenn  nniieeuuwwee  ssoooorrtt  eenn  zzee  bbeevvaalllleenn  oonnss  mmeetteeeenn..  HHeett  
zziijjnn  nniieett  ddee  eenniiggeenn  ddiiee  vvlliieeggeenn..  WWiijjzzeellff  ggaaaann  ooookk  ddee  lluucchhtt  iinn  wwaannnneeeerr  iikk  ttee  llaaaatt  eeeenn  
vveerrkkeeeerrssddrreemmppeell,,  eeeenn  zzooggeennaaaammddee  ssiilleenntt  ppoolliicceemmaann,,  ooppmmeerrkk..  AAaannsscchhuuiivveenn  aacchhtteerr  ddee  
ggeellee  ssttiinnkkeennddee  ggeeddrroocchhtteenn  zziitt  eerr  nniieett  iinn  eenn  ddee  NNiissssaann  wwoorrddtt  vvaakkkkuunnddiigg  eenn  vviiaa  hheett  ssppooookk  
rriijjvvaakk  llaannggsshheeeenn  ddee  ggaattee  ggeelleeiidd..  DDoooorr  hheett  oommmmeettjjee  iinn  hheett  ddoorrpp  hheebbbbeenn  wwee  aaaarrddiigg  wwaatt  
ttiijjdd  vveerrlloorreenn  eenn  oonnzzee  vvrroouuwweelliijjkkee  ggiiddss  MMaannaall  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  ddee  ppiissttee  iinn..  TTeerruugg  nnaaaarr  ddee  
iinnkkoomm  ddaann  mmaaaarr  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee..  HHiieerr  zziieenn  wwee  kkoorrtt  nnaa  eellkkaaaarr  22  AAaassggiieerreenn  
vvoooorrbbiijjvvlliieeggeenn..  IIeettss  llaatteerr  ssttaaaann  wwee  oopp  eeeenn  ggrroottee  lleeggee  ppaarrkkiinngg  eenn  kkoommtt  oonnzzee  ggiiddss  
aaaannggeewwaannddeelldd..  HHeett  iinnsscchhaakkeelleenn  vvaann  VViissiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  bblliijjkktt  eeeenn  ggooeeddee  zzeett  ttee  zziijjnn..  
NNoorrmmaaaall  zziijjnn  ddee  HHaayyaa  wweettllaannddss  aalllleeeenn  oopp  zzoonnddaagg  eenn  ddiinnssddaagg  ttooeeggaannkkeelliijjkk  vvoooorr  hheett  
ppuubblliieekk  mmaaaarr  wwiijj  hheebbbbeenn  vvaannddaaaagg  ssppeecciiaallee  ttooeellaattiinngg  ggeekkrreeggeenn  oomm  hheett  ggeebbiieedd  ttee  
bbeezzooeekkeenn..  OOnnzzee  ggiiddss  MMaannaall  sstteelltt  zziicchhzzeellff  eenn  ddee  wweettllaannddss  kkoorrtt  vvoooorr  eenn  aall  ggaauuww  bblliijjkktt  ddaatt  
ddeezzee  ddaammee  hhaaaarr  vvooggeellss  kkeenntt..  BBiijj  hheett  nnaaddeerreenn  vvaann  ddee  eeeerrssttee  ppllaass  vvlliieeggtt  eeeenn  KKoollggaannss  
oopp..  DDee  tteelleessccooppeenn  eenn  vveerrrreekkiijjkkeerrss  wwoorrddeenn  iinn  sstteelllliinngg  ggeebbrraacchhtt..    
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DDee  eeeerrssttee  ssccaann  lleevveerrtt  oonnmmiiddddeelllliijjkk  lliiffeerrss  eenn  aannddeerr  mmooooiiss  oopp..  EEeenn  WWiittssttaaaarrttkkiieevviitt  vvoooorr  
KKrriiss  eenn  eennkkeellee  IInnddiisscchhee  kkiieevviitteenn  vvoooorr  mmiijj  eenn  mmiijjnn  vvaaddeerr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd..  EEeenn  ggrrooeepp  vvaann  
eeeenn  3355--ttaall  WWiittvvlleeuuggeellsstteerrnnss  vveerrllaaaatt  uuiitt  eeiiggeenn  bbeewweeggiinngg  hheett  ggeebbiieedd  tteerrwwiijjll  ddee  99  
aaaannwweezziiggee  FFllaammiinnggoo ss  hheett  ddooeenn  oonnddeerr  ddrruukk  vvaann  33  zzwwaarree  mmiilliittaaiirree  hheelliikkoopptteerrss..  WWee  
kkoommeenn  ooggeenn  ttee  kkoorrtt  eenn  iinn  rruuiill  vvoooorr  hheett  ooppsstteelllleenn  vvaann  ddee  tteelleessccooppeenn  oopp  ZZwweeeeddssee--
ddaammeess--hhooooggttee  kkrriijjggeenn  wwee  kkooffffiiee  eenn  kkooeekkjjeess  aaaannggeebbooddeenn..  HHeett  iiss  zzaalliigg  vvooggeellss  kkiijjkkeenn  oopp  
ddiiee  mmaanniieerr..  IInn  ddee  bboossjjeess  lliinnkkss  vvaann  oonnss  zziitttteenn  LLooooddbbeekkjjeess  eenn  GGeessttrreeeeppttee  pprriinniiaa ss  eenn  
oopp  eeeenn  eeiillaannddjjee  iinn  ddee  ppllaass  vveerrsscchhiilllleennddee  CCiittrrooeennkkwwiikkssttaaaarrtteenn  ddiiee  kkrriisskkrraass  ddoooorr  eellkkaaaarr  
vvlliieeggeenn..  EEeenn  oonnvvoollwwaasssseenn  IIzzaabbeellkkllaauuwwiieerr  vvaannggtt  eeeenn  pprrooooii  vvoooorr  oonnzzee  nneeuuss  eenn  ssppiieesstt  
zzee  mmeetteeeenn..  EEnn  ddee  ppllaass  zzeellff??  DDaaaarr  wweemmeelltt  hheett  vvaann  ddee  rreeiiggeerrss,,  eeeennddeenn  eenn  iinn  mmiinnddeerree  
mmaattee  ooookk  sstteellttllooppeerrss..  DDee  lleeuukkssttee  oonnddeerr  hheenn,,  aalllléé  vvoooorr  mmiijj  ddaann  ttoocchh,,  zziijjnn  RRaallrreeiiggeerr,,  
SSmmiieenntt  eenn  mmiinnsstteennss  33  SStteekkeellssttaaaarrttssnniippppeenn..  EEnnkkeellee  vvaann  ddeezzee  llaaaattssttee  llaatteenn  hhuunn  
ggeessttrreeeeppttee  oonnddeerrzziijjddee  eenn  zzooggeennaaaammddee  bbuullbb  vvoooorr  hheett  oooogg  lleekkkkeerr  bbeewwoonnddeerreenn..  NNaa  eeeenn  
ggooeedd  hhaallff  uuuurrttjjee  eenn  eeeenn  ppaakk  lliiffeerrss  llaatteerr  iiss  hheett  ttiijjdd  oomm  ddee  bbeenneenn  ttee  ssttrreekkkkeenn..  HHeett  wweeggjjee  
nnaaaarr  ddee  eeeerrssttee  sscchhuuiillwwaanndd  lleevveerrtt  ddee  eeeerrssttee  PPuurrppeerrhhoonniinnggzzuuiiggeerrss  oopp..  DDee  mmeeeesstteenn  
zziitttteenn  iinn  eeeenn  ssaaaaii  vveerreennkklleeeedd..  DDee  WWiittoooorrbbuuuullbbuuuull  zziieett  eerr  iieettss  ssttrraalleennddeerr  uuiitt..  EEeenn  
ttwweeeeddee    BBrruuiinnee  kkiieekkeennddiieeff  jjaaaaggtt  DDooddaaaarrss,,  KKlleeiinnee  eenn  zzeellffss  GGrroottee  zziillvveerrrreeiiggeerr  ddee  
ssttuuiippeenn  oopp  hheett  bbeevveeddeerrddee  lliijjff..  DDee  wweegg  nnaaaarr  ddee  vveerrssttee  vviijjvveerr  lleeiiddtt  ddoooorr  eeeenn  ggrrooeennee  zzoonnee  
wwaaaarr  ggeerreeggeelldd  eeeenn  ssttrroooommppjjee  ddoooorr  lloooopptt..  EEnnkkeellee  GGrriijjzzee  ffrraannkkoolliijjnneenn  vveerrddwwiijjnneenn  iinn  ddee  
ddiicchhttee  bbeeggrrooeeiiiinngg  mmaaaarr  eeeennttjjee  bblliijjfftt  llaannggdduurriigg  zziitttteenn  iinn  ddee  ttoopp  vvaann  eeeenn  llaaaaggssttaamm  ttoott  
iieeddeerreeeenn  hheemm  hheeeefftt  kkuunnnneenn  ttiikkkkeenn..  EEnnkkeellee  BBllaauuwwbboorrsstteenn  zziitttteenn  aaaann  ddee  ggrroonndd  eenn  iinn  
hheett  rriieett..  IInnddiisscchhee  kkaarreekkiieetteenn  zziinnggeenn  rraauuww  uuiitt  vvoollllee  bboorrsstt  mmaaaarr  llaatteenn  zziicchh  vvoooorrllooppiigg  nniieett  
zziieenn..  OOnnzzee  aaaannddaacchhtt  wwoorrddtt  ooppnniieeuuww  aaffggeelleeiidd  ddoooorr  ddee  hheellii ss  eenn  vvaaddeerr  ppiikktt  zzoowwaaaarr  55  
KKlleeiinnee  ggrrooeennee  bbiijjeenneetteerrss  oopp..  ZZee  zziijjnn  mmooeeiilliijjkk  ttee  vvoollggeenn  iinn  ddee  hheellbbllaauuwwee  lluucchhtt..  OOpp  ddee  
ggrroottee  ppllaass  zziitttteenn  vvoooorraall  vveeeell  eeeennddeenn  wwaaaarroonnddeerr  WWiillddee,,  SSlloobb--  eenn  KKrraakkeeeenndd,,  ZZoommeerr--  
eenn  WWiinntteerrttaalliinngg,,  SSmmiieenntt,,  PPiijjllssttaaaarrtt,,  KKuuiiff--  eenn  TTaaffeelleeeenndd..  EErr  zziitttteenn  nnaa  oonnddeerrzzooeekk  ooookk  
eennkkeellee  vvrreeeemmddee  eeeennddeenn  iinn  ddee  bbiijjtt,,  hheett  zziijjnn  eeeenn    KKrroooonn--  eenn  eeeenn    WWiittooooggeeeenndd..  NNuu,,  
ddaatt  sseettjjee  iiss  ooookk  mmooooii  ooppggeekkuuiisstt..  EEnnkkeellee  RRaallrreeiiggeerrss  vvlliieeggeenn  nnoogg  hheeeenn  eenn  wweeeerr  eenn  oopp  
eeeenn  oovveerrlloooopp  zziitttteenn  BBoonnttee  eenn  TTeemmmmiinncckkss  ssttrraannddllooppeerr  zziijj  aaaann  zziijj..  OOnnzzee  ggiiddss  vvrraaaaggtt  
vvrriieennddeelliijjkk  ooff  wwee  ddee  tteerruuggkkeeeerr  wwiilllleenn  iinnzzeetttteenn  eenn  wwee  kknniikkkkeenn  bbeevveessttiiggeenndd..  DDee  IInnddiisscchhee  
kkaarreekkiieetteenn  llaatteenn  zziicchh  nnuu  wweell  ggooeedd  bbeekkiijjkkeenn  eenn  hheett  iiss  KKrriiss  ddiiee  eexxttrraa  aaaannddaacchhtt  sscchheennkktt  
aaaann  eeeenn  iieettwwaatt  oonnggeewwoonnee  vvooggeell  oopp  ddee  ggrroonndd  mmeett  ooppggeewwiippttee  ssttaaaarrtt..  DDaaaarr  wwaaaarr  iikk  ddeennkk  
ddaatt  hheett  oomm  ddee  eeeerrddeerr  wwaaaarrggeennoommeenn  IIzzaabbeellkkllaauuwwiieerr  ggaaaatt  ddiiee  uuiitt  hheett  rriieett  iiss  ggeekkoommeenn,,  
ddeetteerrmmiinneeeerrtt  hhiijj  hheemm  aallss  eeeenn  RRoossssee  wwaaaaiieerrssttaaaarrtt..  HHeett  iiss  eeiiggeennlliijjkk  ttee  ggeekk  vvoooorr  
wwoooorrddeenn  wwaatt  eerr  oopp  ddeezzee  pplleekk  aalllleemmaaaall  ssaammeennttrrooeepptt..  TTiijjddeennss  hheett  oobbsseerrvveerreenn  vvaann  eeeenn  
44--ttaall  IInnddiisscchhee  kkiieevviitteenn  kkrriijjgg  iikk  ttoott  22  mmaaaall  ttooee  eeeenn  vveerrvveelleenndd  tteelleeffoooonnttjjee  uuiitt  BBeellggiiëë..  HHeett  
iiss  eeeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann  ddee  aallaarrmmcceennttrraallee  ddiiee  mmiijj  vvrraaaaggtt  ooff  iikk  eevveenn  kkaann  cchheecckkeenn  ooff  aallllee  
ddeeuurreenn  vvaann  hheett  kkaannttoooorr  wweell  oopp  sslloott  zziijjnn..  IIkk  aannttwwoooorrdd  ddaaaarr  zzeeeerr  nnuucchhtteerr  oopp  ddaatt  hheett  iinn  ddee  
ggeeggeevveenn  oommssttaannddiigghheeddeenn  nniieett  eecchhtt  eevviiddeenntt  iiss..  HHiijj  kkaann  eerr  bbeeggrriipp  vvoooorr  ooppbbrreennggeenn..  JJee  
ddiieenntt  tteevveennss  ttee  wweetteenn  ddaatt  wwee  iinn  eeeenn  hheeeell  aannddeerree  ttiijjddzzoonnee  vveerrttooeevveenn  eenn  ddaatt  zzee  eeeerrsstt  
nnaaaarr  mmiijjnn  pprriivvéénnuummmmeerr  hheebbbbeenn  ggeebbeelldd..  OOpp  ddaatt  ooggeennbblliikk  wwaass  hheett  nneett  55  uuuurr  iinn  ddee  
oocchhtteenndd  iinn  BBeellggiiëë..  HHeett  tthhuuiissffrroonntt  zzaatt  hhiieerr  eecchhtt  nniieett  oopp  ttee  wwaacchhtteenn..  EEeenn  llaaaattssttee  ssccaann  
oovveerr  ddee  vvoooorrssttee  ppllaass  lleevveerrtt  nnoogg  eeeenn  mmooooii  sseettjjee  vvaann  44  WWiittssttaaaarrtt--  eenn  77  IInnddiisscchhee  
kkiieevviitteenn  oopp..  DDee  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss  bblliijjvveenn  iinn  kklleeiinnee  ggrrooeeppjjeess  vvoooorrbbiijj  sscchheeuurreenn..  IIkk  dduurrff  ttee  
wweeddddeenn  ddaatt  wwee  eerr  oopp  hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee  rreeiiss  nnoogg  wweeiinniigg  aaaannddaacchhtt  aaaann  zzuulllleenn  sscchheennkkeenn..  
WWee  ddaannkkeenn  MMaannaall  vvoooorr  hheett  ddeelleenn  vvaann  hhaaaarr  kkeennnniiss  mmeett  oonnss  eenn  kkeerreenn  tteerruugg  vvoooorr  oonnttbbiijjtt..    
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VVoollggeennss  SSiiww  mmaaaakktt  hheett  nniieett  uuiitt  wweellkkee  wweegg  wwee  nneemmeenn,,  zzee  lleeiiddeenn  aalllleenn  nnaaaarr  ddee  
hhooooffddssttaadd..  OOnnddeerrwweegg  bblliijjfftt  hhaaaarr  ddoocchhtteerr  mmaaaarr  kklleettsseenn  oovveerr  ffiillmmss,,  pprreemmiièèrreess  eenn  rrooddee  
llooppeerrss..  WWee  zzuulllleenn  ppaass  ddee  ddaagg  ddaaaarroopp  bbeeggrriijjppeenn  wwaaaarr  hheett  oovveerr  ggaaaatt..  NNoogg  eevveenn  
ooppsscchhuuddddiinngg  oonnddeerrwweegg  vvoooorr  ddee  eeeerrssttee  IInnddiisscchhee  sscchhaarrrreellaaaarr  vvaann  ddee  rreeiiss..  NNiieett  
iieeddeerreeeenn  kkaann  zzeeggggeenn  ddaatt  hhiijj  ooff  zziijj  hheemm  ggeezziieenn  hheeeefftt..  EEnn  hheett  wweeeerr??  VVoolloopp  zzoonn,,  ggeeeenn  
wwoollkkjjee  ttee  bbeessppeeuurreenn  eenn  ddee  tteemmppeerraattuuuurr  lloooopptt  aall  oopp  ttoott  bboovveenn  ddee  2200°°CC..  GGeewwoooonn  zzaalliigg!!  
HHeett  oonnttbbiijjtt  wwoorrddtt  ggeennuuttttiiggdd  iinn  hheett  ssaalloonn  oopp  hheett  88ssttee  vveerrddiieepp..  VVoooorr  eeeenn  ssttuukkjjee  ffrruuiitt  ooff  eeeenn  
ttaassjjee  tthheeee  bbeeggeevveenn  wwee  oonnss  oopp  hheett  tteerrrraass  mmeett  uuiittzziicchhtt  oopp  ddee  GGoollff  vvaann  OOmmaann..  VVeerr  wweegg  
zziitttteenn  oonnzzee  eeeerrssttee  HHeemmpprriicchhss  mmeeeeuuwweenn  vvaann  ddee  ddaagg,,  ddeezzee  rreeiiss  ooff  vvaann  oonnss  lleevveenn,,  hheett  
mmaaaakktt  aalllleemmaaaall  eeiiggeennlliijjkk  nniieett  zzoo  vveeeell  uuiitt..  WWee  kkrriijjggeenn  oonnzzee  rreeiissbbuunnddeell  oovveerrhhaannddiiggdd  mmeett  
ddaaaarriinn  aall  ddee  nnooddiiggee  ppaappiieerreenn..  WWee  mmaakkeenn  tteevveennss  vveerrddeerree  aaffsspprraakkeenn  iinn  vveerrbbaanndd  mmeett  ddee  
wwaaggeenn  eenn  ppoollsseenn  nnaaaarr  aalllleerrlleeii  aannddeerree  nnuuttttiiggee  ttiippss  &&  ttrriicckkss..  HHiieerruuiitt  bblliijjkktt  ddaatt  rreeiizzeenn  
ddoooorrhheeeenn  OOmmaann  eeeenn  mmaakkkkiiee  mmooeett  zziijjnn..  NNaattuuuurrlliijjkk  bblliijjfftt  ddee  ppllaanneeeett  rrootteerreenn  wwaatt  wwiill  
zzeeggggeenn  ddaatt  nnoogg  llaannggeerr  bbiinnnneenn  zziitttteenn  eenn  bbaabbbbeelleenn  ppuuuurr  ttiijjddvveerrlliieess  iiss..  OOpp  nnaaaarr  AAll  AAmmeerraatt  
WWaassttee  DDiissppoossaall  SSiittee  ddaann  mmaaaarr..  HHeett  iiss  ddrruukk  eenn  rroommmmeelliigg  oopp  ddee  bbaaaann,,  hheett  iiss  nneett  aallssooff  
iieeddeerreeeenn  zziijjnn  zziinn  ddooeett  iinn  hheett  vveerrkkeeeerr..  OOmmaann  iiss  iinn  vvoollllee  oonnttwwiikkkkeelliinngg,,  zzoovveeeell  iiss  zzeekkeerr,,  wwee  
ppaasssseerreenn  ddee  eennee  nnaa  ddee  aannddeerree  bboouuwwwweerrff..  EEnnkkeellee  AAaassggiieerreenn  kkuunnnneenn  aalllleeeenn  ggooeedd  
bbeekkeekkeenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  mmiijjnn  mmeeddeeppaassssaaggiieerrss,,  iikk  hheebb  mmiijjnn  ooggeenn  nnooddiigg  oomm  vviiaa  ddee  
zzoovveeeellssttee  bbaaaannoonnddeerrbbrreekkiinngg  oopp  ddee  ggooeeddee  wweegg  tteerreecchhtt  ttee  kkoommeenn..  DDee  ssnneellwweegg  wwoorrddtt  
eeeenn  hhooooffddwweegg  eenn  hheett  vveerrkkeeeerr  nneeeemmtt  aaff..  VVoollggeennss  ddee  mmaapp  mmooeetteenn  wwee  bbiijj  hheett  ddeerrddee  
rroonnddee  ppuunntt  tteerruuggkkeerreenn  oomm  oopp  ddee  ppllaaaattss  vvaann  bbeesstteemmmmiinngg  ttee  ggeerraakkeenn..  EEnnkkeellee  
BBrruuiinnnneekkrraavveenn  lleeiiddeenn  oonnss  iinn  ddee  ggooeeddee  rriicchhttiinngg..  AAaann  ddee  iinnggaanngg  wwaacchhtt  oonnss  eeeenn  
vveerrrraassssiinngg  vvaann  ffoorrmmaaaatt..  SSiiww  eenn  MMaannaall  hhaaddddeenn  eerr  oonnss  aall  vvoooorr  ggeewwaaaarrsscchhuuwwdd  eenn  hheett  
wwoorrddtt  oonnss  kkeeiihhaarrdd  bbeevveessttiiggdd  ooff  zzooaallss  ddee  AArraabbiieerr  iinn  kkwweessttiiee  hheett  zzeeggtt  NNOO  BBIIRRDDSS !!  DDeezzee  
wwoooorrddeenn  zziijjnn  nnaattuuuurrlliijjkk  eeeenn  nnaacchhttmmeerrrriiee  vvoooorr  eellkkee  vvooggeellkkiijjkkeerr..  HHeett  ooppeenn  ssttoorrtt  vvaann  
wweelleeeerr  iiss  nniieett  mmeeeerr..  SSiinnddss  eennkkeellee  mmaaaannddeenn  wwoorrddtt  aallllee  aaffvvaall  oonnddeerrggrroonnddss  vveerrbbrraanndd  eenn  
hheett  nnoogg  rreesstteerreennddee  ssttoorrtt  wweerrdd  vvoolllleeddiigg  bbeeddeekktt  mmeett  eeeenn  ddiikkkkee  llaaaagg  ppuuiinn..  DDee  cclloossee  vviieewwss  
vvaann  aarreennddeenn  eenn  ggiieerreenn  kkuunnnneenn  wwee  wweell  vveerrggeetteenn..  HHeett  hhyyppootthheekkeeeerrtt  iinneeeennss  ooookk  oonnzzee  
kkaannsseenn  oomm  oooorrggiieerr  wwaaaarr  ttee  nneemmeenn,,  eeeenn  vvooggeell  ddiiee  ttoocchh  wweell  hhoooogg  oopp  ddee  vveerrllaanngglliijjsstt  
ssttaaaatt..  WWee  zziijjnn  hhiieerr  nnuu  ttoocchh  eenn  ddee  wwaaddii  aaaann  ddee  iinnkkoomm  hheerrbbeerrggtt  ooookk  wweell  lleeuukkee  ddiinnggeenn..  
PPuurrppeerrhhoonniinnggzzuuiiggeerrss  eenn  GGeessttrreeeeppttee  pprriinniiaa ss  zziijjnn  ddee  eeeerrssttee  ddiiee  oonnss  vveerrwweellkkoommeenn..  
DDee  nniieeuuwwee  ssoooorrtt  iiss  HHuummeess  ttaappuuiitt,,  ssttiieekkeemm  hhaaddddeenn  wwee  hhiieerr  oopp  ggeehhoooopptt  mmaaaarr  
uuiitteeiinnddeelliijjkk  bblliijjkktt  ddeezzee  ggeemmaakkkkeelliijjkk  eenn  ggooeedd  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggdd  ttee  zziijjnn..  HHeett  iiss  uuiittkkiijjkkeenn  
wwaaaarr  mmeenn  lloooopptt  iinn  ddee  wwaaddii  eenn  wwee  zziijjnn  iieettwwaatt  bblliijj  aallss  wwee  ddee  vvllaakkkkeerree  ddeelleenn  bbeerreeiikkeenn..  HHeett  
ggeeeefftt  oonnss  ooookk  ddee  kkaannss  oomm  mmeeeerr  iinn  ddee  lluucchhtt  ttee  kkiijjkkeenn..  EEeenn  ggrrooeeppjjee  vvaann  3377  
RRooooddbbuuiikkzzaannddhhooeennddeerrss  vveerrddwwiijjnntt  mmeett  eeeenn  ttyyppiisscchh  zzaannddhhooeennddeerrggeelluuiidd  eenn  ddiittoo  vvlluucchhtt  
iinn  eeeenn  zziijjwwaaddii..  VVoooorraall  KKrriiss  hhaadd  zzee  iieettss  bbeetteerr  wwiilllleenn  bbeekkiijjkkeenn..  HHoooogg  iinn  ddee  bbeerrggeenn  zzwweevveenn  
eennkkeellee  AAaassggiieerreenn  eenn  BBrruuiinnnneekkrraavveenn,,  ooookk  zziijj  kkuunnnneenn  hheett  mmooeeiilliijjkk  ggeelloovveenn  ddaatt  hheett  ssttoorrtt  
eerr  nniieett  mmeeeerr  iiss..  EEeenn  pprraacchhttiiggee  SSllaannggeennaarreenndd  ssppeeuurrtt  nnaaaarr  rreeppttiieelleenn  ddiiee  tteeggeenn  ddiitt  ttiijjddssttiipp  
vvaann  ddee  ddaagg  aall  bbeehhoooorrlliijjkk  zzoouuddeenn  mmooeetteenn  ooppggeewwaarrmmdd  zziijjnn..  IInn  ddee  ssccrruubb  zziitttteenn  
ZZwwaarrttssttaaaarrtteenn  eenn  eeeenn  kkooppppeellttjjee  MMaaqquuiisszzaannggeerr..  DDeezzee  llaaaattssttee  kkoommtt  hhiieerr  eennkkeell  ttiijjddeennss  
ddee  wwiinntteerrmmaaaannddeenn  vvoooorr..  IIeeddeerr  ggaaaatt  vvoooorr  ppeerrssoonnaall  gglloorryy  mmaaaarr  vveerrddeerr  ddaann  eeeenn  
TToorreennvvaallkk,,  22  kkeeeerr  22  RRooooddbbuuiikkzzaannddhhooeennddeerrss,,  22  WWooeessttiijjnnlleeeeuuwweerriikkeenn  eenn  eeeenn  
hhaannddvvooll  BBrraaaammsslluuiippeerrss  kkoommtt  mmeenn  nniieett..  TTeerruugg  nnaaaarr  ddee  wwaaggeenn..  BBiijj  hheett  bbeennaaddeerreenn  vvaann  
22  zzaalliiggee  KKlleeiinnee  ggrrooeennee  bbiijjeenneetteerrss  ttrraappppeenn  wwee  bbiijjnnaa  oopp  ddee  ssttaaaarrtteenn  vvaann  aallwweeeerr  66  
RRooooddbbuuiikkzzaannddhhooeennddeerrss..  WWiiee  iiss  eerr  nnuu  hheett  hhaarrddsstt  vveerrsscchhootteenn??    
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NNaabbiijj  ddee  wwaaggeenn  zziitttteenn  vveerrsspprreeiidd  oovveerr  eeeenn  aaffssttaanndd  vvaann  330000  mmeetteerr  33  HHuummeess  ttaappuuiitteenn  
eenn  eeeenn  sseemmiirruuffuuss  ooff  OOoosstteelliijjkkee  zzwwaarrttee  rrooooddssttaaaarrtt..  HHeett  oonnggeellooooff  vvaann  hheett  vveerrddwwiijjnneenn  
vvaann  ddiitt  ssttoorrtt  iiss  ggrroooott..  DDuuss  vvoooorr  aallllee  zzeekkeerrhheeiidd  mmaaaarr  eevveenn  ttoott  aaaann  ddee  pplleekk  ddeess  oonnhheeiillss  
rriijjddeenn..  JJaammmmeerr  mmaaaarr  hheellaaaass  zziijjnn  oonnzzee  bbeevviinnddiinnggeenn  ddeezzeellffddee  aallss  ddee  kkwwaattoonnggeenn..  IIkk  hheebb  
wweell  ddee  iinnddrruukk  ddaatt  ddee  aaaannwweezziiggee  PPaallmmttoorrtteellss  zziicchh  eeeenn  ssttuukk  vveeiilliiggeerr  vvooeelleenn  bbiijj  ddee  
aaffwweezziigghheeiidd  vvaann  ddee  rraappttoorrss..  NNeett  vvoooorr  hheett  llaaaattssttee  rroonnddee  ppuunntt  wwoorrddtt  eeeenn  bbeelllleettjjee  
AAaassggiieerreenn,,  eenn  ggeeeenn  vvaallee  zzooaallss  eerr  eeeerrsstt  wwoorrddtt  ggeerrooeeppeenn,,  wwaaaarrggeennoommeenn..  DDaann  ttoocchh  nnoogg  
wwaaaarr  vvoooorr  oonnss  ggeelldd??  EEnnkkeellee  ppooggiinnggeenn  oomm  ddiicchhtteerrbbiijj  ttee  kkoommeenn  vviiaa  hheett  ddoorrpp  ddrraaaaiieenn  oopp  
nniikkss  uuiitt,,  eerr  rroonndd  rriijjddeenn  iiss  eeeenn  bbeetteerr  iiddeeee..  EEcchhtt  ddiicchhtteerr  kkoommeenn  wwee  nniieett  mmaaaarr  hheett  uuiittssttaappjjee  
iiss  ddee  mmooeeiittee  wwaaaarrdd..  EEnnkkeellee  mmeetteerr  oonnddeerr  ddee  wweegg  ssttrroooommtt  eeeenn  kklleeiinn  rriivviieerrttjjee  wwaaaarriinn  hheett  
kkrriiooeelltt  vvaann  hheett  lleevveenn..  EEeenn  BBllaauuwwee,,  KKlleeiinnee  zziillvveerr--  eenn  eeeenn  WWeesstteelliijjkkee  rriiffrreeiiggeerr  zziieenn  hhiieerr  
eeeenn  ooppppoorrttuunniitteeiitt,,  nneett  zzooaallss  ddee  33  GGrrooeennppoooottrruuiitteerrss  eenn  eeeenn  TTuurreelluuuurr..  EEnn  ddaann  iieettss  
zzeellddzzaaaamm,,  zzoowweell  ddee  vvooggeell  iinn  kkwweessttiiee  aallss  ddee  wwaaaarrnneemmiinngg  eerrvvaann..  EEeenn    
RRooooddssttaaaarrttttaappuuiitt  llaaaatt  zziicchh  ggooeedd  bbeekkiijjkkeenn  eenn  hheett  iiss  mmeetteeeenn  eeeenn  lliiffeerr  vvoooorr  KKrriiss..  VVoollggeennss  
mmiijj  zzaall  ddiitt  oonnggeevveeeerr  11  vvaann  ddee  eeeerrssttee  eenn  llaaaattssttee  kkeerreenn  zziijjnn  ddaatt  KKrriiss  eeeenn  lliiffeerr  ssccoooorrtt  ddiiee  
wwiijj  aall  oopp  oonnss  lliijjssttjjee  hheebbbbeenn  ssttaaaann..  TTeerruugg  iinn  hheett  ddoorrpp  ggaaaatt  ddee  44xx44  ooppnniieeuuww  ooppzziijj,,  ddiitt  kkeeeerr  
vvoooorr  eeeenn  IInnddiisscchhee  sscchhaarrrreellaaaarr..  DDee  tthheeeeddrriinnkkeennddee  OOmmaannii ss  vviinnddeenn  hheett  wweell  iieettss  
hheebbbbeenn..  TTiijjdd  oomm  AAll  QQuurrmm  ttee  oonnttddeekkkkeenn..  HHeett  hheeeefftt  llaanngg  ggeedduuuurrdd  mmaaaarr  nneett  vvoooorr  hheett  
oopprriijjddeenn  vvaann  ddee  ssnneellwweegg  wwiill  iikk  mmeett  oonnzzee  aauuttoommaaaatt  eevveenn  ddee  kkooppppeelliinngg  iinndduuwweenn..  
IIeeddeerreeeenn  wwaakkkkeerr  eenn  aalleerrtt  eenn  iikk  vveerrpplliicchhtt  mmeezzeellff  oomm  vvoooorrttaaaann  mmiijjnn  lliinnkkeerrbbeeeenn  nniieett  mmeeeerr  
iinn  ttee  sscchhaakkeelleenn  vvoooorr  hheett  bbeeddiieenneenn  vvaann  ddee  ppeeddaalleenn..  EEeenn  lliicchhttee  aaaannrriijjddiinngg  oopp  ddee  rriinngg  
rroonndd  MMuussccaatt  ssttrreemmtt  hheett  vveerrkkeeeerr  nneett  vvoooorr  wwee  AAll  QQuurrmm  SSttrreeeett  wwiilllleenn  iinnrriijjddeenn..  DDee  
bbrrookkkkeennppiilloottee  iinn  kkwweessttiiee  iiss  oovveerr  eeeenn  vvoollllee  wwiittttee  lliijjnn  ggeerreeddeenn  zzoonnddeerr  rreekkeenniinngg  ttee  hhoouuddeenn  
mmeett  aaaannssttoorrmmeenndd  zzwwaaaarrddeerr  vveerrkkeeeerr..  AAll  QQuurrmm  PPaarrkk  NNaattuurree  RReesseerrvvee  lliiggtt  vvoolllleeddiigg  
iinnggeessllootteenn  ttuusssseenn  hhuuiizzeenn  eenn  wweeggeenn..  HHeett  iiss  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn  ggeekk  zziicchhtt  mmaaaarr  iinn  ddeezzee  
wwooeesstteenniijj  ggeellddtt  wwaaaarr  wwaatteerr  iiss,,  iiss  lleevveenn..  DDee  wwaaggeenn  ggaaaatt  ooppzziijj  ddaaaarr  wwaaaarr  ddee  zzeeee  iinn  
vveerrbbiinnddiinngg  ssttaaaatt  mmeett  hheett  ppaarrkk..  HHeett  vvooggeelllleevveenn  iiss  hhiieerr  rriijjkk  eenn  vveerrrraasssseenndd..  LLaannggss  ddee  
zzeeeekkaanntt  vviinnddeenn  wwee  eeeenn  mmiixx  vvaann  WWooeessttiijjnn--,,  MMoonnggoooollssee,,  BBoonnttbbeekk--  eenn  SSttrraannddpplleevviieerr  
eenn  tteellkkeennss  11  AAzziiaattiisscchhee  ggoouuddpplleevviieerr  eenn  11  ZZiillvveerrpplleevviieerr..  WWaaaarroomm  lliijjkktt  hheett  hhiieerr  zzoo  
mmaakkkkeelliijjkk  oomm  zzee  vvaann  eellkkaaaarr  ttee  oonnddeerrsscchheeiiddeenn??  AAaann  ddee  kkaanntt  vvaann  hheett  ppaarrkk  zziitttteenn  1144  
AAzziiaattiisscchhee  ggoouuddpplleevviieerreenn  iinn  ggrrooeepp  oopp  hhooggeerr  ggeelleeggeenn  ggrroonndd..  AAaann  ddee  wwaatteerrkkaanntt  eeeenn  
mmiixx  vvaann  ttrriinnggaa ss  mmeett  TTuurreelluuuurr,,  GGrrooeennppoooottrruuiitteerr,,  BBoossrruuiitteerr,,  eenn  mmiinnsstteennss  44  
TTeerreekkrruuiitteerrss..  EEeenn  IIJJssvvooggeell  sscchheeeerrtt  vvoooorrbbiijj  eenn  eeeenn  aadduullttee  MMaannggrroovveerreeiiggeerr  vvlliieeggtt  
oonnddeerr  ddee  bbrruugg  ddoooorr  oomm  bbiijj  33  aannddeerree  wwiittttee  rreeiiggeerrss  ttee  ggaaaann  zziitttteenn..  EEllkk  hheeeefftt  eeeenn  
vveerrsscchhiilllleennddee  iiddeennttiitteeiitt::  GGrroottee  zziillvveerr--,,  KKlleeiinnee  zziillvveerr--  eenn  WWeesstteelliijjkkee  rriiffrreeiiggeerr..  HHeett  wwaatteerr  
iiss  zzoo  uuiittnnooddiiggeenndd,,  nniieett  aalllleeeenn  vvoooorr  eeeenn  wwaaddeennddee  OOmmaannii  iinn  hheett  ppaarrkk,,  mmaaaarr  ooookk  vvoooorr  
oonnss..  HHeett  dduuuurrtt  ddaann  ooookk  nniieett  llaanngg  ooff  wwee  vveerrkkeennnneenn  mmeett  zz nn  aalllleenn  hheett  ssttrraanndd..  IIkk  ggaa  
tteellkkeennss  tteerruugg  oomm  ddee  wwaaggeenn  ttee  vveerrzzeetttteenn,,  vvaa  eenn  KKrriiss  wwaannddeelleenn  hheett  hheellee  eeiinndd..  TTeerrwwiijjll  
ppaappaa  oopp  ddeenn  ddrrooggee  bblliijjfftt  wwaaaaddtt  KKrriiss  ddoooorr  ddee  uuiittllaaaatt  vvaann  ddee  llaagguunnee..  NNaabbiijj  ddee  vvllooeeddlliijjnn  
zziitttteenn  PPoonnttiisscchhee,,  SSiibbeerriisscchhee,,  HHeemmpprriicchhss,,  DDuunnbbeekk--  eenn  KKookkmmeeeeuuwweenn  mmeett  
ddaaaarrttuusssseenn  eeeenn  1100--ttaall  GGrroottee  kkuuiiffsstteerrnnss..  HHeett  wweerrdd  ttiijjdd  ddaatt  wwee  nnoogg  eeeennss  eeeenn  bboottttllee  bbiirrdd  
ssccoooorrddeenn..  EErr  ssttaaaatt  ooookk  eeeenn  ggrrooeeppjjee  vvaann  99  FFllaammiinnggoo ss,,  nneett  hheettzzeellffddee  aaaannttaall  aallss  
vvaannmmoorrggeenn  iinn  AAll  AAnnssaaaabb..  AAlllleeeenn  ddee  ssaammeennsstteelllliinngg  iiss  aannddeerrss..  DDaaaarr  wwaaaarr  eerr  vvaannmmoorrggeenn  
mmaaaarr  11  aadduullttee  vvooggeell  ttuusssseenn  zzaatt  zziijjnn  hheett  eerr  nnuu  22,,  eeeenn  aannddeerr  ggrrooeeppjjee  dduuss..  NNiieett  aalllleeeenn  ddee  
vvooggeellss  vviinnddeenn  wwee  iinn  ddee  mmiixx  tteerruugg..  OOpp  hheett  ssttrraanndd  eenn  oopp  ddee  bboouulleevvaarrdd  zziieenn  wwee  llookkaallee  
ddaammeess  ddiiee  bbiijjnnaa  aalllleess  ttoott  WWeesstteerrssee  vvrroouuwweenn  ddiiee  bbiijjnnaa  nniikkss  vveerrhhuulllleenn..  BBiijj  ddee  mmaannnneenn  
vvaann  hheettzzeellffddee  llaakkeenn  eeeenn  bbrrooeekk  eenn  ddiitt  ssoommss  lleetttteerrlliijjkk!!    
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VVaann  AArraabbiieerreenn  iinn  ttrraaddiittiioonneellee  kklleeddeerrddrraacchhtt  ttoott  ggeettaattooeeëëeerrddee  EEnnggeellsseenn  iinn  
sscchhrreeeeuuwwlleelliijjkkee  sshhoorrttss  eenn  TT--sshhiirrttss  ddiiee  hhuunn  ddiikkkkee  ppeennsseenn  aacccceennttuueerreenn..  JJaa,,  OOmmaann  iiss  
eecchhtt  lliibbeerraaaall  oopp  ddaatt  ggeebbiieedd..  IInn  ddee  ttooppppeenn  vvaann  ddee  bboommeenn  vviinnddeenn  wwee  eeeenn  jjuuvveenniieellee  
BBaassttaaaarrddaarreenndd  tteerruugg..  HHoooogg  bboovveenn  hheemm  hhaannggeenn  22  aadduullttee  ssoooorrttggeennootteenn  ddiiee  eeeenn  kkiijjkkjjee  
kkoommeenn  nneemmeenn  ooff  eerr  iieettss  ttee  rraappeenn  vvaalltt..  ZZee  vveerrddwwiijjnneenn  eevveenn  uuiitt  zziicchhtt  mmaaaarr  bbiijj  hhuunn  
ttwweeeeddee  ddoooorrttoocchhtt  sslluuiitt  ddee  bbeennjjaammiinn  zziicchh  bbiijj  hheenn  aaaann..  DDee    BBrruuiinnee  kkiieekkeennddiieeff  ddooeenn  
aallssooff  hhuunn  nneeuuss  bbllooeeddtt  eenn  zzeeiilleenn  vveerrddeerr  mmeett  hhuunn  vvlleeuuggeellss  iinn  eeeenn  ddiieeppee  VV..  OOpp  hheett  eeiinndd  
vvaann  ddee  bboouulleevvaarrdd  kkoommeenn  ddee  eeeerrssttee  HHuuiisskkrraaaaiieenn  ggooeeddeennddaagg  zzeeggggeenn..  TTeerrwwiijjll  ppaappaa  
bbeesslluuiitt  oomm  bbiijj  ddee  wwaaggeenn  ttee  bblliijjvveenn  ggaa  iikk  oonnzzee  aannddeerree  rreeiissggeennoooott  tteeggeemmooeett..  IInn  mmiijjnn  zzoogg  
vvlliieeggeenn  nnoogg  77  GGrroottee  sstteerrnnss  eenn  11  BBeennggaaaallssee  mmeeee..  BBiijj  ddee  ssaammeennssmmeellttiinngg  llaatteenn  
TTrreeuurrmmaaiinnaa ss  eenn  WWiittoooorrbbuuuullbbuuuullss  zziicchh  ggeemmaakkkkeelliijjkk  vveerrsscchhaallkkeenn  mmiittss  eeeenn  kkoorrttee  
aacchhtteerrvvoollggiinngg..  EEiinnddeelliijjkk  iiss  hhiijj  ddaaaarr::  oonnzzee  eeeerrssttee  VViissaarreenndd  vvaann  ddee  rreeiiss..  NNeett  zzooaallss  hhiieerr  iinn  
ddee  LLaaggee  llaannddeenn  wwoorrddtt  eerr  ddaanniigg  ggeeccllaaxxoonnnneeeerrdd  ddoooorr  ppaasssseerreennddee  wweeggppiirraatteenn..  HHeett  iiss  nniieett  
aannddeerrss..  WWee  hhoouuddeenn  hheett  vveerrkkeeeerr  ggooeedd  iinn  ddee  ggaatteenn,,  aalllleeeenn  oopp  ddiiee  mmaanniieerr  kkuunnnneenn  wwee  ddee  
ttooeeggaannggsswweegg  nnaaaarr  hheett  rreeccrreeaattiieevvee  ddeeeell  vvaann  ddiitt  ppaarrkk  oonnttddeekkkkeenn..  EEeenn  kklleeiinn  hhaallff  uuuurrttjjee  
llaatteerr  ssttaaaann  wwee  eeeennzzaaaamm  eenn  aalllleeeenn  oopp  ddee  ppaarrkkiinngg  iinn  ddee  bbuuuurrtt  vvaann  hheett  aammffiitthheeaatteerr..  NNuu,,  
hheelleemmaaaall  aalllleeeenn  zziijjnn  wwee  nniieett,,  eennkkeellee  ppaarrkkeeeerrppllaaaattsseenn  vveerrddeerr  zziitt  eeeenn  kkooppppeellttjjee  iinn  ddee  
wwaaggeenn  ttee  fflliirrtteenn..  EErr  zziijjnn  eeeenn  ppaakk  bboouuwwwweerrkkeenn  aaaann  ddee  ggaanngg  eenn  iinn  pprriinncciippee  iiss  hheett  ppaarrkk  
ppaass  oomm  1166  uuuurr  ooppeenn..  MMaaaarr  wwaatt  ddooee  jjee  aallss  ddee  ppoooorrtt  wwaaggeennwwiijjdd  ooppeenn  ssttaaaatt??  JJuuiisstt..  MMaaaarr  
eeeerrsstt  eeeenn  ssllookk  wwaatteerr  nneemmeenn  eenn  eeeenn  kkooeekkjjee  vveerroorrbbeerreenn..  BBiijj  hheett  aaffsslluuiitteenn  vvaann  ddee  wwaaggeenn  
ggaaaatt  ddee  ccllaaxxoonn  aaff  eenn  kkrriijjggtt  hheett  iinnttiieemmee  oonnddeerroonnssjjee  vvaann  hheett  kkooppppeellttjjee  eeeenn  fflliinnkkee  ddeeuukk..  
ZZee  bbeesslluuiitteenn  ddaann  mmaaaarr  oomm  hhuunn  mmiissssiiee  vvrrooeeggttiijjddiigg  aaff  ttee  bbrreekkeenn..  EEeenn  IInnddiisscchhee  
sscchhaarrrreellaaaarr  kkrriijjggtt  ttiijjddeennss  ddeezzee  ppaauuzzee  vveeeell  aaaannddaacchhtt..  OOmmddaatt  hhiijj  sstteeeeddss  zziijjnn  kkooppjjee  
sscchhuuiinn  hhoouuddtt  mmooeett  ooff  mmooeetteenn  eerr  wweell  rroovveerrss  iinn  ddee  bbuuuurrtt  hhaannggeenn..  HHeett  iiss  iinn  eeeerrssttee  
iinnssttaannttiiee  eeeenn  aadduulltt    AAzziiaattiisscchhee  wweessppeennddiieeff,,  kkoorrtt  ddaaaarrnnaa  vveerrggeezzeelldd  ddoooorr  eeeenn  
jjuuvveenniieellee  ssoooorrttggeennoooott  eenn  eeeenn  HHaavviikkaarreenndd  iinn  hheettzzeellffddee  kklleeeedd..  ZZee  lliijjkkeenn  ttee  ssppeelleenn  mmeett  
eellkkaaaarr  eenn  ddee  tthheerrmmiieekk..  NNeett  vvoooorrbbiijj  hheett  aammffiitthheeaatteerr  dduuiikktt  ddee  HHaavviikkaarreenndd  llaaaagg  aacchhtteerr  
oonnss  oopp  eenn  ggaaaatt  hhiijj  wwaatt  vveerrddeerr  iinn  eeeenn  bboooomm  zziitttteenn..  HHiijj  zzaall  zziicchh  nniieett  mmeeeerr  vveerrppllaaaattsseenn  
vvaannddaaaagg..  OOmm  iinn  hheett  eeiiggeennlliijjkkee  ppaarrkk  ttee  ggeerraakkeenn  mmooeetteenn  wwee  ooffwweell  ddoooorr  eeeenn  bbrreeddee  
ssttrroooomm  wwaaddeenn  ooffwweell  vviiaa  eeeenn  2200--ttaall  ggrroottee  sstteenneenn  ddee  oovveerrsstteeeekk  mmaakkeenn..  WWee  kkiieezzeenn  vvoooorr  
ooppttiiee  22..  EEeenn  HHaavviikkaarreenndd  iinn  zziitt  llaatteenn  wwee  nniieett  aaaann  oonnss  vvoooorrbbiijjggaaaann,,  ddaatt  bbeetteekkeenntt  mmeetteeeenn  
ooookk  ddaatt  wwee  iinn  tteeggeennwwiijjzzeerrzziinn  ddoooorr  hheett  ppaarrkk  ttrreekkkkeenn..  EEéénn  vvaann  ddee  aadduullttee  
BBaassttaaaarrddaarreennddeenn  mmaaaakktt  nnoogg  eeeenn  ffllyy  bbyy  nneett  zzooaallss  22  VViissaarreennddeenn..  HHeett  llaaaattssttee  
wwaappeennffeeiitt  iiss  eeeenn  vvaann  oonnss  wweegg  rreennnneennddee  ggrroottee  wwiittttee  hhoonndd..  IInn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  iinn  llaannddeenn  
zzooaallss  TTuurrkkiijjee  eenn  SSppaannjjee  mmooeetteenn  wwee  eerr  hhiieerr  bblliijjkkbbaaaarr  ggeeeenn  vvrreeeess  vvoooorr  hheebbbbeenn..  
HHuuiisskkrraaaaiieenn,,  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss,,  AArraabbiisscchhee  bbuuuullbbuuuullss,,  HHaallssbbaannddppaarrkkiieetteenn  eenn  IInnddiisscchhee  
sscchhaarrrreellaaaarrss  vvoorrmmeenn  ddee  hhooooffddmmoooott..  CCeennttrraaaall  iinn  hheett  ppaarrkk  lliiggtt  eeeenn  ggrroottee  vviijjvveerr..  VVrriijjwweell  
aallllee  vvoooorrkkoommeennddee  rreeiiggeerrss  wwoorrddeenn  hhiieerr  aaaannggeettrrooffffeenn..  IInn  eellkk  vveerrrreekkiijjkkeerr--  eenn//ooff  
tteelleessccooooppbbeeeelldd  zziiee  jjee  wweell  mmiinnsstteennss  55  vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn..  OOff  hheett  nnuu  ggaaaatt  oovveerr  eeeenn  
ccoommbbiinnaattiiee  LLeeppeellaaaarr,,  IInnddiisscchhee  rraall--,,  RRaall--,,  KKooee--  eenn  MMaannggrroovveerreeiiggeerr  ooff  BBllaauuwwee,,  
PPuurrppeerr--,,  GGrroottee  eenn  KKlleeiinnee  zziillvveerrrreeiiggeerr  eenn  WWeesstteelliijjkkee  rriiffrreeiiggeerr,,  hheett  bblliijjfftt  ggeenniieetteenn..  IInn  
eeeenn  hhooeekk  zziitt  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  2277  ZZwwaarrttee  iibbiisssseenn  eenn  aaaann  ddee  aannddeerree  zziijjddee  vvaann  ddee  ppllaass  
zziitttteenn  eennkkeellee  AAaallsscchhoollvveerrss  hhuunn  vvlleeuuggeellss  ttee  ddrrooggeenn..  DDee  ooeevveerrss  wwoorrddeenn  bbeevvoollkktt  ddoooorr  
WWiittttee  eenn  vvoooorraall  CCiittrrooeennkkwwiikkssttaaaarrtteenn..  EEeenn    llaaaatt  zziicchh  uuiittmmuunntteenndd  ffiillmmeenn  eenn  
ffoottooggrraaffeerreenn,,  nneett  zzooaallss  éééénn  vvaann  ddee  vveellee  IInnddiisscchhee  kkiieevviitteenn..  TTeerrwwiijjll  VVaallee  rroottsszzwwaalluuwweenn  
eenn  eeeenn  eennkkeellee  OOeevveerrzzwwaalluuww  nneett  bboovveenn  hheett  wwaatteerrooppppeerrvvllaakk  ffllaaddddeerreenn,,  kklliieefftt  eeeenn  VVaallee  
ggiieerrzzwwaalluuww  tteeggeenn  hhooggee  ssnneellhheeiidd  ddoooorr  ddee  lluucchhtt..    

http://www.youtube.com/watch?v=1MiKuQ_Tl9s&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=mBa7q-MTLcE&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=TM83P5NngOE&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=HegdQCul2qU&feature=g-upl
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MMeett  hhaaaarr  vvlleeuuggeellss  iinn  hhyyppeerrssttrreekkkkiinngg  vvaannggtt  zzee  vvllooeeiissttooff  oopp  vvaann  hheett  rriimmppeelllloozzee  ooppppeerrvvllaakk..  
HHeett  wwoorrddtt  ssttiillaaaann  ttee  vveeeell  oomm  hheett  vvoolllleeddiiggee  ppllaaaattjjee  ttee  kkuunnnneenn  bbeevvaatttteenn..  HHeett  ppaarrkk  ooppeenntt  
zziijjnn  ddeeuurreenn  eenn  ssttiillaaaann  wwoorrddeenn  ddee  lleeuukkssttee  pplleekkkkeenn  iinnggeennoommeenn  ddoooorr  llooccaallss..  OOpp  ddee  
ggrraassppeerrkkjjeess  llooppeenn  55  GGrriijjzzee  ffrraannkkoolliijjnneenn  eenn  eennkkeellee  OOeevveerrllooppeerrss  eenn  WWaatteerrssnniippppeenn  
ddaann  ooookk  ssnneell  wweegg..  DDee  kkrraaaammppjjeess  wwoorrddeenn  bbeemmaanndd  eenn  ddee  mmuuzziieekk  ggaaaatt  oopp..  HHeett  zziijjnn  ddee  
SSccoorrppiioonnss  mmeett  ddee  éééénn  ooff  aannddeerree  aaffggeezzaaaaggddee  bbaallllaaddee,,  ttiijjdd  oomm  ddee  pplleekk  ttee  vveerrllaatteenn  nneett  
zzooaallss  ddee  ZZwwaarrttee  iibbiisssseenn  ddaatt  ddooeenn..  OOpp  ddee  tteerruuggwweegg  zziieenn  wwee  nnuu  aallllee  33  ddee  ssoooorrtteenn  
BBuuuullbbuuuullss..  TTeerruugg  aaaann  ddee  wwaaggeenn  ssttaaaatt  ddee  zzoonn  aall  llaaaagg  eenn  oomm  hheett  mmaaxxiimmaallee  uuiitt  ddee  ddaagg  
ttee  hhaalleenn  bbeesslluuiitteenn  wwee  oomm  hhuuiisswwaaaarrttss  ttee  kkeerreenn  vviiaa  ddee  zzeeeewweegg..  HHeett  lleevveerrtt  nniikkss  eexxttrraa  oopp,,  
ooookk  aall  oommddaatt  oonnddeerrttuusssseenn  hheett  wwaatteerr  eeeenn  ppaakk  hhooggeerr  ssttaaaatt..  IInn  AAll  QQuurrmm  ssttrreeeett  ssttaaaatt  aalllleess  
bbllookk..  NNeett  vvoooorr  hheett  oopprriijjddeenn  vvaann  eeeenn  rroonndd  ppuunntt,,  wwaaaarr  wweeggeennwweerrkkeenn  aaaann  ddee  ggaanngg  zziijjnn,,  
mmooeett  aalllleess  oopp  11  rriijjvvaakk  kkoommeenn  eenn  vvaann  rriittsseenn  hheeeefftt  mmeenn  hhiieerr  nnoogg  nnooooiitt  ggeehhoooorrdd..  KKoommtt  
ddaaaarrbbiijj  ooookk  nnoogg  eeeennss  ddaatt  eerr  eeeenn  zzwwaarree  ttrruucckk  mmooeett  ppaasssseerreenn..  KKoorrttoomm  ddiitt  ggaaaatt  nnoogg  wwaatt  
ttiijjdd  iinn  bbeessllaagg  nneemmeenn..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  kkoommeenn  ddee  ttrruucckkcchhaauuffffeeuurr  eenn  ddee  wweeggeennwweerrkkeerrss  eerr  nniieett  
uuiitt  vviiaa  ddiiaalloooogg  eenn  bbeesslluuiitt  eeeerrssttggeennooeemmddee  ggeewwoooonn  ggaass  ttee  ggeevveenn..  HHiijj  hhoouuddtt  hhiieerrbbiijj  ggeeeenn  
rreekkeenniinngg  mmeett  ddee  wweeggvveerrssppeerrrriinngg  wweellkkee  ddaann  ooookk  nniieett  ccoonnffoorrmm  ddee  rreeggeellss  wwoorrddtt  
vveerrppllaaaattsstt..  WWiijjzzeellff  nneemmeenn  eeeenn  aaffrriitt  ttee  vvrrooeegg  eenn  mmooeetteenn  nnooooddggeeddwwoonnggeenn  oommmmeekkeeeerr  
mmaakkeenn..  DDee  vvoollggeennddee  ppooggiinngg  iiss  bbeetteerr..  SSttooff  eenn  vvuuiill  vvllooeeiieenn  vviiaa  ddee  aaffvvooeerr  iinn  ddee  rriioolleerriinngg  
eenn  hheett  wwaarrmmee  wwaatteerr  vvaann  ddee  ddoouucchhee  ddooeett  ddeeuuggdd  oopp  hheett  ooggeennbblliikk  ddaatt  hheett  oovveerr  ddee  
vveerrmmooeeiiddee  ssppiieerreenn  vvllooeeiitt..  AAvvoonnddkklleeddiijj  wwoorrddtt  aaaannggeettrrookkkkeenn,,  wwee  zziijjnn  kkllaaaarr  oomm  hheett  
aavvoonnddmmaaaall  ttee  nnuuttttiiggeenn..  TThhee  GGoollddeenn  SSppoooonn  wwoorrddtt  hheett  rreessttaauurraanntt  ddaatt  oonnss  kkeerrssttddiinneerr  
mmaagg  bbeerreeiiddeenn,,  aall  hheebbbbeenn  wwee  ddaaaarr  ggeeeenn  ooggeennbblliikk  aaaann  ggeeddaacchhtt..  EEeenn  vvoooorr--  eenn  
hhooooffddggeerreecchhtt  kkuunnnneenn  eerr  nneett  iinn  aallssooookk  eeeenn  fflleess  wwaatteerr  ggeezziieenn  mmiijjnn  kkiipp  mmaassaallaa  nnooggaall  aaaann  
ddee  ppiikkaannttee  kkaanntt  iiss..  EEeenn  ddeesssseerrtt  wwoorrddtt  aaffggeewwiimmppeelldd,,  ddaaaarr  kkuunnnneenn  wwee  eecchhtt  ggeeeenn  ppllaaaattss  
mmeeeerr  vvoooorr  mmaakkeenn..  OOmm  hheett  eetteenn  ttee  llaatteenn  zzaakkkkeenn  wwaannddeelleenn  wwee  iinn  eeeenn  rruussttiigg  tteemmppoo  nnaaaarr  
oonnss  vveerrbblliijjff..  WWee  dduuiikkeenn  ttoott  sslloott  nnoogg  eeeenn  ssoooorrtt  bbaakkkkeerriijj  bbiinnnneenn  mmaaaarr  ttoott  eeeenn  aaaannkkoooopp  
kkoommtt  hheett  eecchhtteerr  nniieett..  TTiieenn  uuuurr  iiss  hheett  iiddeeaallee  uuuurr  oomm  ddrroommeennllaanndd  oopp  ttee  zzooeekkeenn..  
  

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Al Ansaab lagoon / Haya wetlands: 
Kolgans, Witoogeend, Krooneend, Aasgier, Grijze frankolijn, Indische kievit, 
Witstaartkievit, Stekelstaartsnip, Witvleugelstern, Kleine groene bijeneter, 
Citroenkwikstaart, Witoorbuulbuul, Treurmaina, Rosse waaierstaart, Indische karekiet, 
Purperhoningzuiger, Izabelklauwier, Loodbekje  
 
Al Amerat Waste Disposal Site: 
Aasgier, Slangenarend, Roodbuikzandhoen, Indische scharrelaar, Woestijnleeuwerik, 
Humes tapuit, Roodstaarttapuit, Maquiszanger 
 
Al Qurm Park:  
Indische ralreiger, Mangrovereiger, Zwarte ibis, Aziatische wespendief, 
Bastaardarend, Havikarend, Visarend, Grijze frankolijn, Indische kievit, Aziatische 
goudplevier, Woestijnplevier, Mongoolse plevier, Terekruiter, Hemprichs meeuw, 
Siberische meeuw, Grote kuifstern, Bengaalse stern, Halsbandparkiet, Indische 
scharrelaar, Arabische buulbuul, Witoorbuulbuul, Roodbuikbuulbuul, Treurmaina 
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DDaagg  22::  ZZoonnddaagg  2255  DDeecceemmbbeerr  22001111.. 
  
TToocchhtt::  
Al Qurm Nature Park  Ras As Sawadi  Sun Farm Sohar 
  
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  22::  
OOmm  55..3300  uuuurr  hhoooorr  iikk  aallss  eenniiggee  vvaann  hheett  WWeesstteerrssee  ggeezzeellsscchhaapp  ddee  llookkaallee  ggeebbeeddssvvaaddeerr  
zziijjnn  ggeellooooff  iinn  AAllllaahh  vveerrkkoonnddiiggeenn..  KKrriiss  eenn  mmiijjnn  vvaaddeerr  ssllaappeenn  nnoogg  vvaasstt..  OOmm  66..0000  uuuurr  ggaaaatt  
ddaann  hheett  eeiiggeennlliijjkkee  aallaarrmm  aaff  wwaaaarr  aallllee  kkaammeerrggeennootteenn  aannddeerrss  oopp  rreeaaggeerreenn..  EEeenn  
ccoonnssttaannttee  iiss  vvrriijjwweell  ddee  ssllaaaappkkoopp..  EEeenn  vveerrffrriissssiinngg  mmeett  kkoouudd  wwaatteerr  lliijjkktt  ddee  eenniiggee  rreemmeeddiiee  
oomm  hheemm  ttee  vveerrddrriijjvveenn..  DDee  ggrroolllleennddee  NNiissssaann  kkoommtt  ttrraaaagg  iinn  bbeewweeggiinngg..  EEeerrssttee  ssttoopp  iiss  
llaannggss  ddee  zzeeeezziijjddee  vvaann  hheett  AAll  QQuurrmm  NNaattuurree  PPaarrkk..  HHeett  iiss  hhoooogg  wwaatteerr  eenn  eerr  vvaalltt  wweeiinniigg  ttee  
bbeelleevveenn  oopp  HHeemmpprriicchhss  eenn  SSiibbeerriisscchhee  mmeeeeuuwweenn  eenn  wwaatt  GGrroottee  kkuuiiffsstteerrnneenn  nnaa..  AAaann  
ddee  iinnllaaaatt  vvaann  ddee  llaagguunnee  ttrrooeeppeenn  vvooggeellss  oopp  llaannggee  sstteelltteenn  ssaammeenn..  BBllaauuwwee  eenn  GGrroottee  
zziillvveerrrreeiiggeerr  kkuunnnneenn  nneett  iieettss  ddiieeppeerr  hheett  wwaatteerr  iinn  aallss  KKlleeiinnee  zziillvveerr--  eenn  WWeesstteelliijjkkee  
rriiffrreeiiggeerr..  DDee  ooeevveerrss  wwoorrddeenn  aaffggeesscchhuuiimmdd  ddoooorr  mmiinniimmaaaall  66  TTeerreekkrruuiitteerrss,,  ggeevvoollggdd  ddoooorr  
WWiittggaatt,,  OOeevveerrllooppeerr  eenn  BBoossrruuiitteerr..  IIkk  ddeennkk  eevveenn  ddaatt  mmiijjnn  tteelleeffoooonn  rriinnkkeelltt  mmaaaarr  hheett  bblliijjkktt  
eeeenn  oovveerrvvlliieeggeennddee  RReeggeennwwuullpp  ttee  zziijjnn..  MMiijjnn  ggeelluuiiddjjee  ssttaaaatt  iimmmmeerrss  oopp  ddaatt  vvaann  
kkrreekkeellzzaannggeerr  oommddaatt  iikk  eerr  vvrriijjwweell  zzeekkeerr  vvaann  bbeenn  ddaatt  wwee  ddiiee  hhiieerr  nniieett  zzuulllleenn  aaaannttrreeffffeenn..  
IIJJssvvooggeellss  vvlliieeggeenn  vvaann  lliinnkkss  nnaaaarr  rreecchhttss  eenn  oommggeekkeeeerrdd,,  aaff  eenn  ttooee  sscchhoommmmeelleenn  zzee  oopp  
eeeenn  mmaannggrroovveesstteennggeell..  DDee  jjuuvveenniieellee  BBaassttaaaarrdd--  eenn  HHaavviikkaarreenndd  zziitttteenn  nnoogg  oopp  ddee  pplleekk  
wwaaaarr  wwee  zzee  ggiisstteerreenn  hheebbbbeenn  aacchhtteerrggeellaatteenn..  ZZee  zzuulllleenn  zziicchh  oonnggeettwwiijjffeelldd  bbeetteerr  llaatteenn  
bbeekkiijjkkeenn  vvaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  vvaann  hheett  ppaarrkk..  VViiaa  hheett  rroonnddee  ppuunntt  rriijjddeenn  wwee  ttrraaaagg  llaannggss  ddee  
oommhheeiinniinngg  wwaaaarr  wwee  eeeenn  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddee  ggrroottee  rroovveerrss  pprroobbeerreenn  ttee  hheerrllookkaalliisseerreenn..  VVllaakkbbiijj  
vveerrttooeevveenn  WWiittoooorr--  eenn  RRooooddbbuuiikkbbuuuullbbuuuullss..  EEeenn  ggrrooeeppjjee  vveerrwwiillddeerrddee  hhoonnddeenn  kkiieesstt  hheett  
hhaazzeennppaadd  oopp  hheett  ooggeennbblliikk  ddaatt  zzee  oonnss  iinn  ddee  mmoott  kkrriijjggtt..  EEnnkkeell  hheett  aallffaa  mmaannnneettjjee  kkoommtt  
eevveenn  ddaagg  zzeeggggeenn..  DDoooorr  zziijjnn  aaccttiiee  oonnttddeekkkkeenn  wwee  ddee  ggooeedd  ggeeccaammoouufflleeeerrddee  AAzziiaattiisscchhee  
ggoouuddpplleevviieerreenn..  ZZee  zziitttteenn  rreeddeelliijjkk  ddiicchhttbbiijj  mmaaaarr  hheett  vveerrggtt  mmeeeerrddeerree  tteelllliinnggeenn  oomm  hheett  
jjuuiissttee  aaaannttaall  ttee  kkuunnnneenn  bbeeppaalleenn..  HHeett  ttoottaaaall  aaaannttaall  vvoooorr  vvaannddaaaagg  wwoorrddtt  oopp  2200  ggeebbrraacchhtt  
nnaaddaatt  wwee  eeeerrddeerr  kkoorrttee  vviieewwss  hhaaddddeenn  vvaann  33  ssoooorrttggeennootteenn..  SSaammeenn  mmeett  eeeenn  GGrroottee  ggeellee  
kkwwiikkssttaaaarrtt  vveerrllaatteenn  wwee  ddee  pplleekk..  DDee  ppoooorrtt  aaaann  ddee  iinnggaanngg  aaaann  ddee  aacchhtteerrkkaanntt  vvaann  hheett  
ppaarrkk  ssttaaaatt  nnoogg  sstteeeeddss  wwaaggeennwwiijjdd  ooppeenn  mmaaaarr  ddee  ttooeeggaanngg  wwoorrddtt  vveerrssppeerrdd  ddoooorr  hheett  iinn  
wweerrkkiinngg  zziijjnnddee  sspprrooeeiissyysstteeeemm..  HHeett  iiss  mmaaaarr  eeeenn  aafflleeiiddiinnggssmmaannooeeuuvvrree..  WWee  kkuunnnneenn  nneett  
zzoo  eeeennvvoouuddiigg  rroonndd  hheett  aammffiitthheeaatteerr  llooppeenn..  KKrriiss  zziieett  aallss  eenniiggee  nnoogg  eeeenn  kkiieekkeenn  ((==  
ffrraannkkoolliijjnn  ooff  ppaattrriijjss))  vvlliieeggeenn  mmaaaarr  tteerruuggvviinnddeenn  zziitt  eerr  nniieett  iinn..  IInn  eeeenn  ppllaass  iinn  ddee  oommggeevviinngg  
vvaann  ddee  bbeettoonnbbllookkkkeenn  zziitttteenn  eennkkeellee  SStteellttkklluutteenn  eenn  eeeenn  ZZwwaarrttee  iibbiiss..  EEeennss  hheett  
ssttrroooommppjjee  oovveerr  oonnttmmooeetteenn  wwee  nnoogg  vvooggeellkkiijjkkeerrss..  ZZiijj  ddeennkkeenn  eerr  nneett  zzoo  oovveerr,,  nniieemmaanndd  
bbeettrreeeeddtt  hheett  ppaarrkk  zzoo  vvrrooeegg  tteennzziijj  hheett  oorrnniitthhoollooggeenn  zziijjnn..  WWee  ggeerraakkeenn  aaaann  ddee  pprraaaatt  mmeett  
eellkkaaaarr  eenn  iikk  vvrraaaagg  nnaattuuuurrlliijjkk  oopp  ddee  mmaann  aaff  aallllee  mmooggeelliijjkkee  eenn  nnuuttttiiggee  iinnffoorrmmaattiiee..  MMeett  
eenniiggee  ffiieerrhheeiidd  hhaaaall  iikk  mmiijjnn  bbooeekk  AA  bbiirrddwwaattcchhiinngg  gguuiiddee  ttoo  OOmmaann   bboovveenn  eenn  bbeeggiinn  iikk  
nniieettssvveerrmmooeeddeenndd  eeeenn  vveerrhhaaaall  ddaatt  iikk  ooookk  vviiaa  ee--mmaaiill  iinn  ccoonnttaacctt  ssttaa  mmeett  ddee  aauutteeuurrss  vvaann  
hheett  bbooeekk..  ZZee  bbeevveessttiiggeenn  ddiitt  vveerrhhaaaall  wwaanntt  wwee  ssttaaaann  ddaann  ooookk  oooogg  iinn  oooogg  mmeett  JJeennss  eenn  
HHaannnnee  EErriikksseenn..  JJaammmmeerr  ggeennooeegg  vvoooorr  oonnss  hheebbbbeenn  zzee  nneett  llaannggdduurriigg  ddee  aaaannwweezziiggee  
ppuurrppeerrkkooeett  ggeessppoott  mmaaaarr  ddiiee  zziitt  oonnddeerrttuusssseenn  tteerruugg  ddiieepp  iinn  hheett  rriieett..  EEeenn  TTjjiiffttjjaaff  eenn  eeeenn  
PPuurrppeerrhhoonniinnggzzuuiiggeerr  zziitttteenn  wwaatt  ttee  ddoolllleenn  iinn  ddee  bboooomm  wwaaaarroonnddeerr  wwee  ssttaaaann  ttee  kkeeuuvveelleenn..  
IInn  ggrrooeepp  zziieenn  wwee  nnoogg  eeeenn  IIzzaabbeellkkllaauuwwiieerr  ddiiee  ccoonnttiinnuu  vvaannaaff  zziijjnn  uuiittkkiijjkkppuunntt  iinn  hheett  
ggrraassppeerrkk  dduuiikktt  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  vveettttee  iinnsseecctteenn  ooff  zzeellffss  kklleeiinnee  zzooooggddiieerreenn..    

http://www.youtube.com/watch?v=EQuTdgaN3vQ&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=EQuTdgaN3vQ&feature=g-upl


OMAN                         December 2011 - Januari 2012 
  
  

WWee  sspprreekkeenn  aaff  oomm  JJeennss  eenn  HHaannnnee  oopp  ddee  hhooooggttee  ttee  hhoouuddeenn  iinnddiieenn  wwee  ssppeeccttaaccuullaaiirree  
wwaaaarrnneemmiinnggeenn  zzoouuddeenn  vveerrrriicchhtteenn  ggeedduurreennddee  oonnzzee  aaaannwweezziigghheeiidd  iinn  OOmmaann..  EErr  vvaann  
oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  ddiitt  zzeekkeerr  hheett  ggeevvaall  zzaall  zziijjnn  wwiisssseelleenn  wwee  nnoogg  ssnneell  nnaaaammkkaaaarrttjjeess  uuiitt..  
BBeenniieeuuwwdd  wwaatt  ddee  cceennttrraallee  vviijjvveerr  vvaannddaaaagg  vvoooorr  oonnss  iinn  ppeettttoo  hheeeefftt..  EEeenn  aadduullttee  eenn  eeeenn  
jjuuvveenniieellee  KKwwaakk  mmaakkeenn  eennkkeellee  rroonnddjjeess  nneett  zzooaallss  22  rruuzziiëënnddee  PPuurrppeerrrreeiiggeerrss..  EEeenn  
mmooooiiee  aadduullttee  MMaannggrroovveerreeiiggeerr  vveerrddwwiijjnntt  lleetttteerrlliijjkk  oonnddeerr  ddee  ggrroonndd  eenn  llaaaatt  zziicchh  nniieett  mmeeeerr  
zziieenn..  RRaallrreeiiggeerr  eenn  zziijjnn  IInnddiisscchhee  nneeeeff  zziitttteenn  zziijj  aaaann  zziijj..  ZZoo  ssaammeenn  iinn  bbeeeelldd  mmaaaakktt  hheett  
hheett  iiddeennttiiffiiccaattiieepprroocceess  iieettss  mmaakkkkeelliijjkkeerr..  IInn  ddee  hhooeekk  ssttaaaatt  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  2288  ZZwwaarrttee  
iibbiisssseenn..  ZZee  zziijjnn  aalleerrtt,,  nneett  zzooaallss  ddee  WWiittssttaaaarrttkkiieevviitt..  ZZiijjnn  ggeellee  ppootteenn  wwoorrddeenn  bbeeddeekktt  mmeett  
eeeenn  vviieezzee  llaaaagg  ddrraabb..  RRoonnddoomm  rroonndd  zziitttteenn  hheerr  eenn  ddeerr  CCiittrrooeennkkwwiikkssttaaaarrtteenn  eenn  eeeenn  
pprraacchhttiiggee  DDuuiinnppiieeppeerr..  EErr  zziitttteenn  oonnttzzeetttteenndd  vveeeell  IInnddiisscchhee  sscchhaarrrreellaaaarrss,,  eennkkeellee  ssiinngglleess  
mmaaaarr  mmeeeessttaall  iinn  kkooppppeellvvoorrmm..  AAllllee  33  ddee  ssoooorrtteenn  BBuuuullbbuuuullss  tteekkeenneenn  pprreesseenntt,,  ddee  
AArraabbiisscchhee  iiss  hheett  ttaallrriijjkksstt..  EEnnkkeellee  VVaallee  ggiieerrzzwwaalluuwweenn  kklliieevveenn  ddoooorr  ddee  lluucchhtt,,  ddee  
PPuurrppeerrhhoonniinnggzzuuiiggeerrss  bblliijjvveenn  lliieevveerr  iinn  hheett  lliicchhttggrrooeennee  bbllaaddeerreennddeekk..  WWee  nneemmeenn  
aaffsscchheeiidd  vvaann  ddee  ppllaass  mmeett  eeeenn  IIJJssvvooggeell  eenn  wwoorrddeenn  iinn  hheett  ppaarrkk  ooppggeewwaacchhtt  ddoooorr  eeeenn  
ssuuppeerr  mmooooiiee  DDaauurriisscchhee  kkllaauuwwiieerr..  OOpp  ddee  ggrroottee  ggrriinnddppaarrkkiinngg  dduuiikktt  eeeenn  VViissaarreenndd  mmeett  
pprrooooii  oopp..  HHiijj  ttrreekktt  nnaaaarr  ooppeenn  wwaatteerr  oomm  vveerrddeerr  ttee  ggeenniieetteenn  vvaann  zziijjnn  pprriijjss..  EEeenn  mmaaaagg  ooff  
ttwweeee  bbeeggiinntt  ttee  kknnoorrrreenn,,  hheett  iiss  ddaann  ooookk  eeeenn  ggooeedd  iiddeeee  oomm  ttee  ggaaaann  oonnttbbiijjtteenn..  WWee  
hheebbbbeenn  ttrroouuwweennss  mmeett  SSiiww  aaffggeesspprrookkeenn  oomm  ddiitt  oocchhtteennddrriittuueeeell  ttuusssseenn  88  eenn  88..3300  uuuurr  uuiitt  
ttee  vvooeerreenn..  HHeett  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  iiddeeee  oomm  ttee  oonnttbbiijjtteenn  oomm  66  uuuurr  hheebbbbeenn  wwee  llaatteenn  vvaarreenn,,  
ddaatt  wwiillddeenn  wwee  hhaaaarr  nniieett  aaaannddooeenn  oopp  kkeerrssttddaagg..  NNoogg  vvoooorr  wwee  ddeeffiinniittiieeff  aaffsscchheeiidd  nneemmeenn  
vvaann  AAll  QQuurrmm  wwoorrddtt  hheett  rriieettvveelldd  uuiittggeekkaammdd..  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss  eenn  HHuuiisskkrraaaaiieenn  ttrrooeeppeenn  
ssaammeenn  oopp  hheett  ggrraassppeerrkk  oomm  ttee  ddrriinnkkeenn  vvaann  hheett  zzooeettee  wwaatteerr  ddaatt  vveerrsspprreeiidd  wwoorrddtt  ddoooorr  ddee  
sspprriinnkklleerrss..  UUiitt  hheett  rriieett  kklliinnkkeenn  IInnddiisscchhee  kkaarreekkiieetteenn  eenn  eerrbboovveenn  ffllaaddddeerreenn  22  
OOeevveerrzzwwaalluuwweenn..  EEnn  hheett  ggeelluukk  iiss  aaaann  oonnzzee  zziijjddee,,  ttoott  33  mmaaaall  ttooee  llaaaatt  ddee  PPuurrppeerrkkooeett  
zziicchh  bbeekkiijjkkeenn..  EEnn  hheett  iiss  nnooddiigg  ooookk,,  wwiill  ddee  hheellee  ggrrooeepp  zzee  ggeezziieenn  hheebbbbeenn..  AAllwweeeerr  eeeenn  
pprraacchhttiiggee  pprreeoonnttbbiijjtt  eerrvvaarriinngg  rriijjkkeerr..  OOpp  hheett  88ssttee  vveerrddiieepp  iiss  hheett  ggeenniieetteenn..  IIkk  eenn  mmiijjnn  vvaaddeerr  
vvoooorraall  vvaann  hheett  oonnttbbiijjtt,,  KKrriiss  vvaann  hheett  oonnttbbiijjtt  eenn  wwaatt  ZZwweeeeddss  nnaaaakktt..  JJaa  hhoooorr,,  iinn  eeeenn  fflliittss  
hheeeefftt  oonnzzee  mmeeddeerreeiizziiggeerr  eeeenn  gglliimmpp  ooppggeevvaannggeenn  vvaann  ddee  oopp  ddaatt  ooggeennbblliikk  sscchhaaaarrss  
ggeekklleeddee  ddoocchhtteerr..  TTiijjddeennss  ddee  eeeerrssttee  mmaaaallttiijjdd  vvaann  ddee  ddaagg  ppoocchhtt  SSiiww  mmeett  ffoottoo ss  vvaann  hhaaaarr  
ddoocchhtteerr  oopp  ddee  rrooddee  llooppeerr  mmeett  eennee  RRoobbeerrtt  PPaattttiinnssoonn..  BBlliijjkktt  aallggaauuww  uuiitt  eeeenn  nnaaddeerr  
ggeesspprreekk  ddaatt  zziijj  ffiillmmaaccttrriiccee  iiss..  MMeett  hhaaaarr  rrooll  aallss  vvaammppiieerr  TTaannyyaa  iinn  ddee  ffiillmm  BBrreeaakkiinngg  DDoowwnn,,  
ddee  vviieerrddee  ffiillmm  vvaann  ddee  bbeeffaaaammddee  TTwwiilliigghhtt  rreeeekkss,,  zzoouu  zzee  wweell  eeeennss  kkuunnnneenn  ddoooorrbbrreekkeenn  bbiijj  
hheett  ggrroottee  ppuubblliieekk..  MMaann,,  mmaann,,  mmaann,,  oonnttbbiijjtt  iinn  eeeenn  ppeenntthhoouussee  mmeett  uuiittzziicchhtt  oopp  zzeeee,,  
bbeeddiieenndd  wwoorrddeenn  ddoooorr  eeeenn  ffiillmmaaccttrriiccee,,  2255°°  CCeellssiiuuss,,  zzoonn,,  bblluuee  sskkyy  eenn  oonnzzee  ffaavvoorriieettee  
hhoobbbbyy  bbeeooeeffeenneenn..  KKeerrsstt  wwoorrddtt  eecchhtt  nniieett  bbeetteerr!!  HHooee  aaaannggeennaaaamm  hheett  hhiieerr  ooookk  iiss,,  wwee  
kkuunnnneenn  nniieett  bblliijjvveenn  ttaallmmeenn..  IIkk  rreeggeell  nnoogg  eennkkeellee  pprraakkttiisscchhee  zzaakkeenn  mmeett  oonnzzee  ggaassttvvrroouuww  
vvoooorraalleeeerr  ddeeffiinniittiieeff  aaffsscchheeiidd  ttee  nneemmeenn..  DDee  eeeerrlliijjkkhheeiidd  ggeebbiieedd  mmiijj  oomm  ttee  mmeellddeenn  ddaatt  wwee  
ggiisstteerreennaavvoonndd  nnoogg  eennkkeellee  bbiieerrttjjeess  hheebbbbeenn  ggeeddrroonnkkeenn  mmaaaarr  ddiiee  kkrriijjggeenn  wwee  ccaaddeeaauu..  
GGeeppaakktt  eenn  ggeezzaakktt  eenn  mmeett  eeeenn  eennvveellooppppee  ggeevvuulldd  mmeett  eennkkeellee  hhoonnddeerrddeenn  OOMMRR,,  ddee  
llookkaallee  mmuunntteeeennhheeiidd,,  ttrreekkkkeenn  wwee  ddee  wwiijjddee  wweerreelldd  iinn..  HHeett  vveerrkkeeeerr  iinn  MMuussccaatt  iiss  ddrruukk  eenn  
oopp  ssoommmmiiggee  pplleekkkkeenn  cchhaaoottiisscchh..  TTaalllloozzee  wweeggeennwweerrkkeenn  eenn  rroonnddee  ppuunntteenn  hheebbbbeenn  hhiieerr  
dduuiiddeelliijjkk  ddee  hhaanndd  iinn..  AAllss  cchhaauuffffeeuurr  iiss  hheett  eevveenn  wweennnneenn..  ZZoowweell  llaannggss  lliinnkkss  aallss  llaannggss  
rreecchhttss  wwoorrddeenn  wwee  vvoooorrbbiijjggeessttookkeenn  ddoooorr  lliicchhtt  eenn  aaff  eenn  ttooee  ooookk  zzwwaaaarr  vveerrkkeeeerr..  EEnn  ddaann  
hheebb  jjee  nnoogg  ddee  ssuuïïcciiddaallee  OOmmaannii ss  ddiiee  ttee  ppaass  eenn  ttee  oonnppaass  ddee  wweegg  oovveerrsstteekkeenn..  DDiitt  zzaall  zzoo  
hheett  ggeevvaall  zziijjnn  ttoott  aaaann  oonnzzee  eeiinnddbbeesstteemmmmiinngg  vvaann  vvaannddaaaagg..    
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VVaann  vvooggeellss  kkiijjkkeenn  kkoommtt  nniieett  vveeeell  iinn  hhuuiiss,,  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss  eenn  HHuuiisskkrraaaaiieenn  zziijjnn  zzoowwaatt  ddee  
eenniiggee  ssoooorrtteenn  ddiiee  kkuunnnneenn  hheerrkkeenndd  wwoorrddeenn  ggeedduurreennddee  ddee  rriitt..  RRaass  AAss  SSaawwaaddii  lliijjkktt  oonnss  
wweell  wwaatt..  EEeennss  vvaann  ddee  ggrroottee  bbaaaann  kkoommeenn  wwee  iinn  eeeenn  aannddeerree  wweerreelldd  tteerreecchhtt..  AArrmm  OOmmaann  
wwoorrddtt  zziicchhttbbaaaarr..  NNaa  33  rroonnddee  ppuunntteenn  aacchhtteerr  eellkkaaaarr  eenn  vvoooorrbbiijj  ddee  rruuwwbboouuww  vvaann  eeeenn  nnaaaarr  
aallllee  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkkhheeiidd  eeeenn  ooff  aannddeerr  hhoolliiddaayy  bbeeaacchh  rreessoorrtt  kkoommtt  ddee  kkaaaapp  iinn  zziicchhtt..  EErr  iiss  
eeeenn  ppaarrkkiinngg  vvoooorrzziieenn  eenn  ddaaaarr  wwoorrddtt  ooookk  ddee  wwaaggeenn  aacchhtteerrggeellaatteenn..  EEeenn  oouuddee  vveeeerrmmaann  
wwiill  oonnss  eeeenn  bboooottttoocchhtt  rroonndd  ddee  rroottsseeiillaannddeenn  aaaannbbiieeddeenn  mmaaaarr  ddiiee  wwoorrddtt  ggeewweeiiggeerrdd..  DDee  
aaaannddaacchhtt  ggaaaatt  eeeerrddeerr  uuiitt  nnaaaarr  eennkkeellee  KKuuiifflleeeeuuwweerriikkeenn  aacchhtteerr  ddee  ggeebbrruuiinnddee  mmaann..  HHeett  
wwaatteerr  ttrreekktt  zziicchh  tteerruugg  eenn  hheett  rreellaattiieeff  pprrooppeerree  ssttrraanndd  kkoommtt  bblloooott  ttee  lliiggggeenn..  LLaannggss  ddee  
vvllooeeddlliijjnn  lliiggggeenn  eennkkeellee  pprraacchhttiiggee  sscchheellppeenn..  TTeerrwwiijjll  KKrriiss  vvooggeellss  bblliijjfftt  ssppootttteenn  ggaa  iikk  eenn  
mmiijjnn  vvaaddeerr,,  oopp  mmiijjnn  vveerrzzooeekk,,  sscchheellppjjeess  zzooeekkeenn  vvoooorr  ddee  kkiiddss  iinn  BBeellggiiëë..  DDee  BBeennggaaaallssee  
eenn  GGrroottee  kkuuiiffsstteerrnneenn  ppaasssseerreenn  iinn  lleeuukkee  aaaannttaalllleenn  eenn  zziijjnn  zziijj  aaaann  zziijj  mmaakkkkeelliijjkk  oopp  nnaaaamm  
ttee  bbrreennggeenn..  MMaaaarr  hheett  iiss  KKrriiss,,  eenn  jjaammmmeerr  ggeennooeegg  aalllleeeenn  hhiijj,,  ddiiee  ddee  hhooooffddvvooggeell  ssppoott..  TToott  
22  mmaaaall  ttooee  zziieett  hhiijj  eeeenn  RRooooddssnnaavveellkkeeeerrkkrriinnggvvooggeell..  OOnnddaannkkss  vveerrwwooeeddee  ppooggiinnggeenn  zzaall  
ddee  vvooggeell  zziicchh  nniieett  mmeeeerr  llaatteenn  zziieenn..  EEnnkkeellee  IIttaalliiaanneenn  vvrraaggeenn  wwaatt  mmeeeerr  iinnffoo  oovveerr  ddee  
aaaannwweezziiggee  sstteellttllooppeerrss..  HHeett  zziijjnn  ttooeerriisstteenn  wwaanntt  zzee  bblliijjkkeenn  mmeeeerr  aaaannddaacchhtt  ttee  sscchheennkkeenn  
aaaann  SScchhoolleekksstteerrss  eenn  GGrrooeennppoooottrruuiitteerrss  ddaann  aaaann  WWooeessttiijjnnpplleevviieerreenn..  DDee  zzeeee--eennggttee  
ttuusssseenn  hheett  vvaasstteellaanndd  eenn  hheett  ggrroooottssttee  eeiillaanndd  wwoorrddtt  zzoo  oonnddiieepp  ddaatt  eerr  ggeeeenn  bboooott  mmeeeerr  
nnooddiigg  iiss  oomm  eerr  ttee  ggeerraakkeenn..  HHeellaaaass  hheebbbbeenn  wwee  ttee  wweeiinniigg  ttiijjdd  oomm  ddee  ttoocchhtt  zzeellff  ttee  
oonnddeerrnneemmeenn..  DDee  tteelleessccooppeenn  zzuulllleenn  ddee  aaffssttaanndd  wweell  oovveerrbbrruuggggeenn..  BBllaauuwwee  eenn  
WWeesstteelliijjkkee  rriiffrreeiiggeerrss  zziitttteenn  ggeezzaammeennlliijjkk  mmeett  AAaallsscchhoollvveerrss  ttee  ggeenniieetteenn  vvaann  ddee  zzoonn  eenn  
hheett  kkooeellee  bbrriieessjjee..  NNiieett  mmiinnddeerr  ddaann  44  VViissaarreennddeenn  kkoommeenn  ssaammeenn  iinn  11  bbeeeelldd  zzee  vvooeelleenn  
zziicchh  nneett  zzooaallss  ddee  33  VVaallee  ggiieerrzzwwaalluuwweenn  iinn  hhuunn  ssaass..  NNaa  iieettss  mmeeeerr  ddaann  eeeenn  uuuurr  wwoorrddtt  
hheett  mmaatteerriiaaaall  ooppggeebboorrggeenn..  EEeenn  pprraacchhttiiggee  IInnddiisscchhee  sscchhaarrrreellaaaarr  eenn  eeeenn  kkooppppeellttjjee  
KKlleeiinnee  ggrrooeennee  bbiijjeenneetteerr  ddooeenn  oonnss  uuiittggeelleeiiddee..  DDee  ttoocchhtt  nnaaaarr  SSoohhaarr  nneeeemmtt  eenniiggee  ttiijjdd  iinn  
bbeessllaagg..  HHeett  vveerrkkeeeerr  nneeeemmtt  eeeerrsstt  aaff  oomm  iinn  ddee  vvoooorrsstteeddeenn  vvaann  ddee  ggrroooottssttee  ssttaadd  iinn  hheett  
nnoooorrddeenn  vvaann  OOmmaann  ooppnniieeuuww  ttooee  ttee  nneemmeenn..  HHaallvveerrwweeggee  ddee  ttoocchhtt  ffooeerraaggeeeerrtt  nnoogg  eeeenn  
ggrrooeepp  vvaann  eeeenn  3300--ttaall  OOooiieevvaaaarr  iinn  eeeenn  ggrrooeenn  ssttuukk  llaanndd..  IInn  eeeenn  ttaannkkssttaattiioonn  llaannggss  ddee  
ppaarraalllleellwweegg  mmeett  ddee  hhooooffddbbaaaann  wwoorrddeenn  ffoooodd  &&  ddrriinnkkss  aaaannggeesscchhaafftt..  JJee  kkeenntt  ddaatt  wweell,,  
mmoonnggoolleennbbootteerrhhaammmmeenn  eenn  ffrriissddrraannkk..  DDee  bbeeddiieenniinngg  iiss  nnaavveennaanntt..  DDee  bbeeddiieennddee  iiss  iinn  
ggeesspprreekk  mmeett  eeeenn  kkaammeerraaaadd  eenn  hheeeefftt  nniieett  eecchhtt  vveeeell  zziinn  oomm  ddee  WWeesstteerrlliinnggeenn  ttee  hheellppeenn..  
NNaa  ddee  lluunncchh  wwoorrddtt  eeeenn  ppllaassjjee  ggeemmaaaakktt..  HHeett  iiss  aalllleemmaaaall  nnoogg  wwaatt  aaffttaasstteenn  eenn  zzooeekkeenn  
wwaatt  wwee  hhiieerr  aall  ddaann  nniieett  kkuunnnneenn  ddooeenn  eenn  llaatteenn..  VVaaddeerr  ttrreekktt  nneett  ddaaaarroomm  ddoooorr  eeeenn  wwaaddii  
ttuusssseenn  ddee  hhuuiizzeenn  eenn  vveerrddwwiijjnntt  aacchhtteerr  eennkkeellee  sslleecchhtt  ggeemmeettssttee  mmuurreenn  tteerrwwiijjll  KKrriiss  eenn  iikk  
ggeebbrruuiikk  mmaakkeenn  vvaann  ddee  sscchhaadduuwwzziijjddee  vvaann  eeeenn  eelleekkttrriicciitteeiittssccaabbiinnee..  VVaann  ddaaaarr  ggaaaatt  hheett  iinn  
éééénn  rreecchhttee  lliijjnn  nnaaaarr  hheett  hhooooffddddooeell  iinn  SSoohhaarr::  ddee  bbeeffaaaammddee  SSuunn  FFaarrmmss..  DDee  bbooeerrddeerriijj  oopp  
zziicchh  iiss  eennoorrmm  eenn  llaannggss  ddee  bbuuiitteennkkaanntt  zziieenn  wwee  aall  eennkkeellee  tteekkeenneenn  vvaann  vveerrvvaall..  DDee  nniieett--
FFeelliixx  vvuulltt  hheett  llooggbbooeekk  iinn  aaaann  ddee  iinnkkoomm..  EEeenn  mmiinniivveerrssiiee  vvaann  eeeenn  aannttiittaannkkggrraacchhtt  iiss  hheett  
llaaaattssttee  oobbssttaakkeell  ddaatt  ttuusssseenn  oonnss  eenn  ddee  eeiiggeennlliijjkkee  ffaarrmm  ssttaaaatt..  DDee  NNiissssaann  hheeeefftt  ggeeeenn  
eennkkeellee  mmooeeiittee  mmeett  hheett  nneemmeenn  vvaann  ddeezzee  hhiinnddeerrnniiss  eenn  aallggaauuww  rriijjddeenn  wwee  ddee  
kkooeeiieennssttaalllleenn  vvoooorrbbiijj..  VVoooorrbbiijj  iiss  vveeeell  ggeezzeeggdd,,  eeeenn  ssttoopp  wwoorrddtt  nnooooddggeeddwwoonnggeenn  iinnggeellaasstt  
wwaanntt  hheett  wweemmeelltt  eerr  vvaann  ddee  HHuuiisskkrraaaaiieenn,,  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss  eenn  WWiittttee  kkwwiikkssttaaaarrtteenn..  EErr  
zziitttteenn  mmiinniimmaaaall  22  MMaasskkeerrkkwwiikkkkeenn  ttuusssseenn  vvaann  ddee  zzooggeennaaaammddee  ((oonnddeerr))ssoooorrtt  
ppeerrssoonnaattaa..  DDee  eeeerrssttee  vveellddeenn  lliiggggeenn  eerr  mmaaaarr  ttrriieesstt  bbiijj..  OOvveerraall  rrooeessttee,,  nniieett  mmoobbiieellee  
sspprrooeeiiiinnssttaallllaattiieess  eenn  zzwweerrffppllaassttiicc  vvaann  aall  llaanngg  bbuuiitteenn  ggeebbrruuiikk  zziijjnnddee  sseerrrreess..  EEeenn  ggrroottee  
zzwweerrffhhoonndd,,  ppaappaa  ddeennkktt  eeeerrsstt  aaaann  eeeenn  eezzeell,,  iiss  hheett  eenniiggee  wwaatt  bboovveenn  hheett  oonnkkrruuiidd  
uuiittsstteeeekktt..  WWee  bblliijjvveenn  bbrraaaaffjjeess  oopp  ddee  aassffaallttwweegg  eenn  ggaaaann  nnoogg  nniieett  ttee  vveeeell  ooffff  rrooaadd..    
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HHeett  iiss  ppaass  oonnss  eeeerrssttee  bbeezzooeekk  eenn  wwee  wwiilllleenn  hhiieerr  nnoogg  eennkkeellee  kkeerreenn  oopp  vviissiittee  kkoommeenn  
ggeedduurreennddee  ddee  vvoollggeennddee  ddaaggeenn..  EEeenn  GGrroottee  ppiieeppeerr  ddooeett  zziijjnn  nnaaaamm  aallllee  eeeerr  aaaann  ddoooorr  
zzeeeerr  hhoooogg  oopp  zziijjnn  ppootteenn  ttee  ggaaaann  ssttaaaann  aaaann  ddee  rraanndd  vvaann  hheett  eeeerrssttee  eecchhttee  mmaaaarr  hheellaaaass  
kklleeiinnee  eenn  uuiittggeedduunnddee  ggrraassvveelldd..  VVeerrvvoollggeennss  bbeeggiinnnneenn  DDuuiinnppiieeppeerrss,,  WWooeessttiijjnn--  eenn  
vvoooorraall  IIzzaabbeellttaappuuiitteenn  ddoooorr  ddee  vveerrrreekkiijjkkeerrbbeeeellddeenn  ttee  llooppeenn..  EErr  zziitttteenn  cclluusstteerrss  TTuurrkkssee  
ttoorrtteellss,,  HHuuiissmmuusssseenn  eenn  LLooooddbbeekkjjeess..  HHeett  zziijjnn  eerr  eetttteelliijjkkee  hhoonnddeerrddeenn,,  vvaann  ddee  eeeerrssttee  
zzeellffss  dduuiizzeennddeenn..  OOookk  PPaallmmttoorrtteellss  zziijjnn  ggooeedd  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggdd..  LLaannggss  eeeenn  
llaannddbboouuwwttrraacckk  ddaatt  ttoott  tteeggeenn  hheett  cceennttrraallee  ppuunntt  vvaann  eeeenn  sspprrooeeiieerr  lloooopptt  zziitttteenn  GGrriijjzzee  
ffrraannkkoolliijjnneenn,,  zzee  zziijjnn  hheelleemmaaaall  nniieett  sscchhuuww  eenn  ffooeerraaggeerreenn  rruussttiigg  vveerrddeerr..  NNaattuuuurrlliijjkk  
kkuunnnneenn  bbiijj  zzuullkk  eeeenn  bbuuffffeett  ddee  rroovveerrss  nniieett  uuiittbblliijjvveenn..  EEeenn    BBrruuiinnee  kkiieekkeennddiieeff  lleeeesstt  vvaann  
oopp  eeeenn  eelleekkttrriicciitteeiittssddrraaaadd  hheett  mmeennuu  tteerrwwiijjll  eeeenn  BBaassttaaaarrddaarreenndd  aall  llaanngg  hheeeefftt  bbeesslliisstt..  HHiijj  
wwaacchhtt  ddaann  ooookk  nniieett  oopp  oonnss  oomm  oopp  ddee  wwiieekkeenn  ttee  ggaaaann..  KKuuiifflleeeeuuwweerriikkeenn  ddrruukkkkeenn  zziicchh  
tteeggeenn  ddee  ggrroonndd  eenn  hheett  ggeelluuiidd  vvaann  RRooooddbbuuiikkzzaannddhhooeenn  iiss  nniieett  uuiitt  ddee  lluucchhtt..  ZZiieenn  iiss  eeeenn  
aannddeerr  ppaaaarr  mmoouuwweenn..  HHeett  ssllaalloommmmeenn  ttuusssseenn  ddee  aall  ddaann  nniieett  bbrraaaakklliiggggeennddee  vveellddeenn  ddooeett  
nnaaaasstt  vvooggeellss  hheeeell  wwaatt  ssttooff  ooppwwaaaaiieenn..  DDee  eeeerrssttee  kkeeeerr  wwoorrddtt  ddee  44xx44  iinn  zzoowweell  hhiigghh  aallss  
llooww  ggeeaarr  ggeetteesstt,,  iikk  hheebb  aalllleeeenn  nnoogg  nniieett  ddoooorr  ddaatt  jjee  ggeedduullddiigg  mmooeett  zziijjnn  eenn  ssttiill  mmooeett  ssttaaaann  
wwiill  ddee  ttrraannssmmiissssiiee  iinn  ddee  jjuuiissttee  ssttaanndd  tteerreecchhtt  kkoommeenn..  TTjjaa,,  ggeedduulldd  iiss  eeeenn  mmooooiiee  ddeeuuggdd,,  
nniieett??  MMaaaarr  hhiieerr  mmooeett  jjee  eeiiggeennlliijjkk  nniieett  vveeeell  ggeedduulldd  hheebbbbeenn,,  jjee  iinnssppaannnniinnggeenn  wwoorrddeenn  zzoo  
ggooeedd  aallss  oonnmmiiddddeelllliijjkk  bbeelloooonndd..  TTeerrwwiijjll  KKrriiss  eenn  iikk  ddee  eeeerrssttee  eecchhttee  ggrrooeennee  ppiivvoott  ggaaaann  
bbeezzooeekkeenn  bblliijjfftt  ddee  ppaappaa  bbiijj  ddee  wwaaggeenn..  WWee  hheebbbbeenn  ggeelluukk,,  eeeenn  ssttrrooookk  vvaann  eeeenn  ggooeeddee  3300  
mmeetteerr  bbrreeeedd  wweerrdd  nneett  ggeemmaaaaiidd  eenn  ddaatt  ttrreekktt  ggeevvlleeuuggeellddee  vvrriieennddeenn  aaaann..  EEeenn  6600--ttaall  
KKooeerreeiiggeerrss  ddooeett  hheett  aall  ssttaappppeenndd,,  2277  WWiittvvlleeuuggeellsstteerrnnss  aall  ffllaaddddeerreenndd,,  zzoo  kkoommtt  
iieeddeerreeeenn  aaaann  zziijjnn  ttrreekkkkeenn..  IInnddiisscchhee  sscchhaarrrreellaaaarrss  zziitttteenn  ssttaattiigg  oopp  ddee  ggrroonndd  ttuusssseenn  
vveerrsscchhiilllleennddee  WWaatteerr--  eenn  eennkkeellee  GGrraassppiieeppeerrss..  EEeenn  mmiinnddeerr  uuiittggeekklleeuurrdd  eexxeemmppllaaaarr  bblliijjkktt  
eeeenn  EEuurrooppeessee  sscchhaarrrreellaaaarr  ttee  zziijjnn..  TTeerrwwiijjll  wwiijj  aallllee  ssoooorrtteenn  oopp  hheett  mmaaaaiivveelldd  oopp  nnaaaamm  
wwiilllleenn  bbrreennggeenn  rrooeepptt  ddee  ppaappaa  nnooggaall  llaaccoonniieekk::  JJoonnggeennss,,  wwaatt  iiss  ddaatt  kkiieekkeenn  ddaatt  hhiieerr  kkoommtt  
aaaannvvlliieeggeenn??   HHeett  bblliijjkktt  zzoowwaaaarr  eeeenn    KKlleeiinnee  ttrraapp  ttee  zziijjnn,,  éééénn  vvaann  ddee  llaaaattssttee  vvooggeellss  ddiiee  
wwee  hhiieerr  vveerrwwaacchhtteenn  eenn  eeeenn  wwaarree  zzeellddzzaaaammhheeiidd  vvoooorr  OOmmaann  zzoo  bblliijjkktt  llaatteerr  oopp  ddee  aavvoonndd..  
WWee  kkuunnnneenn  hheemm  llaanngg  vvoollggeenn  mmaaaarr  nnaa  eeeenn  ttiijjddjjee  vveerrddwwiijjnntt  hhiijj  aacchhtteerr  ddee  hhooggee  vveeggeettaattiiee  
iinn  ddee  uuiitteerrssttee  zzuuiiddwweesstthhooeekk  vvaann  ddee  ffaarrmm..  DDee  TTaappuuiitteenn,,  ooookk  eennkkeellee  ggeewwoonnee,,  bblliijjvveenn  
oonnss  oomm  ddee  oorreenn  vvlliieeggeenn  eenn  rreennnneenn..  BBiijj  vveerrttrreekk  wwoorrddtt  nnoogg  eeeenn  ggrrooeeppjjee  vvaann  44  KKoorrtttteeeenn--  
eenn  66  VVeellddlleeeeuuwweerriikkeenn  ooppggeessttootteenn..  BBllaauuwwee  eenn  SStteeppppeekkiieekkeennddiieeff  iinn  --kklleeeedd  eenn  eeeenn  
33--ttaall  SSppeerrwweerrss  mmaakkeenn  hheett  lleevveenn  vvaann  ddee  RRooooddbbuuiikkzzaannddhhooeennddeerrss  zzoo  zzuuuurr  ddaatt  ddeezzee  
bbeesslluuiitteenn  oomm  hhuunn  hheeiill  ttee  zzooeekkeenn  bbuuiitteenn  ddee  ggrreennzzeenn  vvaann  hheett  ggeebbiieedd..  MMeeeerr  ddaann  335500  
vvooggeellss  vvuulllleenn  ddee  lliicchhttbbllaauuwwee  lluucchhtt  mmeett  vveerreenn  eenn  hhuunn  ttyyppiisscchhee  hhooeennddeerrggeelluuiiddjjeess..  
GGeewwoooonnwweegg  pprraacchhttiigg!!  OOnnddeerrttuusssseenn  hheebbbbeenn  wwee  wweell  eeeenn  vveerrrree  aarreenndd  ssppeecc  uuiitt  hheett  oooogg  
vveerrlloorreenn..  OOmm  ttiijjdd  ttee  wwiinnnneenn  wwoorrddtt  eeeenn  hhooeekk  aaffggeessnneeddeenn..  EEeenn  kkiieezzeellvvllaakkttee  hheerrbbeerrggtt  
ttwweeee  ffooeerraaggeerreennddee    ZZwwaarrttkkrruuiinnvviinnkklleeeeuuwweerriikk,,  iiss  mmee  ddaatt  eeeenn  mmaacchhttiiggee  ssoooorrtt..  OOpp  
wweegg  nnaaaarr  ddee  ddaaiirryy  ffaarrmm  wwoorrddtt  ddee  aarreenndd  hheerroonnttddeekktt  eenn  bblliijjkktt  hheett  oomm  eeeenn  oonnvvoollwwaasssseenn  
KKeeiizzeerraarreenndd  ttee  ggaaaann..  OOmm  oonnss  ttee  ppeesstteenn  llaannddtt  hhiijj  oopp  eeeenn  tteelleeffoooonnppaaaall  oopp  ddee  pplleekk  wwaaaarr  
wwee  nneett  vvaannddaaaann  kkoommeenn..  GGeezziieenn  ddee  ssttaanndd  vvaann  ddee  zzoonn  eenn  ddee  hhoonnggeerr  nnaaaarr  mmeeeerr  eenn  
aannddeerree  vvooggeellss  hhoouuddeenn  wwee  hheett  bbiijj  tteelleessccooooppbbeeeellddeenn..  BBiijj  ddee  ddaaiirryy  ffaarrmm  ddeezzeellffddee  
ttaaffeerreelleenn  aallss  bbiijj  ddee  kkooeeiieennssttaalllleenn..  IIkk  hheebb  nnoogg  nnooooiitt  zzoovveeeell  WWiittttee  kkwwiikkssttaaaarrtteenn  ssaammeenn  
ggeezziieenn..  DDee  ppeerrssoonnaattaa ss  zziijjnn  eerr  mmaakkkkeelliijjkk  uuiitt  ttee  ppiikkkkeenn..  DDee  sseewwaaggee  ppoonnddss  rruuiikkeenn  wwee  nnoogg  
vvoooorr  wwee  zzee  zziieenn..  RRiijjddeenn  wwee  eerr  nnuu  oopp  ooff  llaannggss??  DDee  hheelllliinngg  iiss  sstteeiill  eenn  ddee  ddiijjkkjjeess  eenn//ooff  
wweeggjjeess  ttuusssseenn  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  ppuutttteenn  zziijjnn  ssmmaall..  BBaanngg  oomm  ddee  aaaannwweezziiggee  ffaauunnaa  ttee  
vveerrssttoorreenn  oopptteerreenn  wwee  oomm  eerr  llaannggss  rriijjddeenn..    

http://www.youtube.com/watch?v=0kDcCSgaadA&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=0kDcCSgaadA&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=wsp-n57LdAc&feature=g-upl
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DDee  bbrruulllleennddee  NNiissssaann  jjaaaaggtt  ddee  ggrroooottssttee  ggrrooeepp  HHuuiisskkrraaaaiieenn  vvaann  ddee  rreeiiss  oopp..  LLaannggss  ddee  
aassffaallttwweegg  sspplliijjtt  eeeenn  mmooooiiee  ggrrooeepp  vvaann  1199  GGrriijjzzee  ffrraannkkoolliijjnneenn  uuiitt  eellkkaaaarr  zzooaallss  kkeeggeellss  bbiijj  
eeeenn  ssttrriikkee  ooff  bbiilljjaarrttbbaalllleenn  bbiijj  eeeenn  ssppeelllleettjjee  eeiigghhttbbaallll..  IInn  ddee  ssttrruuiikkeenn  rriicchhttiinngg  ssttiinnkkppuutttteenn  zziitt  
eeeenn  MMaasskkeerrdduuiiffjjee  mmooooii  ttee  wweezzeenn  mmaaaarr  hhiieerrvvoooorr  mmaakkeenn  wwee  nnaauuwweelliijjkkss  ttiijjdd  vvrriijj..  DDee  ggeeuurr  
tteerr  pplleekkkkee  iiss  nniieett  ttee  hhaarrddeenn  mmaaaarr  eerr  zziitttteenn  zzoovveeeell  vvooggeellss  llaannggss  ddee  rraannddeenn  ddaatt  wwee  wweell  
mmooeetteenn  bblliijjvveenn..  EEeenn  eennkkeellee  KKoollggaannss  eenn  1144  ZZwwaarrttee  iibbiisssseenn  sstteekkeenn  uuiitt  bboovveenn  ddee  
ggrrooeeppjjeess  sstteellttllooppeerrss..  SStteellttkklluutteenn  eenn  KKeemmpphhaanneenn  zziijjnn  hheett  ttaallrriijjkksstt  aall  mmooeett  IInnddiisscchhee  
kkiieevviitt  mmeett  mmaaaarr  lliieeffsstt  5577  eexxeemmppllaarreenn  zzeekkeerr  nniieett  oonnddeerrddooeenn..  NNaattuuuurrlliijjkk  vvoorrmmeenn  22  
WWiittssttaaaarrttkkiieevviitteenn  hheett  nneeuussjjee  vvaann  ddee  zzaallmm..  WWiittggaatt,,  BBoossrruuiitteerr  eenn  OOeevveerrllooppeerr  zziitttteenn  aallss  
eeeenn  ttrriioooottjjee  nnaaaasstt  eellkkaaaarr  tteerrwwiijjll  KKlleeiinnee  eenn  TTeemmmmiinncckkss  ssttrraannddllooppeerr  kkrriisskkrraass  ddoooorr  aallllee  
aaaannwweezziiggee  sstteellttllooppeerrss  llooppeenn..  KKlleeiinnee  eenn  BBoonnttbbeekkpplleevviieerr  ddooeenn  nneett  hheettzzeellffddee  mmaaaarr  
llaasssseenn  oopp  ttiijjdd  eenn  ssttoonndd  eeeenn  kkoorrttee  ssttoopp  iinn..  HHeett  lleeuukkee  aaaann  ddeezzee  pplleekk  iiss  ddaatt  hheett  oomm  eeeenn  
bbeettrreekkkkeelliijjkk  kklleeiinnee  ooppppeerrvvllaakkttee  ggaaaatt  eenn  ddaatt  jjee  nniieett  eecchhtt  vveeeell  mmooeeiittee  mmooeett  ddooeenn  oomm  
ssoooorrtteenn  oopp  nnaaaamm  ttee  bbrreennggeenn..  ZZoo  iiss  PPooeellrruuiitteerr  eeeennvvoouuddiigg  ttee  oonnddeerrsscchheeiiddeenn  vvaann  
GGrrooeennppoooottrruuiitteerr  eenn  iiss  ddee  aaaannwweezziiggee  ssnniipp  eeeenn  110000%%  zzeekkeerree  WWaatteerrssnniipp..  WWee  vveerrllaatteenn  
ddee  pplleekk  mmeett  vviieewwss  eenn  ggeelluuiiddeenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  CCiittrrooeennkkwwiikkssttaaaarrtteenn..  AAllss  kkiinnddeerreenn  
iinn  eeeenn  pprreettppaarrkk  ooff  eeeenn  ssnnooeeppwwiinnkkeell  wwiilllleenn  ooff  kkuunnnneenn  wwee  nniieett  vveerrttrreekkkkeenn..  BBiijj  eeeenn  
oonnddeerrggaaaannddee  zzoonn  mmaakkeenn  wwee  nnoogg  eeeenn  eexxttrraa  rroonnddjjee..  EEeenn  33--ttaall    BBrruuiinnee  kkiieekkeennddiieeff  
eenn  eeeenn  oonnvvoollwwaasssseenn  SStteeppppeekkiieekkeennddiieeff  zziijjnn  nnaaaarrssttiigg  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  
ggeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  ssllaaaappppllaaaattss..  EEeenn  BBaassttaaaarrddaarreenndd  ddooeett  ddaatt  ooookk  mmaaaarr  ddiiee  kkrriijjggtt  
nnoogg  wwaatt  ggeezzeellsscchhaapp  vvaann  mmoobbbbeennddee  BBrruuiinnnneekkrraavveenn..  MMeeeerr  kkaann  eerr  nniieett  iinn  vvoooorr  
vvaannddaaaagg..  HHeett  hhooooffdd  zziitt  eenn  ddee  nnoottiittiieebbooeekkjjeess  ssttaaaann  vvooll..  BBiijj  hheett  aaaannsscchhuuiivveenn  aaaann  eeeenn  
rroonndd  ppuunntt  bbuuiitteenn  ddee  ppoooorrtt  wwoorrddtt  eeeenn  cceennttrraallee  nnaammaaaakk  wweerreellddbbooll  bbeevvoollkktt  ddoooorr  
hhoonnddeerrddeenn  TTrreeuurrmmaaiinnaa ss..  ZZee  vvoorrmmeenn  nneett  eeeenn  oocceeaanneennppllaacceebboo  ttuusssseenn  ddee  
ccoonnttiinneenntteenn..  HHootteell  AAll  WWaaddii  iiss  ddee  eeiinnddbbeesstteemmmmiinngg  vvaann  vvaannddaaaagg..  BBiijj  hheett  iinncchheecckkeenn  
vveerrnneemmeenn  wwee  ddaatt  eerr  tteerr  eerree  vvaann  KKeerrssttmmiiss  eeeenn  ddiinneerrbbuuffffeett  wwoorrddtt  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd,,  ddee  
kkeeuuzzee  iiss  ddaann  ooookk  rraapp  ggeemmaaaakktt..  TTeerrwwiijjll  ddee  aannddeerreenn  zziicchh  vveerrffrriisssseenn  ssttuuuurr  iikk  mmiijjnn  eeeerrssttee  
ssmmss  nnaaaarr  HHaannnnee  &&  JJeennss,,  hheellaaaass  wwoorrddtt  ddee  ssmmss--ddiieennsstt  nniieett  oonnddeerrsstteeuunndd..  EEeenn  
tteelleeffoooonnttjjee  ddaann  mmaaaarr..  HHeett  wwoorrddtt  hheeeell  ssttiill  aaaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  oopp  hheett  mmoommeenntt  ddaatt  ddee  
wwaaaarrnneemmiinngg  vvaann  ddee  KKlleeiinnee  ttrraapp  wwoorrddtt  ddoooorrggeeggeevveenn..  HHeett  zzoouu  ppaass  ddee  ttwweeeeddee  
wwaaaarrnneemmiinngg  vvoooorr  OOmmaann  zziijjnn..  DDee  eeeerrssttee  bbeettrrooff  eeeenn  vvoonnddsstt  vvaann  eeeenn  sseett  vvlleeuuggeellss  nniieett  
mmiinnddeerr  ddaann  4477  jjaaaarr  ggeelleeddeenn!!  HHeett  sseettjjee  wwoorrddtt  oopp  ddiitt  ooggeennbblliikk  bbiijjggeehhoouuddeenn  iinn  TThhee  BBrriittiisshh  
MMuusseeuumm  ffoorr  OOrrnniitthhoollooggyy..  HHiijj  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  sscceeppttiisscchh  mmaaaarr  wwee  vveerrzzeekkeerreenn  hheemm  ddaatt  wwee  
vveerrttrroouuwwdd  zziijjnn  mmeett  ddee  ssoooorrtt  eenn  ddaatt  hheett  nniieett  ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  iiss  ddaatt  wwee  vvoooorr  ddeezzee  ssoooorrtt  
eeeenn  rraarriittyy  rreeppoorrtt  mmooeetteenn  iinnddiieenneenn  ((ccffrr..  GGrriieekkeennllaanndd  eeeerrddeerr  ddiitt  jjaaaarr))..  DDiinneerreenn  ddooeenn  wwee  iinn  
eeeenn  kkiittsscchheerriiggee  ssffeeeerr..  EEeenn  KKeerrssttmmaann  eenn  ssffeeeerrlliicchhttjjeess  iinn  hheett  mmiiddddeenn  vvaann  ddee  wwooeessttiijjnn  bbiijj  
eeeenn  tteemmppeerraattuuuurr  vvaann  vveerr  bboovveenn  ddee  2255°°CC  zzeeggtt  hheett  aalllleemmaaaall..  EEeenn  vveerrddiieeppiinngg  hhooggeerr  iiss  
eeeenn  hheeuussee  ppaarrttyy  aaaann  ddee  ggaanngg  mmaaaarr  ddaatt  iiss  vvoooorr  mmeemmbbeerrss  oonnllyy..  EEeenn  kkoorrttee  wwaannddeelliinngg  
llaannggss  hheett  zzwweemmbbaadd  vvaann  hheett  hhootteell  ddooeett  ddeeuuggdd  nnaa  ddee  llaannggee  ddaaggttoocchhtt  eenn  hheett  zzwwaarree  
ttaaffeelleenn..  OOpp  ddee  TTVV  sscchhiitttteerrtt  TToommmmyy  LLeeee  JJoonneess  iinn  TThhee  FFuuggiittiivvee..  IIeeddeerr  zziieett  eerr  
vveerrsscchhiilllleennddee  ssttuukkkkeenn  uuiitt..  SSllaaaapp  kkaann  nnuu  nniieett  llaanngg  mmeeeerr  uuiittbblliijjvveenn..  BBeenniieeuuwwdd  wwaatt  wwee  
mmoorrggeenn  aalllleemmaaaall  ggaaaann  bbeelleevveenn..  AAllss  ddee  ttrreenndd  zziicchh  vvoooorrtt  zzeett  zzooaallss  ddee  eeeerrssttee  22  ddaaggeenn  
ddaann  ggaaaann  wwee  ggoouuddeenn  ttiijjddeenn  tteeggeemmooeett!!    
  
  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=JKd1gBqd8lE&feature=g-upl
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
  
Algemeen: 
Westelijke rifreiger, Palmtortel, Indische scharrelaar, Arabische buulbuul, Treurmaina, 
Huiskraai, Bruinnekraaf 
 
Al Qurm Park:  
Indische ralreiger, Mangrovereiger, Zwarte ibis, Bastaardarend, Havikarend, Visarend, 
Purperkoet, Grijze frankolijn, Indische kievit, Aziatische goudplevier, Woestijnplevier, 
Mongoolse plevier, Terekruiter, Hemprichs meeuw, Siberische meeuw, Grote 
kuifstern, Bengaalse stern, Halsbandparkiet, Vale gierzwaluw, Citroenkwikstaart, 
Grote gele kwikstaart, Indische karekiet, Witoorbuulbuul, Roodbuikbuulbuul, Daurische 
klauwier 
 
Ras As Sawadi: 
Roodsnavelkeerkringvogel, Visarend, Woestijnplevier, Grote kuifstern, Bengaalse 
stern, Kleine groene bijeneter, Vale gierzwaluw 
 
Sohar Sun Farm: 
Zwarte ibis, Kolgans, Keizerarend, Bastaardarend, Steppekiekendief, Kleine trap, 
Grijze frankolijn, Witstaartkievit, Indische kievit, Poelruiter, Witvleugelstern, 
Scharrelaar, Maskerduif, Roodbuikzandhoen, Citroenkwikstaart, Maskerkwikstaart, 
Grote pieper, Duinpieper, Izabeltapuit, Woestijntapuit, Zwartkruinvinkleeuwerik, 
Loodbekje 
  
  

     
Roodbuikzandhoen  Sun Farm Sohar  Foto KDK    Grijze frankolijn  Sun farm Sohar  Foto KDK 

  
  

    
Europese scharrelaar  Sun farm Sohar  Foto KDK    Indische scharrelaar  Sun farm Sohar  Foto KDK 
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DDaagg  33::  MMaaaannddaagg  2266  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
  
TToocchhtt::  
Liwa  Khatmat Milalah  Shinas  Sun Farm Sohar 
  
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  33::  
De familie Felix is al wakker om 5.00 uur, Kris droomt nog een uur verder. Geurige 
instantkoffie, roereitjes, groentjes en yoghurt vinden we terug bij het ontbijtbuffet. Na 
een goed half uurtje bunkeren wordt de sleutel van onze drie persoonskamer 
achtergelaten bij de balie. De mangrove in de buurt van het vissersdorp Liwa is de 
eerste tussenstop. Net voor het dorp verlaten we de hoofdweg om het strand te 
kunnen bereiken. Witoorbuulbuuls 
Is te zeggen op Purperhoningzuiger, Huiskraai, Bruinnekraaf en andere dagelijkse 
dingen na. De eerste aanblik van de mangrove is triest. Overal vuil, zowel in het 
reservaat als op het strand, en van het hele mangrovewoud blijft niet echt veel meer 
over. We zien het somber in voor de toekomst van deze plek. Daar waar het zand te 
los en zwart wordt nemen de voeten het over van de rubberbanden. De wandeling 
begint rustig met een Izabelklauwier zowel links als rechts van ons. Zo in het 
ochtendzonnetje zien ze er zalig uit. Hemprichs meeuwen en Grote kuifsternen 
patrouilleren langs de kustlijn. Uit of in elke meander van de mangrove vliegt wel een 
IJsvogel. Tussen 2 Mangrovereigers in loopt een Groenpootruiter. Op het strand in 
de buurt van de hoofdinlaat lopen eindelijk de eerste Plevieren. Het is slechts 1 
Woestijnplevier tussen enkele tientallen Mongoolse. De zandeilanden in volle zee 
aan de overzijde van de inlaat zitten vol met meeuwen en sterns. Grote kuif- en 
Bengaalse sternen zijn gemakkelijk te onderscheiden nu ze zij aan zij zitten. De 
eerste heeft een blekere snavel en een donkerdere mantel als de tweede. Zo simpel is 
het. De 2 met een knalrode knoert van een snavel kunnen niets anders dan 
Reuzensterns zijn. Grote sterns zijn de volgende in lijn. Van Visdief zijn we zeker 
van enkele Arabische sterns minder. En om het setje compleet te maken vliegt een 
sierlijke Noordse stern voorbij. Het water loopt stilletjes de mangrove in wat betekent 
dat het tij opkomt. De zandeilanden lopen stilaan onder water en van achter de 
Siberische meeuwen komen de eerste Reuzenzwartkopmeeuwen tevoorschijn. 
Wat een kanjers! Wat verder op zee zeilt een eenzame Perzische pijlstormvogel 
boven, voor en achter de kleine schuimkoppen. Hij komt even dichter om zijn identiteit 
te laten bevestigen. Vandaag toch een dikke 2 uur moeten wachten vooraleer we onze 
eerste bottle bird van de dag mochten optekenen, daar moeten we dringend iets aan 
doen de komende dagen. Onze aandacht dan maar op de mangrove richten want hier 
moet nog het een en ander worden geobserveerd. De start is redelijk te noemen met 
een kort zingende en dito foeragerende . De twee ravottende 
Dwergtjiftjaffen laten zich veel langer bewonderen. Ook nu blijven de IJsvogels heen 
en weer vliegen maar de targetsoort laat nog niet in zijn kaarten kijken. Indische 
karkieten doen dat wel. Om de mangrove en haar meanders beter te kunnen 
afscannen vatten we post op 3 verschillende plekken nabij de 3 grootste kanalen. 
Vrijwel scoor ik meteen met de super zeldzame en targetsoort van het bezoek: 
Witkraagijsvogel van de ondersoort kalbanensis. Seconden na de waarneming laat 
hij of zij enkel wat wiebelende mangrovestengels na. Mijn medereizigers komen 
verdienstelijk afgestormd maar jammerlijk te laat.  
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Het is maar kort uitstel want een tweede vogel komt snel in beeld, weliswaar een eind 
verder weg, maar hij laat zich o zo mooi bewonderen in één van de hoogste toppen. 
Visarenden zijn de spelbrekers van dienst. Ze volgen het hoofdkanaal tot aan de 
uit/inlaat en terug. Omdat ze zo dicht vliegen verslapt de aandacht en is ondertussen 
ook de tweede Witkraagijsvogel definitief uit beeld verdwenen. Bij het verlaten van 
de plek vliegen laag over de licht golvende zeespiegel nog een Kleine jager en een 
zogenaamde Miki (= middelste of kleine jager). Op naar het noordelijkste punt van 
onze reis: Khatmat Milalah, vlakbij de grens met de Verenigde Arabische Emiraten. 
Het is een beetje zoeken naar de juiste spot en de perfecte cadans. Aan een 
voetbalveldje of ten  Woestijntapuit. 
Het blijkt niet de goede plaats te zijn en de wagen wordt verder tussen de Ghaf bomen 
gelaveerd en uiteindelijk onder eentje geparkeerd. Het lijkt ons een goed idee om de 

door de kleine speakers. Een Klapekster wordt nog in groep opgetekend. Wat eerst 
wordt ervaren als een desolate, droge en lege plek komt stilaan tot leven, al doet de 
zon stevig haar best om roet in het eten te gooien. Purperhoningzuigers, 
Woestijnbraamsluipers en Dwergtjiftjaffen zijn het talrijkst in de bomen, 
Duinpiepers en Kuifleeuweriken zijn dat op de grond. Hier en daar zit nog een 
Klapekster en boven de bergtoppen cirkelt een Bastaardarend richting Musandam, 
het noordelijkste stukje Oman. Mijn CB is ondertussen uitgevallen dus ben ik 

Picatatapuit telefonisch door te geven. Kris was er al naar aan 
het kijken van de andere kant en papa tikt hem op kousenvoeten. Alleen hier kan je 
deze vogel aantreffen en dat vanaf begin december. Er zit ook een mannetje in de 
buurt maar ze zijn beiden zo jumpy dat ik slechts enkele wazige beelden kan schieten. 
Ze zijn mooier in de lenzen van de Leica. Het duurt een tijdje vooraleer een groepje 
Arabische babbelaars in beeld komt maar uiteindelijk laten de 4 musketiers zich al bij 
al behoorlijk bekijken. Een Hop daarentegen heeft minder moeite met onze 
aanwezigheid en blijft kleine stofwolkjes oplaaien met zijn bek en poten. Wat geiten 
strooien nog meer zand in de ogen en worden even aanzien als andere zoogdieren. 
Genoeg gewandeld zonder water, op naar de wagen om de dorst te lessen. We 
hebben niet voor niks een 4x4 en cruisen dus rustig door tot daar waar de stenige 
vlakte begint. Daar vliegen prompt 2 Lichtensteins en 2 Roodbuikzandhoenders 
respectievelijk op en over. Het lijkt ons wel wat om nog wat te blijven rondhangen in de 
buurt en Kris en ik maken een korte wandeltocht terwijl Henri bij de wagen blijft. Op 
onze tocht spurten of vliegen verschillende Grijze frankolijnen weg maar met weinig 
of geen ondergroei aanwezig zijn ze lang te volgen. In de buurt van een soort 
moestuin panikeer ik even voor een wegvliegende Maskerduif. Ik doe er redelijk lang 
over om het op naam te brengen. Alweer hebben we pech of geluk, hoe je het ook wil 
noemen, met 10 Lichtensteins zandhoenders. Nietsvermoedend trappen we bijna 
op hun staart maar zo rap als tellen zijn ze uit zicht verdwenen. Leuke waarneming 
daar niet van maar weer niet in zit. Beginnen we kapsones te krijgen ja? Qua timing 
zitten we op schema dus blijft er genoeg tijd over om Shinas te bezoeken vooraleer 
terug te keren naar de Sun farms. We keren derhalve terug op onze stappen en 
komen een half uurtje later aan in het drukke centrum van Shinas. Nog voor de 
middagsluiting snel een kebab meegraaien is de boodschap. Onze bestelling geven 
we persoonlijk door aan de kelner van dienst. Blijkbaar is dat hier een uitzondering. De 
ene na de andere Omani komt aangereden en claxonneert om zo bediend te worden.  

http://www.youtube.com/watch?v=X5swvixTZG0&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=xAAl8a60Z3U&feature=g-upl
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Sommigen doen dit al hun leven lang zo te zien aan hun omvang, er is er zelfs eentje 
bij die geklemd zit tussen zijn zetel en het dashboard! De kebab en de frisdrank 
smaken en zetten de middag in. Via de parallelweg met zijn vele verkeersdrempels 
worden we net zoals in de hoofdstad naar een Al Qurm Nature Park geleid. Het duurt 
een tijdje vooraleer we een rustplaats voor de wagen vinden. De kleine aanplanten 
bieden net iets te weinig schaduw om goed te zijn. Helaas is op deze plek nog veel 
minder mangrove terug te vinden dan in Liwa. Enkel langs weerszijden van het 
hoofdkanaal vinden we begroeiing met die naam waardig. Het brugje over het kanaal 

Dit deel wordt een ontgoocheling, de 2 IJsvogels ten spijt. Lang heeft de Nissan niet 
stilgestaan. Papa hijst zichzelf in de verstevigde kooi achter in de wagen, voortaan 
besluiten we om het zijn Soejoezkabine te noemen. Via een wirwar van dirtroads 
slalom ik zachtjes en in 4x4 stand richting vissershutten en -boten langs de kustlijn. 
Normaal gezien zou je tot aan de monding van het kanaal in de zee moeten kunnen 
rijden maar zover wil ik het niet drijven. Een mooie wandeling ligt bijgevolg in het 
verschiet. Net zoals vanmorgen in Liwa zwaaien meeuwen en sterns de plak. Het 
aantal Reuzenzwartkopmeeuwen loopt op en nadert de kaap van 200 stuks. 
Leukerds tussen deze kleppers zijn Geoorde fuut, Terekruiter, Rosse grutto en een 
leuk setje Woestijn-, Mongoolse en Bontbekplevieren. Er zitten meer en nu duidelijk 
herkenbare Arabische sterns en als toetje een Reuzenstern. Het is hier heerlijk 
vertoeven. Samen met het aanwakkeren van de wind keren we onze rug naar de zon 
en de vogels. Het zand schuurt langs de kuiten maar het zalige vakantiegevoel kan 
niet meer worden uitgevaagd. Blootsvoets kuierend langs de vloedlijn en geen besef 

Strandlopers lopen continu 
voor ons uit en volgen de uitdeinende golven met precisie. Het gaat om 1 
Krombekstrandloper, een groepje van 18 Bonte strandlopers en 2 groepjes van 
respectievelijk 4 en 7 Drieteenstrandlopers. Tot 3 keer toe slaagt een Perzische 
pijlstormvogel erin om zich te laten verschalken en dit wanneer hij telkens in een 
andere windrichting vliegt. Het leuke aan het verhaal is dat er bij het volgen van hem 
continu groepjes Grauwe franjepoten worden opgepikt. Er wordt afgeklokt met meer 
dan 50 vogels maar er zijn er ongetwijfeld een veelvoud aanwezig. Vissersnetten met 
daarin nog een pak glimmende visjes zijn geliefkoosde prooien voor menig 
Hemprichs meeuw. Aan de wagen staat ons nog een klus te wachten. Onze voeten 
zijn lekker smerig en moeten eerst gereinigd worden. De wind zet nog een tandje bij 
en de beste optie is dan ook om landinwaarts te trekken naar de Sun farms. We doen 
ons best om een glimp op te vangen van de great stone plover die hier geregeld zou 
overwinteren maar die vlieger gaat niet op. Van de kust weg valt ook de wind weg en 
meteen ook de zon als een blok op ons. Een prachtige adulte Slangenarend vliegt 
laag boven een gehucht en wordt zwaar onder vuur genomen door een lokale 
Huiskraai. Klokslag 15 uur staan we aan de farms in Sohar. Kris neemt opnieuw de 
taak als inschrijver op zich. Het gaat er heel wat onvriendelijker aan toe als gisteren. 
Via verschillende tussenpersonen krijgen we uiteindelijk toegang, o wee als je iets wil 
bekomen tijdens de Arabische siësta. Vandaag gaat de tocht tegen de wijzers van de 
klok in, dus m.a.w. de stinkputten eerst. Huiskraaien en Treurmaina  zijn 
alomtegenwoordig. Witte kwikstaarten gaan allen op het dak van de koeienstallen 
zitten, het zijn allemaal gewone. Meer dan 60 Indische en 4 Witstaartkieviten blinken 
in de gele namiddagzon langs de randen van de sewage ponds. 

http://www.youtube.com/watch?v=kBYhLvHytfo&feature=g-upl
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Hetzelfde allegaartje aan steltlopers is aanwezig doch in verschillende aantallen. 
Steltkluut en Kemphaan voorop als het over hoeveelheden gaat, Kolgans, Kleine 
en Temmincks strandloper als het over enkelingen gaat. De Zwarte ibissen zijn nog 

jven. Twee Citroenkwikstaarten, van elk geslacht eentje, pikken 
naarstig naar insecten op het wateroppervlak terwijl een Maskerkwikstaart het hele 
gebeuren gadeslaat van op een veilige afstand. Jammer van de stank en de smalle 
wegen tussen de verschillende ponds. Rondrijden zit er dan ook niet echt in maar er 
valt elders ook wel een pak te beleven. Voor de meeste Grijze frankolijnen is het nog 
te vroeg om uit de begroeiing tevoorschijn te komen. Misschien jaagt de cirkelende 
juveniele Bastaardarend hen wel de stuipen op het lijf. Een door de lucht scherende 
Vale gierzwaluw en een schommelende Izabelklauwier laten het niet aan hun hart 
komen. De Bastaardarend besluit om te landen op één van de sprinklers en wij 
besluiten om hem een bezoekje te brengen. De weg naar de vogel loopt langs en door 
het stort van de boerderij, niet echt een prettig zicht. Een adulte Keizerarend en een 
juveniele Havikarend brengen terug een glimlach op onze gezichten. De Kleine 
groene bijeneters maken er zelfs een brede van. We voelen ons al een pak meer in 
ons sas vergeleken met gisteren en slalommen weg in weg uit en zelfs kriskras door 
de braakliggende velden. Woestijn- maar vooral Izabeltapuiten zijn niet te tellen om 
nog maar van Turkse en Palmtortel, Huismus en Loodbekje te zwijgen. Deze 
laatste zijn zelfs niet te schatten. Af en toe rent een Duinpieper voorbij of schokt een 
Zwartkruinvinkleeuwerik traagjes vooruit. In een uithoek van de farm foerageren 2 
Hoppen en 4 Maskerduifjes. 2 -kleed Steppekiekendieven komen de tafel 
afruimen. Op naar het vers gemaaide maaiveld of toch niet? Inderdaad toch niet, eerst 
nog een spelletje rover achtervolging spelen. Zowel de juveniele Havikarend als het 

Steppekiekendief als de adulte Keizerarend spelen enorm met onze 
voeten al is dat nog zacht uitgedrukt. Telkens we er de brui aan willen geven komen 
ze tevoorschijn als een pop up op een computerscherm. Hetzij alleen, hetzij per twee, 
in zit, in vlucht of zelfs met Bruinnekraven of Huiskraaien in hun zog. Toegegeven, 
het is een leuk spel. Ondertussen hebben de farmers een nieuwe strook hoog gras 
gemaaid en dat wordt nu vakkundig afgevoerd. Het stuk lokt naast vogelkijkers ook 
vogels natuurlijk. Terwijl wij ons op afstand houden staat een andere, meer moderne 
4x4 middenin de groene pivot. De afstand tussen de wagens is groot en we laten 
elkaar bijgevolg ongemoeid. Net zoals gisteren fladderen er Witvleugelsterns rond. 
Groepjes Koereigers verlaten de plek of vliegen over op weg naar hun slaapplaats. 
Zo te zien ligt die nabij de ingang. Een Izabelklauwier laat zich langdurig en van zeer 
dichtbij bekijken net zoals de vele Indische scharrelaars en enkele Europese. Een 
zwaar gestreepte, eerder gevlekte pieper met donkere bovenzijde tussen de vele 
Waterpiepers lijkt ons wel een Pacifische te zijn en dat is hij ook! De andere 4x4 
heeft het ondertussen voor bekeken gehouden en begeeft zich richting uitgang. Op 

Kleine trap overvliegen. Ik vraag 
met aandrang aan Kris om de vogel te fotograferen maar daar slaagt hij niet in. In 
tegenstelling tot gisteren blijven we de vogel nu wel volgen en zien hem landen, veel 
dichter als gisteren. Het is nu een kwestie om koel te blijven. Kris zet zijn voettocht in 

de eigenaars zijn van de andere terreinwagen. Het blijkt het geval te zijn en in een 
mum van tijd staan we bij elkaar en bespreken we hoe we de vogel zouden kunnen 
herlokaliseren.  

http://www.youtube.com/watch?v=ha5JaYyt1ck&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=pUUfKUupD8M&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=2a9xg2m0XPU&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=EjrN530TcCE&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=YChsSu6lfJc&feature=g-upl
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Kris is al een eind op weg en benadert de Kleine trap via het noorden, Jens en Hanne 
proberen het via het zuiden en vader en ik gaan centraal. Tijd begint nu in ons nadeel 
te spelen want de zon maakt ondertussen een touchdown met moeder aarde. 
Tergend traag komen we dichterbij de plaats van gebeuren, de spanning is te snijden. 
En plots is hij daar, zich
nemen. Jens en Hanne vinden het fantastisch en bedanken ons uitvoerig voor het 
aanbrengen van een lifer voor hen! De tongen komen nu pas echt los en naast nog te 
bezoeken locaties en te ontdekken species op de farm krijgen we nog enkele zeer 
leuke en bruikbare tips om te checken tijdens ons toekomstig verblijf in Salalah. We 
moeten morgen zeker de Sun farms nog een bezoekje brengen willen we de 
aanwezige kleine veldleeuweriken en steppekieviten op onze lijst kunnen bijschrijven. 
De laatste proberen we in het schemerduister nog te tikken maar dat is vergeefse 

Aziatische roodborsttapuit en enkele Halsbandparkieten zijn de 
afsluiters van een geweldige, zelfs overweldigende dag. In het restaurant van het Al 
Wadi Hotel zijn er zoveel dingen om terug op te halen dat de conversaties blijven 
duren tot na het eten. Er wordt nog een stukje van de laatavond film meegepikt en het 
schrijven van het verslag lijkt wel een titanenwerk te worden. Dat belooft voor het 
uitschrijven ervan! Morgen staat er een lange verhuis naar het Sayq plateau op het 
programma.  
  

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Algemeen:  
Huiskraai, Treurmaina, Purperhoningzuiger 
 
Liwa: 
Perzische pijlstormvogel, Mangrovereiger, Visarend, Woestijnplevier, Mongoolse 
plevier, Reuzenzwartkopmeeuw, Reuzenstern, Grote kuifstern, Bengaalse stern, 
Arabische stern, Noordse stern, Kleine jager, IJsvogel, Witkraagijsvogel, 

 
 
Khatmat Milalah: 
Bastaardarend, Grijze frankolijn, Roodbuikzandhoen, Lichtensteins zandhoen, 
Maskerduif, Hop, Arabische babbelaar, Picatatapuit, Dwergtjiftjaf, Klapekster 
 
Shinas: 
Geoorde fuut, Perzische pijlstormvogel, Rosse grutto, Woestijnplevier, Mongoolse 
plevier, Terekruiter, Grauwe franjepoot, Reuzenzwartkopmeeuw, Reuzenstern, Grote 
kuifstern, Bengaalse stern, Arabische stern, IJsvogel 
 
SSuunn  ffaarrmm::  
Zwarte ibis, Kolgans, Keizerarend, Bastaardarend, Havikarend, Steppekiekendief, 
Kleine trap, Grijze frankolijn, Witstaartkievit, Indische kievit, Witvleugelstern, 
Indische scharrelaar, Scharrelaar, Hop, Maskerduif, Roodbuikzandhoen, 
Citroenkwikstaart, Maskerkwikstaart, Duinpieper, Pacifische waterpieper, 
Izabeltapuit, Woestijntapuit, Aziatische roodborsttapuit, Zwartkruinvinkleeuwerik, 
Izabelklauwier, Loodbekje 
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DDaagg  44::  DDiinnssddaagg  2277  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
  
TToocchhtt::  
Sun farm Sohar  Saham  Ibri  Nizwa  Firq  Birkat al Mawz  Sayq plateau 
  
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  44::  
Een uitstekende nachtrust zorgt ervoor dat we pas ontwaken bij het 6 uur alarm. Als 
voorbereiding op de lange tocht nemen we een lange douche en een uitgebreid 
ontbijt. Daarna is het inpakken en wegwezen. Het wegwezen duurt net iets langer dan 
voorzien. Een misverstand over een al dan niet betaald verblijf van degenen die het 
hotel net voor ons willen verlaten gooit roet in het eten. Multitasken en de anderen 
ondertussen helpen zit er niet in. Enkele telefoontjes later is het probleem eindelijk 
opgelost. Onze transactie met plastic duurt veel minder lang. De Hop die vanmorgen 
in de voortuintjes zat, zit er nog maar heeft zijn heil gezocht tussen de geïrrigeerde en 
schaduwrijke bomen. Bij het verlaten van de parking komt een knappe Omaanse ons 
tegemoet. Kris vindt dat ze wel iets heeft en fluit het bekende roo

. De dame in kwestie heeft het gehoord en kan het gebaar best wel smaken 
met een brede smile tot gevolg. Op naar de farms om nog enkele kleppers bij te 
schrijven. Voor de derde dag op rij schrijft Casanova ons in. De service vermindert met 
de dag, er wordt nu zelfs geen Engels meer gesproken. Nogal een geluk dat de 
aanwezige vogels geen grenzen kennen en stuk internationaler zijn. Op de rioolputten 
treffen we alle soorten van de vorige dagen aan. Belangrijkste aanwezigen zijn de 
Kolgans, 2 Witstaartkieviten en de Poelruiter. Van daar gaat het vliegensvlug door 
naar de half gemaaide pivot. Jens heeft er gisteren nog voor gezorgd dat we op het 
gemaaide stuk mogen rijden. Het geluk is aan onze kant. Net zoals gisteren is het 
maaien net achter de rug en staat de vogelmagneet op scherp. Even poolshoogte 
nemen en een goede, zo niet de beste, strategie bedenken. Met de zon in de rug en 
centraal het gebied doorkruisen wordt het plan. Ik speur het stuk links af, Kris het stuk 
rechts en vader is de freelancer die achter in de wagen the best of two worlds  kan 
kiezen. Steppekiekendief heeft zijn zinnen gezet op de gemengde 
trosjes Huismussen en Loodbekjes. Hij scheert laag over de oneffen struiken en 
speelt daarbij een leuk spelletje hide & seek en duikt op waar het vooral hem en ons 
minder uitkomt. Bij aanvang van de tocht wordt het duidelijk dat er overal vogels zitten 
en dat we afgelopen dagen vele dingen hebben gemist door aan de kant te blijven. 
Voldoende tijd nemen om te compenseren luidt de boodschap. Piepers, leeuweriken 
en kwikstaarten zijn het talrijkst in soort en aantal. De eerste klepper is de Pacifische 
waterpieper die gezamenlijk optrekt met een groepje gewone Waterpiepers. Grote 
en Duinpiepers zijn veelal solitair en staan hoog of langgerekt op hun poten. 
Kuifleeuweriken zijn goed vertegenwoordigd. Er zitten in totaal 6 Veldleeuweriken, 
mooi maar waar we echt naar op zoek zijn is zijn kleine broertje. Die duikt op vlak voor 
de wagen en laat zich lang en overweldigend zien. Er zitten bij nader inzien 2 Kleine 
veldleeuweriken en de helft ervan laat zich filmen. Het rossige in de vleugel en dan 
met name de vleugelachterrand zijn goed zichtbaar. Qua jizz doet hij trouwens meer 
denken aan een boomleeuwerik. De typische flight call maakt de sluitende 
determinatie af. Net zoals aan de koeienstallen hebben de Witte de overhand op de 
Citroenkwikstaarten. Er zijn zelfs meer Balkankwikstaarten aanwezig al scheelt het 
er maar eentje, 3 versus slechts 2 Citroenen.  

http://www.youtube.com/watch?v=kTUM1nFWGak&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=kTUM1nFWGak&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=mriYJZoI934&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=mriYJZoI934&feature=g-upl
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Een Koereiger met een gebroken poot ziet het vrolijk rondhuppelen en dartelen van 
zijn kleinere soortgenoten met lede ogen aan. Europese scharrelaar links en 
Indische rechts wisselen van plek van zodra we de wagen draaien. Het manoever 
lieten we beter achterwege want het levert uiteindelijk niks op. In de verte spot Kris 
een rover waar we niet direct een naam op kunnen kleven. Het leidt tot een gekke 
achtervolging met een averechts effect waarbij de afstand tussen vogel en mens 
dezelfde blijft, dan wel vergroot. Hij kan wel gedetermineerd en gefilmd worden. 
Seconden later staat Zwarte wouw op de lijst. Andere rovers werken dan weer wel 

Bruine kiekendief en een onvolwassen 
Steppekiekendief kruisen ons pad in actieve vlucht, een Sperwer houdt het bij 
rondjes draaien en hoogte winnen. Vervolgens trekken we door een volledig gemaaid 
circular field en daar waar we gisteren geen geluk hadden met het vinden van de 3 
aanwezige Steppekieviten vinden we ze nu vrijwel onmiddellijk terug. Ze hebben het 
echter niet zo begrepen op menselijke aanwezigheid en activiteit en verplaatsen zich 
keer op keer op het ogenblik dat wij halt houden. Geregeld landen er groepjes 
Roodbuikzandhoenders in het midden van de farm maar het is een arend in de top 
van een boom die meer aandacht opeist. Tijdens de tocht er naartoe stelen een 
Steppeklapekster (pallidirostris) en enkele Kleine groene bijeneters de show. De 
arend in de boom blijkt een adulte Keizerarend te zijn en ik maak de fout om te snel 
uit de wagen te springen. Hij kiest per direct het open luchtruim als veilige haven. 
Links ervan heeft een juveniele Havikarend duidelijk genoeg van de aandachteisende 
Bruinnekraven en gaat in een snelle en niet te volgen rechte lijn zijn heil zoeken 
buiten de wallen. De Bastaardarend rechts blijft rustig zitten. Om zijn privacy te 
respecteren naderen we niet te dicht en schenken we meer aandacht aan het 
koppeltje Zwartkruinvinkleeuwerik, enkele Woestijn- en Izabeltapuiten en een 
handvol Duinpiepers. Op naar het centrale stuk van de boerderij. Echt dicht bij de 
Roodbuikzandhoenders zonder ze te verstoren geraken we niet. Verre en korte 
views dan maar. Op Turkse tortel, Palmtortel, Huiskraai, Treurmaina en Huismus 
na zijn zij het talrijkst vertegenwoordigd. Bij wijze van eerbetoon worden de pivots het 
verst van de inkom verwijderd nog snel bezocht. In de akkerranden vertoeven 3 
Grauwe gorzen en ervoor schuifelt een Kortteenleeuwerik. Op weg naar de exit valt 
er nog steeds geen activiteit te bespeuren op het deels gemaaide circular field waar 

voorbij. De Steppeklapekster zit nog steeds langs het traject en 4 Grijze frankolijnen 
lopen er parallel mee. De juweeltjes zitten er allemaal nog. Nieuw zijn dan weer 3 
Roodkeelpiepers en een Witstaartkievit Citroenkwikstaart aan 
bestuurderszijde en 10 foeragerende Witvleugelsterns aan de kant van de 
medepassagier vormen de afsluiters. Drie bezoeken aan de farm waren drie maal een 
schot in de roos. Half 11 en tijd om het binnenland in te trekken. Bij een pas geopend 
tankstation wordt naast het vullen van de naftbak de weg naar Ibri gevraagd. Blijkbaar 
lijkt Ibri nogal veel op Rome daar de pompbediende beweert dat alle wegen er naartoe 
lopen. Er is alleen drank voor de wagen te krijgen, de winkel staat nog leeg. We zullen 
het moeten doen met het proviand in de wagen. De zijweg aan het eerste ronde punt 
vertrouwen we niet echt, de volgende ziet er niet veel beter uit. We zitten wel al in het 
dorp Saham dus veel keuze is er niet meer. Voor alle zekerheid nog even informeren 
en volgens onze Arabische informatiebron moet het wel lukken. Huizen worden 
schaarser, steenwoestijn neemt toe en asfalt wordt grind, dat ziet er niet koosjer uit. 

http://www.youtube.com/watch?v=5SzPm_t6MMM&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=A_RGouiR1eU&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=pUUfKUupD8M&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=rJxgFlrZq0Y&feature=g-upl
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Waar gaan we nu weer uitkomen? Terwijl Kris en vader afwisselend en samen 
indommelen blijf ik me op de weg concentreren. Ik heb net iets te veel snelheid bij om 
een roadsign te lezen maar ben er zeker van dat het de weg is die we zoeken. Een U-
turn waarbij mijn medereizigers worden wakker geschud bewijst mijn gelijk. De 
volgens onze kaart tertiaire verbindingsweg is in werkelijkheid een fantastisch 
berijdbare asfaltweg geworden, inclusief wegmarkeringen en diepteaanduidingen 
telkens er een wadi wordt gepasseerd. Cruisen door het glooiende landschap en 
zonder tegenliggers of bumperklevers heeft iets aparts. Op een T-splitsing komt een 
zware bulldozer aangereden. Nog even dubbel checken en inderdaad we moeten 
naar links de bergen in. Het is nog ruim 120 kilometer naar Ibri. Landschappelijk een 
prachtige ervaring maar de vogelrijkdom is op Bruinnekraaf na zo goed als 
onbestaande. Is het nu de zon of de kronkelende weg maar opeens denken we 
Arabi
in de oren. Net voorbij de hoogste top willen we lunchen maar we zijn te laat. De 
siësta werd al ingezet dus geen food or drinks available  volgens één van de lokale 
inwoners. Op een plateau zit een geit volgens mij een oorgier te imiteren terwijl 
anderen er een hyena of een dromedaris van maken. Het wordt tijd voor eten, drinken 
en vogels! De aanloop naar Ibri en de stad zelf zijn druk, te druk naar ons goesting. 
Kris moet het doen met een fly by shot van de monumenten die deze stad tot status 
van World Heritage hebben verheven. Shoppen doen we in de buitenwijken net voor 
de drukke baan richting Bahla en Nizwa. Er wordt naarstig gewerkt om de drukke 
verkeersader te ontdubbelen. Net op het ogenblik dat de eentonigheid toeslaat barst 
het al veel langer verwachte raptorgeweld los. De wegenwerkers snappen niet goed 
wat onze bedoeling is wanneer we de nog vol in ontwikkeling zijnde parallelweg 
oprijden. Deuren worden geopend op het ogenblik wanneer het stof nog volop aan het 
neerdwarrelen is. Tegen de bergwand glijden de eerste Oorgieren van de reis. Ze 
schuiven op in de richting van een groep van 12 cirkelende Aasgieren en een 40-tal 
Bruinnekraven. Een stort of een dood dier, wie zal het zeggen? Het zal in elk geval 
niet het hoofdstort van Ibri zijn, dit was één van de eerste storten in Oman waarbij het 
afval ondergronds werd verbrand. Waar ze vandaan komen weten we niet maar 2 
onvolwassen Steppearenden, ook al de eerste van de trip, nog enkele Oorgieren en 
een adulte Keizerarend werpen wat later hun schaduwen over ons. Hun silhouetten 
tekenen zich prachtig af tegen eerst de felblauwe lucht en later de roestbruine 
bergflanken. Eén van de gieren wordt letterlijk te licht bevonden qua kleur, het is dan 
ook niet voor niets een Vale. Eindelijk genieten van het zonnetje, het landschap en de 
vogels. Enkele kilometer verder van hetzelfde laken een broek. Helaas is het hier een 
pak moeilijker om de wagen veilig aan de kant te zetten. Tweederangsviews van 7 
Oor- en 4 Aasgieren dus. Een goeie 60 kilometer verder en een half uur later staan 
we op het immense plein van de stad Nizwa een prachtig kasteel te aanschouwen. 
Benen strekken, even doordrinken en de laatste etappe van vandaag kan aangevat 
worden. Eerst nog op zoek naar een kruidenier om provisie in te slaan. Water, fruit, 
koekjes en yoghurt maken deel uit van het survivalpack. Kris en ik zijn al een tijd 
afgeleid door een zingende vogel aan de overzijde van de baan. De oversteek is niet 
zonder gevaar, daar zorgen de voorbijrazende Omani speed devils voor. Het duurt 
even maar geduld wordt beloond. Eindelijk een Huisgors! Via de smalle wegen in Firq 
komen we in het dorp Birkat Al Mawz waar de weg richting Al Jabar Al Akhdar staat 
aangeduid.  
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Meteen staat hier ook te lezen dat je de pas naar het Sayq plateau enkel mag 
beklimmen met een 4x4 in Low Gear. Als chauffeur ben je dan wel benieuwd wat je te 
wachten staat. Onze gegevens worden bij het checkpoint zorgvuldig genoteerd. De 
militairen porberen ons nog op te zadelen met een oude dronken landgenoot maar dat 
weiger ik pertinent. Het wordt een traditie maar elke reis speel ik wel eens de boeman. 
Blijkbaar is mijn boodschap niet echt doorgedrongen want net op het ogenblik dat ik 
mijn gaspedaal indruk opent de onder invloed van gefermenteerde geitenmelk zijnde 
man het portier. Het blijft bij wat geroep en getier en de militairen/douaniers hebben de 
boodschap begrepen. Geen extra passagier in deze wagen. De hellingen zijn 
spectaculair en enorm steil! Al schreeuwend trekt de Pathfinder zich traag maar zeker 
tot op een hoogte van 2090 meter. Ingewijden vlammen ons gezwind voorbij terwijl wij 
op ons beurt zwaar en bijna stilstaand vrachtverkeer inhalen. Er worden nieuwe 
wegen aangelegd, vangrails verstevigd en rotspartijen behandeld met een soort 
cement om vallende stenen te vermijden. Het slalommen op en naar grote hoogte 
door een prachtig landschap gaat door. Er is nog voldoende zonlicht aanwezig om de 
wadi voor het dorp Al Manakhir te bezoeken. De wagen gaat aan de kant en in de 
schaduw gezet. Een laat 4-uurtje, een yoghurt, een stuk fruit of een koekje, wordt 
doorgespoeld met een grote slok water. Kris en ik besluiten de lange rit van vandaag 
uit de benen te lopen door een eind in de wadi te trekken. Henri doet het ietwat 
rustiger en blijft rond de ingang hangen. Echt veel valt er niet te beleven op enkele 
Braamsluipers, een semirufus Zwarte roodstaart en een Arabische buulbuul na. 
De zon verdwijnt na een half uurtje achter de hoogste bergflank gevolgd door een 
Oorgier. Samen met hen verdwijnt ook de warmte. Tijd om hotel Al Jabal Al Akhdar 
op te zoeken. Nog even stijgen om dan heel steil en iets te snel te dalen, een 
speeltuin voorbij en parkeren op de hotelparking. We zijn er. De kruiers staan ons op 
te wachten aan de balie en willen zo snel mogelijk onze bagage naar ons vertrek 

ze hier niet echt. De zwarte medemens die mijn valies draagt zijn gelaat vertoont wel 
een grimas bij het bestijgen van de trappen. Hij draagt dan ook een halve zak cement. 
Terwijl de anderen hun toilet maken ga ik het hotel en zijn omgeving verkennen. Zo zie 
ik nog een mooie ondergaande zon die zijn laatste stralen over en op het Sayq 
plateau werpt. In de hotelgangen ga ik op zoek naar het restaurant en neem ik de 
menukaart even door. Ziet er goed uit. Bij mijn terugkeer zitten de anderen lijstjes te 
maken en boeken te lezen. De badkamer is vrij, mijn beurt. Wat al werd gezien tijdens 
onze aankomst wordt bevestigd tijdens het diner. De hotelgasten zijn allen 
Europeanen, voornamelijk Duitsers, Engelsen en Fransen en vreemd genoeg geen 
Hollanders. Het restaurantbezoek zelf heeft nog enkele verrassingen in petto. 
Verschillende bezoekers, inclusief papa Felix, mispakken zich lelijk aan de 
kamertemperatuur in de eetzaal. Die is nogal aan de lage kant en een shirt of hemd 
met korte mouwen dekken de lading niet. Menig tafelgast gaat dan ook terug naar de 
kamer om iets warmere kleding aan te trekken. Hoe mooi en lekker de menukaart er 
ook uit ziet, het zal niet voor vandaag zijn. We wachten nog even af maar al snel wordt 
duidelijk dat we voor de derde dag op rij zullen moeten aanschuiven aan een buffet. 
Koude en warme voor- en hoofdgerechten, fruit en zoetigheden als dessert en allerlei 
frisdranken maken een smakelijk geheel. Vooral de flan valt in de smaak maar we 
gaan elk over toer zodat het niet opvalt dat we grote hoeveelheden consumeren. Zo 
met een volle maag naar bed gaan is niet goed.  
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Een korte wandeling rondom het hotel moet voor de nodige verbranding van het te 
veel aan calorieën zorgen. Hoe interessant de uitleg van Kris over de heldere 
sterrenhemel inclusief zichtbare clusters en nevels ook is, het gebeuren wordt 
vroegtijdig afgebroken. Temperaturen rond het vriespunt en een snedige wind zijn de 
oorzaak. De film Deep Impact kan de slaap maar kort verdrijven. Goedenacht dan 
maar en lichten uit.  
  

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Algemeen:  
Bruinnekraaf 
  
Sun farm: 
Zwarte ibis, Kolgans, Zwarte wouw, Keizerarend, Bastaardarend, Havikarend, 
Steppekiekendief, Grijze frankolijn, Witstaartkievit, Indische kievit, Steppekievit, 
Poelruiter, Witvleugelstern, Indische scharrelaar, Scharrelaar, Roodbuikzandhoen, 
Citroenkwikstaart, Maskerkwikstaart, Kleine veldleeuwerik, Roodkeelpieper, 
Duinpieper, Pacifische waterpieper, Izabeltapuit, Woestijntapuit, Aziatische 
roodborsttapuit, Zwartkruinvinkleeuwerik, Steppeklapekster, Izabelklauwier, 
Loodbekje, Grauwe gors 
  
Ibri  Nizwa: 
Oorgier, Vale gier, Aasgier, Keizerarend, Steppearend 
 
Sayq plateau: 
Oorgier, Arabische buulbuul 
  

          
WWiittssttaaaarrttkkiieevviitt    SSuunn  ffaarrmm  SSoohhaarr    FFoottoo  KKDDKK        SStteeppppeekkiieevviitt    SSuunn  ffaarrmm  SSoohhaarr    FFoottoo  KKDDKK  

  

  
        IInnddiisscchhee  kkiieevviitt    SSuunn  ffaarrmm  SSoohhaarr    FFoottoo  KKDDKK  
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DDaagg  55::  WWooeennssddaagg  2288  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
 
TToocchhtt::  
Sayq plateau  Birkat Al Mawz  Izki  Sanaw  Al Wad  Hayy  Filim  
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  55::  
Traditiegetrouw rond een uur of 6 de veren uit. Door een nog onbekende reden lig ik al 

de deuren om 6.30 uur. Voor het eerst deze reis vallen er geen eieren te consumeren, 
ons cholesterolpeil kan alweer naar beneden gebracht worden. Nog een half uur later 
trekken we de bergen in. Tijdens de slingertocht om nog hoger te geraken verkijk ik mij 
lelijk op een haarspeldbocht. Hoewel de wagen in low gear staat moet ik flink in de 
remmen en een ruk aan het stuur geven om op de baan te kunnen blijven. Het 
alternatief ziet er veel minder aantrekkelijk uit. We zijn niet de enige die ons vergissen. 
Wat verder steekt een pick-up in de kant, achterwielen van de baan. Die komt er niet 
meer uit zonder hulp. Op een enkele Bruinnekraaf na zien we voorlopig niet veel 
vogels. De wadi voorbij de private farm is ons doel. Het centrale deel doet dienst als 
parking. Er staat een koele bries en hoewel de zon al stevig staat te stralen zijn de 
temperaturen ondermaats. Gedurende 2 uurtjes lopen we in alle windrichtingen, af en 
toe elkaar tegenkomend. Het geaccidenteerde terrein is hoofdzakelijk zacht glooiend 
met af en toe een korte steile helling of lage rotswand. De wegen kronkelen er als 
grote slangen doorheen. De ene ziet Langsnavelpieper, de andere Roodstaarttapuit 
en iedereen kan wel een of meerdere groepjes Arabische buulbuul spotten, ze zijn 
dan ook talrijk aanwezig. Stilaan warmt het op en worden zangposten ingenomen. Het 
zijn vooral Maquiszangers die zich laten horen en ze doen hun Engelse benaming 
alle eer aan door keer op keer te verdwijnen in de scrub. Mits enig geduld laten ze zich 
wel goed bekijken. Naast de solitaire Roodstaarttapuit duikt er ook nog een koppeltje 

zitten een 5-tal Dwergtjiftjaffen in de ver uit elkaar staande laagstammen. 
Ondertussen heb ik mij even verdiept in de handleiding van de Nissan Pathfinder 
zodat we vanaf nu optimaal kunnen profiteren en eventueel ook genieten van de 
standen 2-wheel, 4-wheel low gear of 4-wheel high gear. De terugtocht naar het hotel 
gaat in een zeer rustig tempo, inclusief het nemen van de haarspeldbocht. De kruiers 
die gisteren met veel overgave onze bagage per se wilden dragen vallen deze morgen 

met een prachtige hennatekening op haar hand checkt ons uit. MASTERCARD wordt 
het betaalmiddel om het diner van gisterenavond te verrekenen, overnachting en 
ontbijt werden reeds geregeld door Vision International. Ook vandaag bezoeken we de 
wadi in de buurt van het dorp Al Manakhir. Geen nieuwe ontdekkingen daar ten 
overstaan van gisteren. Een Woestijnbraamsluiper eist wel heel veel aandacht op en 
papa ziet nu ook de Oostelijke zwarte roodstaart. Aan een nederzetting waar mens, 
geit en hond ons opmerken draaien we 180°. Samen met 4 Bruinnekraven sluipen 
we de wadi uit en kunnen we de afdaling aanvatten. Om de remmen grotendeels te 
vrijwaren wordt de motor stevig op de proef gesteld. Gedurende de afdaling praten we 
vooral over wielrennen, iets dat zijn start kende in de wadi. Op de steilste stukken 
vraagt vader meermaals of we wel langs deze weg naar boven gekomen zijn.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=y-cMZwiYkGA&feature=g-upl
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Ik knik geruststellend van ja maar besef nu pas echt waarom je deze pas enkel met 
een 4x4 mag betreden. Het heeft niks met vogels te maken maar het is een belevenis 
van jewelste. Een Oorgier zeilt achter ons door en verdwijnt snel in tegenlicht en 
vervolgens achter een rotskam. De militairen aan het checkpoint doen veel minder 

wordt niet eens genoteerd en/of gecontroleerd. Via Birkat Al Mawz en enkele 
gehuchten met zeer smalle straatjes banen we ons een weg naar het zuiden. Fuel 
komt opnieuw van bij Omanoil, eten van een restaurant enkele blokken verder. Beiden 
zorgen ervoor dat zowel de opslagtank van mens als machine vol zitten. Menig Omani 
kijkt verschrikt op, op het ogenblik dat de wagen zich met slippende banden en 
wegslingerende losse stenen richting Sanaw begeeft. Dit is de eerstvolgende grotere 
stad die we zullen passeren. Even staan we voor een dilemma maar we gaan er van 
uit dat de lokale richtingaanwijzers en nummering van de routes correct zijn. De 
wegenkaart blijft best even achterwege. En inderdaad, baan 27 tot in het centrum 
volgen en dan baan 32 richting Masirah. Traag maar onverbiddelijk worden de bergen 
heuvels om uiteindelijk op te lossen in steenwoestijn. In tegenstelling tot wat we 
gehoord en gelezen hebben ziet de steenwoestijn er behoorlijk groen uit, de 
overvloedige regenval van de afgelopen maanden zal er ongetwijfeld mee te maken 
hebben. We krijgen dan ook niet dat echt desolate gevoel. De lokale fauna maakt er 
dankbaar gebruik van, heeft nu veel meer keuzemogelijkheden en zit eerder verspreid 
dan opeengepakt. Klapekster is de enige die in het oog springt. Enkele schepen van 
de woestijn aka Dromedarissen hobbelen door de weinige zandduinen. Hun lange 
wimpers beschermt hun gevoelige ogen tegen de dansende zandduivels die her en 
der uit het niets ontstaan. Halverwege de tocht wordt een plaspauze ingelast in de 
nabijheid van een grote groene patch links en rechts van de weinig drukke baan. Er 
zitten opvallend veel insecten die net zoals de kudde geiten vertrekken wanneer wij 
arriveren. Kuifleeuwerik en een Woestijntapuit 
Zwartkruinvinkleeuwerik doen ons twijfelen maar verraden hun afkomst als ze bij 
hun wederhelft landen. Gezien de omstandigheden best doorrijden naar onze 
eindbestemming willen we nog iets maken van onze dag. Via het rond punt in Al Awad 
gaat het naar Hayy. In het voorbijrijden zien we het Mahuwt Hotel, de plek waar we de 
volgende nacht zullen slapen. Hopelijk zien de kamers er beter uit dan de façade. Het 
is nog veel te vroeg, exact kwart over 3, om al in te checken dus gaat het in één ruk 
richting Filim om een eerste indruk van het Barr Al Hikman schiereiland op te doen. 
Het wordt een leuke kennismaking want het krioelt er van de stelten. Nadeel is dat het 
eb wordt en dat de steltjes mee afzakken met de vloed- of in dit geval beter de eblijn. 
Het belet ons niet om ze allen nog op naam proberen te brengen, al zal het wel enige 
tijd in beslag nemen. Er is tijd tot zonsondergang. Laat ons beginnen met de grote 
stelten, die zijn het makkelijkst. Flamingo, Blauwe reiger en de 2 vormen Westelijke 
rifreiger evenals Grote en Kleine zilverreiger tekenen present. Laatste in het rijtje is 
Koereiger. De echte challenge ligt natuurlijk bij de kleine stelten. Een snelle scan 
levert direct de gewone soorten op zoals Groenpootruiter, Tureluur, Wulp, 
Regenwulp, Steenloper en het setje Bonte, Kleine en Krombekstrandloper. Dat 
moet beter kunnen. En inderdaad, het wordt een pak beter met Woestijn- en 
Mongoolse plevier en de zalige en talrijk aanwezige Terek- en Poelruiters. Maar 
waar blijven de bottle birds vandaag? Het licht zit niet echt goed en hopelijk krijgen we 
beter zicht van op enkele meter boven zeeniveau.  
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Papa trekt zich terug in de wagen voor een slokje water en een snack en zal komen 
piepen bij uitzonderlijke waarnemingen. Kris en ik gaan bovenop de zandsteenrotsen 
zitten met uitzicht op de uitgestrekte en voedselrijke slibgronden met ontelbare 
ondiepe plassen en dito aantallen steltlopers. Het is er iets aangenamer vertoeven 
want de mudflat dicht bij de vaste grond ligt immers bezaaid met ontelbare resten van 
vis, in verschillende stadia van ontbinding, en skulls van klein en groot vee. Wat de 
kleine steltlopertjes betreft wordt het moeilijker en moeilijker om ze te herkennen 
gezien de afstand tussen waarnemer en het wegtrekkende water met de minuut groter 
wordt. Zo worden slechts 1 zekere Breedbekstrandloper en een 10-tal Temminckjes 
gezien. Plotseling en eindelijk zijn ze daar, de nieuwe soorten van de dag! Nog steeds 
ver weg maar onmiskenbaar vliegen en waden verschillende Krabplevieren. Wat zijn 
dat prachtige vogels. Het continu op ware identiteit controleren van de talrijke Rosse 

 levert na een half uur onafgebroken turen het gewenste resultaat op. Twee 
en later zelfs 3 afwijkende kleinere beestjes die er tussen lopen zouden wel eens 
Grote kanoeten kunnen zijn. Kritisch als we zijn willen we eerst het spreekwoordelijke 
zout op hun staart kunnen leggen maar daar zitten ze net iets te ver voor. Misschien 
best even wachten tot ze vliegen. Het staartpatroon geeft hen uiteindelijk weg, een 
duidelijke witte vlek op stuit en bovenstaartdekveren die contrasteert met de donkere 
staart en bovendelen. Het zijn inderdaad Grote kanoeten. Bij het ondergaan van de 
zon komen ook de rovers een veilige haven opzoeken. In totaal komen 3 Visarenden, 

Bruine kiekendief en een Valk spec, waarschijnlijk een slechtvalk, slapen in 
de omgeving. Op naar het weinig aantrekkelijk ogende Mahuwt hotel. Helaas is de 
kamer binnen niet beter dan het uitzicht buiten. Maar we hebben onderdak en elk een 
bed, ik zelfs een tweepersoons. Handdoeken zijn er te weinig maar die krijgen we in 
veelvoud eens er om gevraagd wordt. Samen met het textiel krijgen we een potje met 
brandende wierook mee, het geeft de kamer een positief Oosters tintje, het enige 
weliswaar. Waar zullen we vanavond dineren? Onze Omani Riyal valt net op tijd om 
deze avond nog inkopen te doen. Morgen begint immers het Arabische weekend en is 
alles waarschijnlijk gesloten. Een korte omzwerving in de stad Hayy inclusief 
winkelhoppen eindigt opnieuw in de buurt van het hotel. Een licht verteerbaar 
avondmaal met frisdrank is meer dan voldoende voor vandaag. Om tegen de slaap te 
vechten neem ik als enige nog een douche. Warm water zit er echter niet in ook niet 
nadat de watertank op het dak de hele dag heeft kunnen opwarmen. Nu heb ik 

wat de nacht ons zal brengen.  
  

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Sayq Plateau: 
Oorgier, Langsnavelpieper, Roodstaarttapuit, Maquiszanger, Dwergtjiftjaf 
 
Traject Sanaw  Hayy: 
Zwartkruinvinkleeuwerik, Woestijntapuit, Klapekster 
 
Filim: 
Westelijke rifreiger, Visarend, Krabplevier, Woestijnplevier, Mongoolse plevier, Grote 
kanoet, Breedbekstrandloper, Temmincks strandloper, Terekruiter, Poelruiter 
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DDaagg  66::  DDoonnddeerrddaagg  2299  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
  
TToocchhtt::  
Hayy  Shannah  Hayy  Filim  Nafoon  Ad Duqm 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  66::  
Ook vanmorgen wordt de routine gerespecteerd. De eerste woorden die uit Kris zijn 
mond rollen zitten ook klaar in de mijne. Wat een zeiknacht! Veel lawaai en weinig 
slaap. Tel daarbij nog de nachtelijke jacht van Henri op enkele kakkerlakken en het 
zachte geritsel van verschillende . Die waren ongeveer op elke muur en in elke 
hoek aanwezig. God of Allah weet wat er deze nacht allemaal over, onder en langs 
ons heen is gekropen. De baliemedewerker had duidelijk niet verwacht dat zijn gasten 
zo snel zouden vertrekken en ligt nog luid te snurken op de sofa in de ruime 
ontvangstruimte. Ontbijt is er niet bij deze keer en misschien maar goed ook. Wanneer 
we onze koppen buiten steken komt de zon net op. Het is frisjes maar dat zal bij 
aankomst in Shannah een goede 60 kilometer verder wel beteren. Het is opnieuw eb, 
dus zullen we ons beste beentje er moeten voor zetten om degelijke resultaten te 
kunnen behalen. De tocht levert de eerste 40 kilometer bitter weinig op. Visarend 
maakt hierop een uitzondering. Eentje zit rustig op een paaltje nog geen 20 meter van 
ons verwijderd, een andere vliegt met prooi over onze koppen. Hij inspireert 
Torenvalk die start met zijn eerste jacht van de dag en trekt een Bruinnekraaf mee in 
zijn kielzog, die heeft waarschijnlijk minder goede bedoelingen. De sabkha, een 
verraderlijke mix van modder en water, ligt er nogal nat bij. Verschillende pogingen om 
hem te trotseren door enkele moedige, opportunistische en misschien ook wel domme 
voorgangers werden duidelijk in de kiem gesmoord. Diepe doodlopende 
bandensporen en zelfs een achtergelaten voertuig zijn hiervan stille getuigen. De 
laatste rechte lijn naar Shannah lijkt op een lange dijk met links een zo goed als lege 
Khwar Barr Al Hikman en rechts sabkha, mudflats en water. Lachstern en een, in zo 
ver dat mogelijk is, duidelijke Saunders dwergstern trekken naar de khwar. De 
mudflats herbergen duizenden steltlopers en om dat te beschrijven zijn geen woorden, 
zelfs superlatieven kunnen niet uitdrukken wat er te zien is. Het overvalt ons letterlijk 
en figuurlijk en het duurt een tijdje vooraleer we onze telescopen opstellen. Tussen de 
vissersboten ligt het vol met netten waarin nog tal van kleine visjes zitten gevangen. 
De lokale plunderaars zoals Hemprichs, Dunbek- en Siberische meeuw kunnen het 
duidelijk appreciëren. De vissers zijn het gewoon en schenken meer aandacht aan de 
Westerlingen en hun optisch materiaal. Gisteren nog één ding over het hoofd gezien: 
brandstof. Het tankstation aan de overzet is gesloten dus is alle hoop gevestigd op de 
Shell in Hayy. Steenlopers en Bonte strandloper schuimen zij aan zij de vloedlijn af 
op zoek naar eetbare dingen tussen de slierten zeewier. Na een half uurtje ter plekke 
trekken we terug landinwaarts om zonder pottekijkers onze hobby te kunnen 
uitoefenen. Wagen aan de kant en wijzelf lopen een eind de mudflat op al is het niet 
ver. Met een gezonde afstand tussen ons en de vogels en onderling kan de zoektocht 
naar juweeltjes beginnen. De meeste activiteit speelt zich af op of laag over de grond. 
Laat ons eerst dan maar bekijken wat er hoger in de lucht hangt. Natuurlijk trekt zulk 
een buffet rovers aan. Een adulte Slechtvalk zaait paniek en op het ogenblik dat je 
hem uit het oog verliest verraadt een wolk heen en weer slingerende steltlopertjes 
hem wel.  
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Papa ontdekt de mooiste van al, een adult mannetje Steppekiekendief, helaas vliegt 
hij in de verkeerde richting. Boven enkele lagunes jagen continu Reuzensterns en 
geregeld steekt een Lachstern, een Saunders dwergstern en zelfs een gewone 
Dwergstern over naar de khwar.  lopen overal, soms in dichte flocks, 
soms solitair of in familieverband. Over naar de plevieren, ruiters en strandlopers. De 
leukste, behorende tot de eerste familie, is de Krabplevier. Er zitten enkele 
exemplaren redelijk dicht en wat verder weg zitten grote groepen. Anderen die present 
zijn van dezelfde familie zijn van groot naar klein Zilver-, Woestijn-, Mongoolse, 
Bontbek- en Strandplevier. De ruiters zijn ook goed vertegenwoordig met Terek- en 
Poelruiter als leukste. Maar ook Groenpoot-, Roodpoot- en Zwarte ruiter lopen hier 
rond. De strandlopers zijn veruit de grootste in aantallen. We spreken over Bonte, 
Krombek-, Drieteen-, Kleine en Temmincks
wachten op hoog tij zou te veel tijd in beslag nemen. Een ontbijtplaats zoeken we op 
een plek exact 8,8 kilometer ten zuiden van de kruising naar Shannah. Deze plek 
staat beschreven in de Birdwatching guide to Oman als aanvangspunt om de oostkust 
van Barr Al Hikman the bezoeken. Dit kan enkel wanneer de sabkha er droog bij ligt. 
Verscheidene pogingen om een weg te vinden richting shelter worden vroegtijdig in de 
kiem gesmoord. Er lopen geen tracks en er zelf eentje maken in de nogal modderige 
sabkha zit er niet in. Zonder de nodige planken en bij gebrek aan ander materiaal om 
de wagen te kunnen lostrekken of uitgraven zou dit wel eens tot een nare ervaring 
kunnen leiden. We besluiten dat het beter en vooral veiliger is om hoog tij te gaan af- 
en opwachten in Filim. De Visarend zit nog steeds op het paaltje van Omantel, hij 
heeft het hier best naar zijn zin. Het Shell tankstation in Hayy is open en het is er 
aanschuiven geblazen. Alweer omgerekend 12 euro voor een volle tank . Zijn we 
toch wel vergeten ontbijten zeker. Met nog voldoende tijd voor de boeg lijkt ons het 
schiereiland tussen Hayy en Filim wel iets. Misschien komen we zo op een beter 
uitzichtpunt. Het is ijdele hoop. Op de verbindingsweg tussen de hoofdbaan en het 
schiereiland wordt eindelijk voedsel genuttigd. Het was broodnodig bij wijze van 
spreken. De eerste Kluten van de reis zitten in een gemengde groep met 
Scholeksters. Oeverzwaluwen schuiven voorbij richting noord. Misschien hebben ze 
stilaan hun trektocht al ingezet maar dat is nog niet met veel enthousiasme. Er is een 
stevige battle aan de gang tussen een white en een dark morph Westelijke rifreiger. 
Er is geen winnaar en ook geen verliezer. De tocht op het schiereiland blijft bij een 
uitstapje en geeft geen aanleiding tot ornithologische hoogtepunten. Op naar Filim. De 
strategische plekken van gisteren worden opnieuw ingenomen. Het water komt snel 
op en de zon prikt. Een petje, een zonnebril en een kwak zonnecrème zijn eigenlijk 
wel nodig. Samen met het water komen de vogels dichter naar ons toe. Alle steltjes 
die we vanmorgen hebben gezien zijn ook hier vertegenwoordigd. De aantallen zijn 
beduidend lager maar gezien de veel kleinere oppervlakte kunnen we gerust stellen 
dat de dichtheid ongeveer dezelfde is. Een groep van ongeveer 90 Krabplevieren 
voert af en toe een mooi luchtballet op. Net zoals gisteren zitten er Grote kanoeten 
tussen de . Er zitten er wel een pak meer en diverse tellingen leiden 
tot maximaal 51 exemplaren. Sommigen zitten al in overgangskleed en vertonen 
duidelijke vlekken op hun onderdelen. Maar waar zitten de Breedbekstrandlopers? 

-tal, en komen samen opzetten met het water. Bij 
het bestuderen van hun feeding action kunnen we ze er na verloop van tijd makkelijk 
uitpikken. 

http://www.youtube.com/watch?v=8gdpZeix2Rc&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=5FsnDSoyEzc&feature=g-upl
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In plaats van alleen vertikaal te proben, zoals de meeste waders dat doen, doen zij dat 
geregeld met schuin hoofd en onder een scherpe hoek. Geen idee of dat typisch of 
atypisch gedrag is voor de soort. 2 Visarenden houden hun middagdutje in enkele 
mangrovestruiken. Ook de immer jagende Reuzensternen verkiezen om tijdens het 
hoogste punt van de zon aan de hemel het wat kalmer aan te doen. Met een goed 
gevoel kunnen we naar onze volgende verblijfplaats trekken. Ook na een extra volle 
dag zon treffen we vele green spots en verschillende plassen water aan in de woestijn. 
Het blijkt alweer geen gemakkelijke opdracht om vogels te vinden. Terwijl ik een korte 
wandeling maak in een wadi beginnen de anderen aan het zoveelste blik ananas. 
Waar een plaspauze allemaal toe kan leiden. Helaas blijft de stop vogelloos. 
Onderweg rijden we kilometers lang parallel met een enorme kudde Dromedarissen. 
Het zijn stuk voor stuk gedomesticeerde exemplaren. Ofwel dragen ze een soort 
pamper, iets waar ik een eigen theorie over heb, ofwel zijn hun 2 voorste poten met 
elkaar verbonden door een kort stuk touw. Slechts enkelen worden bereden. Bij een 
tweede stop zorgen  voor schaduw. Kris heeft een beetje last in zijn darmen 
en zoekt een plek op om te relaxen. Ik wil scoren met birds en de papa blijft zoals 
gewoonlijk bij de wagen als een trouwe waakhond. Kris scoort in wadi Kakh met een 
zeer tamme Maquiszanger. Mijn eerste waarneming is minder aangenaam, een 
illegaal stort met heel veel glas zorgt daar voor. In de buurt tref ik tevens verschillende 
skulls en bones aan van geiten en dromedarissen. Een koppel Woestijnleeuwerik 
lokt mij weg van deze door mensen geïnfecteerde plek en leidt mij naar een koppel 
vliegerige witzwarte tapuiten. De camera doet zijn werk en dank zij de freeze frames 
herkennen we Rouwtapuit. Er was even twijfel ontstaan maar het extensieve wit dat 
doorloopt op de secondaries onderscheidt hem van zuid-arabische tapuit. De plek is 
eigenlijk iets te noordelijk voor laatstgenoemde maar je weet maar nooit. Ik toon Kris 
nog de vogels en de overblijfselen van klein en groot vee. Nadat ik verschillende 

Gezien zijn eerdere eenzame actie en ook het feit dat hij geregeld over vrouwelijk 
schoon spreekt bestem trouwens 
een gevaarlijke gifslang die in Centraal en Zuid Amerika voorkomt, dit geheel en louter 
ter info. Bij de wagen zitten 3 Turkse tortels en ook vader krijgt daar zijn bijnaam te 
horen, het is het to
nabij de kust. Om niet voor een voldongen feit te komen te staan kiezen we eieren 
voor ons geld en bezoeken we de laatste grote  kuststad genaamd Nafoon voor onze 
eindbestemming in Ad Duqm. Waarom een voldongen feit? Tegenwoordig is de kust 
in de omgeving van Ad Duqm off limits voor bezoekers van zowel binnen- als 
buitenland. Met de bouw van de nieuwe diepzeehaven is één van de aantrekkelijkste 
plekken langs de zuidwestkust van Oman verloren gegaan. De weg naar Nafoon is 
verhard en het zal niet lang meer duren tot ook hier asfalt komt te liggen. De nodige 
voorbereidingen werden alvast getroffen. Langs de weg zelf zitten heel veel 
Woestijntapuiten. Een wijfje trekt een parasiterende Aziatische woestijngrasmus 
aan. Dit gedrag hebben we in de vorige eeuw al eens waargenomen tijdens één van 
onze bezoeken aan Israël. Deze keer ben ik wel zo slim om het verkregen 
beeldmateriaal op te slaan en niet over te tapen zoals vorige keer. De anderen zien nu 
ook een koppeltje Rouwtapuit. Het dorp laten we links liggen, er loopt een zijweg 
rechtstreeks tot op het strand. Een afsluitende strandwandeling kan er nog wel bij 
vandaag, zeker bij deze aangename temperaturen.  

http://www.youtube.com/watch?v=n58SyLU6sTA&feature=g-upl
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De rollende beweging en het geluid van de golven verleidt ons zoals een volleerde 
Lorelei. Er vliegen grote aantallen meeuwen en sterns van links naar rechts en 
omgekeerd. Een mix van Grote kuif- en Bengaalse sternen duiken continu naar 
prooi. Bij succes zetten ze zich neer op enkele rotsen en boeien in het water of 
gewoonweg op het strand. Het Walhalla ligt enkele honderden passen verder. Tussen 
2 natuurlijke golfbrekers in zitten meerdere doelen. Een prachtige groep van enkele 
honderden Reuzenzwartkopmeeuwen dunt stelselmatig uit. Andere soorten zijn 
Siberische, Armeense, Pontische, Hemprichs en Dunbekmeeuwen. Het 
meeuwencomplex met gele poten is inderdaad wel heel complex maar het is leuk om 
de verschillende soorten direct met elkaar te vergelijken. Expert zal ik er wel nooit in 
worden. De knalrode snavel van Reuzenstern is te opvallend om er over te kijken. En 
het is nog niet gedaan. Op een verticale rots in het water zitten enkele juveniele 
Aalscholvers. Er zitten ook 2 adulte vogels tussen die wel heel donker ogen. En ja 
hoor, het zijn wel degelijk Arabische aalscholvers! De zon staat ondertussen te 
flirten met de zee, tijd om terug te keren naar de wagen. Al pootje badend door de 
uitdeinende golven komt dat heerlijke vakantiegevoel weer naar boven. De kust is hier 
zo uitnodigend dat je heel gemakkelijk kan wegdromen. Menselijke aanwezigheid is er 
nauwelijks. Alleen jammer van het plastic afval dat op bepaalde plekken zelfs 
opeenhoopt. Een Visarend zittend op het strand en een Slechtvalk in dezelfde 
positie maar op een houten shelter kijken toe hoe een groepje Grote sterns zich 
begeeft naar de gemeenschappelijke slaapplaats wat verderop. Op de terugweg 
huppelen de verschillende soorten tapuiten nog vrolijk rond in dezelfde aantallen en 
op zowat dezelfde plekken als de heenweg. Noemenswaardig zijn nog de 2 
Visarenden die de heuvels intrekken om er de nacht door te brengen. Bij 
schemerduister komt de hoofdbaan in zicht. Na een kwartiertje passeren we de grote 
bouwwerf, de aanleg van de diepzeehaven is inderdaad in volle ontwikkeling. We 
vinden ons verblijf van vanavond niet direct terug, ook niet nadat Kris meer info is 
gaan inwinnen bij de lokale kruidenier. Een telefoontje doet wonderen. Het complex 
bestaat uit verzorgde barakken. Er blijkt een probleem te zijn met de reservatie al 
hebben we voldoende bewijs bij dat het tegenovergestelde beweert. We komen er niet 
direct uit en ik roep bijgevolg 
Vision International door en de receptionist neemt contact op. Een duidelijk 
geagiteerde Siw wenst onmiddellijk met de Supervisor te spreken en laat weinig ruimte 
voor dialoog. Kort nadien staan we in ons verblijf. 
answer ! Slaapplaatsen worden net zoals gisteren verdeeld: Ronan in het kingsize bed 
en Kris en vader in een eenpersoonsbed. Tja, de chauffeur van dienst heeft nu 
eenmaal wat meer privéleges. Omdat er een restaurant binnen de omheining 
aanwezig is wordt er niet meer gereisd vandaag. Een eenvoudig en voedzaam 
avondmaal brengt voldoening. Het thuisfront wordt na de maaltijd op de hoogte 
gebracht van ons doen en laten. Welke film staat er vanavond op het menu? Back to 
the future. Af en toe zou ik het ook willen doen. Even terug naar het begin van de dag 
gaan om alle waarnemingen opnieuw te herbeleven. Nu kan het alleen in gedachten 
en na de tsunami van sightings moet ik mijn hersenen serieus pijnigen om niks te 
vergeten. De volgende dagen en reizen er toch eens over gaan beginnen nadenken 
om aantekeningen te maken gedurende de dag en niet alles laten samenkomen tot op 
het ogenblik dat ik wil gaan slapen. Het zal tijdens deze reis jammer genoeg bij de 
gedachte blijven.  
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Shannah: 
Flamingo, Westelijke rifreiger, Visarend, Steppekiekendief, Slechtvalk, Krabplevier, 
Woestijnplevier, Mongoolse plevier, Breedbekstrandloper, Temmincks strandloper, 
Terekruiter, Poelruiter, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, Lachstern, Saunders dwergstern 
 
Filim: 
Flamingo, Westelijke rifreiger, Visarend, Krabplevier, Woestijnplevier, Mongoolse 
plevier, Grote kanoet, Breedbekstrandloper, Temmincks strandloper, Terekruiter, 
Poelruiter 
 
Filim  Nafoon: 
Woestijnleeuwerik, Rouwtapuit, Maquiszanger 
 
Nafoon: 
Arabische aalscholver, Visarend, Slechtvalk, Reuzenzwartkopmeeuw, Siberische 
meeuw, Pontische meeuw, Armeense meeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, Grote 
kuifstern, Bengaalse stern, Grote stern, Woestijntapuit, Rouwtapuit, Aziatische 
woestijngrasmus 
  
  

 
Visarend  Barr Al Hikman  Foto KDK 

  

        
            Aziatische woestijngrasmus  Nafoon  Foto KDK 

http://observado.org/fotonew/4/2925014.jpg
http://observado.org/fotonew/1/2925021.jpg
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DDaagg  77::  VVrriijjddaagg  3300  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
  
TToocchhtt::  
Ad Duqm  Ad Sadanat  Hayma  Al Ghaftayn  Muntasar  Qatbit 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  77::  
Vandaag kunnen we uitslapen. Het ontbijt wordt pas geserveerd om 7 uur, een uur 
vroeger opstaan heeft totaal geen zin. Ook al niet omdat er in de buurt weinig of niks 
te beleven valt op ornithologisch gebied. Het kingsize bed heeft zijn nut bewezen 
vannacht, ik heb zalig geslapen. Ook Kris en vader met de matrassen op de grond in 
de kamer ernaast hebben er een goede nachtrust opzitten. De eerste maaltijd van de 

ochtendmens. Het komt er op neer dat we beter af geweest waren met een buffet dan 
met zijn bediening. Bij het inleveren van de sleutel aan de receptie heeft ook de 
nieuwe baliemedewerker nog twijfels over de reservatie. Laat ons zeggen dat er 
overnacht nog geen verduidelijking is gekomen. Het is onze zaak niet en ik reken 
enkel af voor het eten van gisterenavond. De rekening op papier wil ik best wel 
meenemen maar enkel en alleen als bewijs. De administratieve molen, ik hou er echt 
niet van. Op naar het grote niets of zoals het mooi op de kaart staat l Khali . 
De wind maakt het koud deze morgen, zeker als je in een grote vegetatieloze vlakte 

Woestijntapuit. Man, wat zijn die vogels hier 
talrijk. Zittenblijven is geen optie voor de vogel en bij de minst verdachte beweging 
gaat hij op de wieken. Net voor de waarneming hadden we het over Dorcas gazelles. 
Lijkt mij een goed idee om de horizon even te verkennen met de telescoop. En ja 
hoor, verschillende exemplaren lopen van ons weg en worden langzaam in stukjes 
verdeeld door de opkomende heathaze. En het is nog niet gedaan, er zitten nog 
lekkere dingen. Bij het volgen van een Woestijntapuit lopen pardoes 2 Renvogels 
voor ons uit. Zalig! Ze lopen evenwijdig met elkaar en stoten daarbij een zacht 
fluitende Witbandleeuwerik op. Waarschijnlijk zijn ze dwars door zijn territorium en 
dat van 2 van zijn soortgenoten heen gelopen. Dit stuk van de woestijn ziet er nog 
redelijk groen uit maar daarna neemt zand en steen stilaan de overhand. Nog voor de 
stad Al Ajaiz vliegen er 3 soorten zandhoenders voorbij, maar welke zijn het? Mij gaat 
het vooral over de 8 stuks met ongetekende zandkleurige buik. Kroonzandhoen, een 
soort die al een hele tijd op mijn verlanglijst staat. De anderen zijn 2 Roodbuik- en 1 
Sahelzandhoen. We passeren wat verder dé plek in Oman om arabische oryxen en 
kraagtrappen te zien: Jaluni. Deze Sanctuary is enkel onder begeleiding te bezoeken 
en vereist meerdere dagen inspanning. Een bezoek aan de plek zit er deze reis dan 
ook niet in. Er valt weinig tot zeer weinig verkeer te bespeuren tot in het aangename 
en uitnodigende centrum van het stadje Hayma. De eerste etappe van de dag, goed 
voor  slordige 180 kilometer, eindigt hier. Tanken, benen strekken en een slokje 

bak mag volgooien. Full it is  antwoord ik als baas van dienst. Net buiten dit dorp ligt 
de route du soleil van Oman, beter gekend als baan 31. Het is de 
hoofdverbindingsweg tussen de steden Muscat en Salalah. Er zijn volop wegenwerken 
aan de gang en het is geregeld slalommen. Tot in Al Ghaftayn is het afwisselend 
rijden op de tijdelijke parallelweg, de oude en in slechte staat zijnde hoofdweg of de 
spiksplinternieuwe heraangelegde hoofdweg.  
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Naast dit continu wisselen van rijbaan zijn de jaknikkers het enige wat nog in het oog 
springt, op opstuivende zandkorrels na natuurlijk. Al Ghaftayn hotel en surroundings 
komen in zicht. Jammer maar helaas moeten we vaststellen dat de meeste bomen 
niet meer geïrrigeerd worden. De oprijlaan naar het hotel oogt dan ook triest. Er wordt 
net een bus toeristen uitgeladen dus best eerst even een korte wandeling maken in de 
tuin achter het gebouw. Die ziet er iets beter uit maar ook hier is werk aan de winkel. 
Er breekt lichte paniek uit wanneer 2 lijsterachtigen over de omheining richting sewage 
pond en een eenzame omheinde boom vliegen. Kris en ik willen de vogels op naam 
brengen en klauteren over de omheining. Op de weg er naartoe zitten nog een Witte 
kwikstaart Woestijntapuit. De 2 Zanglijsters worden wat 
verder opgestoten en gaan zich dieper in de woestijn verbergen achter en onder 
enkele verdroogde struiken. Terug in de tuin meent Kris een merel gezien te hebben 
maar het zal gewoon even zwart voor zijn ogen geworden zijn. De honger begint 
namelijk op te spelen. Een groep Huismussen vervangt de net vertrokken toeristen, 
ze zijn minstens even luidruchtig. Het is goed vertoeven in de geconditioneerde 
eetzaal. Een frisdrank of 2 en kip met dahl smaken buitengewoon goed en het is op 
de koop toe heel economisch. Bij een tweede rondje vogels kijken komt een roepende 
Tjiftjaf eindelijk uit de kruin van de enige echte groene acacia. In de zielige voortuin 
landt en loopt nog een Witbandleeuwerik. Hij verlengt kort ons verblijf. Nog een 
kleine 150 kilometer te gaan tot aan de bron in Muntasar. Een roadsign met daarop de 
gevleugelde woorden deviation zaait even twijfel. Het is echt maar even. Via een 
verhard baantje moeten we er wel geraken. Het is redelijk verwarrend want er staan 
een pak palmen langs de baan. Maar deze staan allen te ver uit elkaar om van een 
oase of een bron te kunnen spreken. De laatste honderden meter gaan door los zand 
en daar komt de 4x4 goed van pas. Er is water, dus een goed teken. Voorlopig zien 
we ook geen zware trucks die hier water zouden komen halen ten voordele van de 
wegenwerken. De eerste vogel die wegvliegt, is een grijze met lange staart, de 

Het water ruikt naar rotte eieren wat wijst op aanwezigheid van zwavel, duidelijk niet 
geschikt voor consumptie. De grijze vogel van weleer worden er 3 maar het zijn allen 
Klapeksters. De zoektocht naar een redelijk donkere soortgenoot van hen buiten de 
oase leidt nog naar een Dwergtjiftjaf en een Aziatische woestijngrasmus. Verder 
vinden we achteraan bij de overloop nog een groepje van 2 Witte kwikstaarten en 5 
Waterpiepers. Al bij al zijn we serieus ontgoocheld en wordt snel besloten om ons 
geluk te gaan beproeven in de tuinen van Qatbit. Gezien Al Ghaftayn city enkel en 
alleen bestond uit een rest house maken we ons niet te veel illusies over Qatbit. Er zijn 
toch iets meer faciliteiten: een tankstation inclusief shop en restaurant. Inchecken 
heeft veel weg van gisteren maar komt uiteindelijk toch in orde. Kamers 2 en 7 worden 
ons toebedeeld, we laten de ouderdomsdeken beschikken over zijn eigen kamer, Kris 
en ik palmen de andere in. Het is wel niet het beste tijdstip om zangertjes en 
aanverwanten te gaan zoeken maar je weet maar nooit. Op de parking wordt een 
babbeltje geslagen met een Pakistaan die vraagt om aan hem te denken als we over 
de nieuw aangelegde weg naar Salalah rijden. Dan is er toch iemand die zijn werk 
waardeert. In de south corner van de tuin zitten redelijk wat Tjiftjaffen en enkele 
Woestijnbraamsluipers. Er wordt weer een lijster geflushed, het is opnieuw een 
Zanglijster. We hadden graag een andere soort getikt. Er wordt net iets teveel en in 
een te snel tempo gezien dus ga ik terug naar de parking om mijn camera te zoeken.  
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Ik laat de deur van de auto nog geen minuutje openstaan, sla nog een babbeltje met 
de Paki, en moet vervolgens een magere kat uit de wagen halen. Die flipt behoorlijk 
en laat op elke zetel en bijna elk raam haar voetsporen na. Ik laat haar even doen en 
vanaf het ogenblik er een tweede portier wordt geopend spurt ze naar de vrijheid. Aan 
de inkom ontdekt Kris eerst een mannetje en nadien ook een wijfje Nijlhoningzuiger. 
Het mannetje begint stilaan zijn winterkleed te ruilen voor zijn prachtkleed, af te leiden 
van de intensiteit van het geel op zijn buik. Qatbit is één van de betrouwbaarste 
plekken om deze vogel waar te nemen maar zeker niet jaarlijks. We mogen dus van 
geluk spreken. Voor de rest geen speciallekes meer dus laat ons de bron enkele 
kilometer verder even opzoeken. Net buiten de hotelgronden komt een grote vogel op 
lage hoogte de woestijn overgevlogen. Wat is dat? Tja, wie associeert er nu Kolgans 

 kronkelt besluiten we om offroad 
ons doel te bereiken. Er is wel enige voorzichtigheid bij geboden. Er zijn verschillende 
diepe putten, sommige zelfs nog gevuld met water. Op een goede 100 meter van de 
bron wordt de motor afgelegd. Kris wandelt naar een wat later Torenvalk blijkt te zijn, 
ik trek naar de bron. Er overwinteren 2 Blauwborsten, we hadden een mooiere oogst 
verwacht. Uiteindelijk blijkt de kronkelende weg zelfs tot voorbij de oase te leiden. Hem 
volgen brengt geen zoden aan de dijk. De dag in het veld, zoals we zeggen, sluit af 
hoe hij begon, met een Woestijntapuit. Warm water kunnen we vergeten, een 
verkwikkende douche doet ook deugd. Kris en vader doen er iets langer over en ik ga 
nog wat struinen op de parking. Er lopen enkele Zweden rond, maar die stugge 
Scandinaven zijn weinig van zeggen. De Spanjaarden echter zijn veel opener en 
aangezien ze de volgende dagen zowat hetzelfde traject als wij zullen volgen wisselen 
we snel gsm-nummers en nuttige informatie uit. Een mooie Daurische klauwier kan 
nog net voor het donker opgetekend worden. Dineren kan enkel in het restaurant 
naast het tankstation. Daar worden we onthaald en bediend als koningen. Er wordt 
van alles een dubbele portie besteld voor werkelijk peanuts. Op het Mahuwt hotel na 
is dit de minst comfortabele plek om te overnachten maar hier tellen enkel de vogels. 
Hopelijk kunnen Qatbit en Muntasar morgen hun 3-sterren status in de verf zetten.  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Ad Duqm  Hayma: 
Renvogel, Sahelzandhoen, Kroonzandhoen, Roodbuikzandhoen, Witbandleeuwerik, 
Woestijntapuit 
 
Al Ghaftayn: 
Witbandleeuwerik, Woestijntapuit, Zanglijster 
 
Muntasar: 
Klapekster, Aziatische woestijngrasmus, Dwergtjiftjaf  
 
Qatbit: 
Kolgans, Woestijntapuit, Daurische klauwier, Zanglijster, Blauwborst, Nijlhoningzuiger 
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DDaagg  88::  ZZaatteerrddaagg  3311  DDeecceemmbbeerr  22001111..  
  
TToocchhtt::  
Qatbit  Muntasar  Qatbit  Al Baleed farm  Dawkah  Wadi Rabkut  Thumrayt - 
Salalah 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  88::  
De laatste dag van 2011, de laatste dag in de woestijn en de laatste grote 
verplaatsing. Maar waar ik aan denk is dat het de verjaardag is van mijn beste 
kameraad. Ik wil hem nu al een gelukkige verjaardag wensen maar het is in België nog 
wat vroeg op de ochtend. Ik zal hem later op de dag wel mijn gelukwensen 
overmaken, zal zijn vrouwtje ook beter vinden. Vandaag staat een zeer vroege start en 
preontbijt wandeling op het programma. Vooraleer de zon zichtbaar wordt is reeds een 
mooie oranjerode gloed boven de woestijn te bespeuren. Dit gratis spektakel kan je 
niet navertellen en moet je gewoon meemaken. Het is stil om en rond de tuinen van 
Qatbit en dat blijft zo tot de kale gloeiende bol zachtjes boven de horizon komt. Op het 
moment dat hij zich spreekwoordelijk loskoppelt van de aarde gaan we op pad. Er 
zitten ontzettend veel Tjiftjaffen en Woestijnbraamsluipers. Ze worden allen grondig 
onder de loep genomen. Op geluid herken ik onmiddellijk Humes bladkoning. De 
Spanjaarden die ook ronddolen in de tuin worden er bijgehaald en kunnen het gebaar 
wel appreciëren. De Zweden hebben de soort al en maken aanstalten om te 
vertrekken naar Muntasar. Kris gaat op zoek naar mijn vader en loopt op een 
Zijdestaart. De vogel laat zich maar heel kort zien maar laatstgenoemden hebben 
hun oudejaarsgeschenk vandaag wel heel vroeg te pakken. Ikzelf sta nog te lummelen 
en te filmen bij de Spanjaarden. Vader komt gezwind aangewandeld en ik maan hem 
in gebarentaal aan om de Humes bladkoning te komen bekijken. Hij maakt dezelfde 
beweging met de melding Zijdestaart! Aiaiaiai, als dat maar goed komt. Ik spurt hem 
voorbij, laat hem achter en sta in geen tijd bij Kris, maar de vogel is gevlogen. Ontbijt 
is klaar maar dat zal even moeten wachten. Ondertussen zijn de andere Europeanen 
ook gealarmeerd en wordt een grootschalige zoekactie op touw gezet. Alle, maar dan 
ook alle, speciallekes die in de tuin zitten worden 1 voor 1 waargenomen, opnieuw 
waargenomen en teruggevonden. Een tetteretettet Menetries zwartkop, een zich 
traag voortbewegende Orpheusgrasmus en nu in totaal 3 Nijlhoningzuigers maken 
daar onder andere deel van uit. Op de parking zit de Daurische klauwier afwisselend 
op de grond en in de onderste lange takken van bomen en ook de Zanglijster flitst 

geluk aan mijn zijde. Het Zijdestaart klautert zowaar uit het dichte bladerendek van 
een palmboom, vliegt naar een andere top van een soortgelijke boom en gaat 
seconden later opnieuw in rook op. Je hoort het gewicht zo van mijn schouders vallen! 
Wat een vogel, wat een waarneming, wat een opluchting! Het ontbijt is koud maar de 

gaan door de ontbijtzaal. De kamers worden leeggehaald en de wagen volgeladen: 
Muntasar here we come . Maar ook vandaag wordt de sterrenstatus van deze plek in 

twijfel getrokken. Het begint nochtans goed. Een Humes bladkoning zit achteraan de 
overloop en laat zich zowel zien als horen. De Waterpiepers wandelen langs de 
oevers van de kleine plassen en minstens 2 Klapeksters zitten in de buurt. De special 
van de dag is een Kievit. Leuk voor de lijst maar het had net iets meer mogen zijn. 
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In samenspraak met de ondertussen al aanwezige Zweden en de net aangekomen 
Spanjaarden gaan we rondjes maken. Van de drinkende zandhoenders is namelijk 
nog niks te zien. Zoals te verwachten maken ook zij maximaal gebruik van de 
overvloed aan water en hebben ze keuze te over. Bij samenkomst aan de eigenlijke 
bron omcirkelen uiteindelijk dan toch 6 Sahelzandhoenders de plek maar landen 
doen ze niet. We houden het hier vervolgens voor bekeken en zetten onze tocht in 
naar Salalah. In Qatbit wordt nog getankt en water ingeslagen. Een zeer korte 
wandeling langs de hoofdweg leidt nog naar Zwarte roodstaart en Blauwborst maar 
het is al bij al een pak stiller geworden ten opzichte van deze ochtend. Thuis is het nog 
vroeg maar een sms met gelukkige verjaardag is snel getext en anders vergeet ik het 
misschien. Volgende stop is Dawkah. Blijkbaar is het boeren hier een stuk minder dan 
vroeger maar we wagen graag onze kans. De stugge Zweden zijn in Muntasar 
gezwicht voor mijn continue drang naar informatie. Zij hebben mij uiteindelijk enkele 
leuke weetjes meegedeeld. Een eerste verkenningstocht draait uit op niks. Er liggen 
wel veel en mooi afgebakende percelen, helaas is er nog geen enkel van bewerkt. Het 
is nog het best te vergelijken met graancirkels alleen gaat het hier om 
zandrechthoeken. Dit kan het dus niet zijn. Nog een eindje verder rijden richting wit 
gebouw. De poort staat wagenwijd open maar toch vragen we toelating om het 
domein te mogen betreden. Den baas is er niet en de werknemers zien er geen graten 
in. In totaal zijn er 4 pivots al zijn het er in werkelijkheid 3 ½. We betreden de eerste 
pivot tot tegen de sproeiinstallatie maar dat levert niet veel op. Rondrijden is een beter 
idee. Een grote Agame heeft zijn nesthol net buiten de pivot gemaakt, dicht bij zijn 
jachtgebied en zo kan hij snel in defensie gaan. Een groep leeuweriken, de 
hoofdreden van ons bezoek bestaat uit een 70-tal Kortteen- , 4 Bergkalander- en 3 
Kuifleeuweriken. Op het buizencomplex van de tweede pivot zit een roofvogel, 
waarschijnlijk de hier in de buurt verblijvende Arendbuizerd, die we natuurlijk van 
naderbij willen zien. Er is net gewaterd en dat trekt vogels aan. Verschillende 
Torenvalken bidden, de Arendbuizerd houdt het zaakje nauwlettend in de gaten 
vanop zijn uitzichtpunt. Izabel- en Woestijntapuiten trekken continu korte spurtjes, 
Witte, gewone Gele en Balkankwikstaarten stappen zenuwachtig door en niet 
minder dan 10(!) Grote piepers komen poolshoogte nemen op klompen aarde die al 
dan niet bekleed zijn met gras. Witgat doet wat vreemd aan hier. De derde pivot is net 
ingezaaid, tijd voor andere soorten. Wat dacht je van 2 Renvogels? Een prachtig 
hoogtepunt. Op naar de 4de en laatste pivot maar daarvoor moeten we eerst door de 
date palm plantation. Een groep Huismussen maakt het hier wel heel bont en Turkse 
tortels zijn druk in de weer. We rijden er snel voorbij. Te snel, want de automaat dient 
in reverse gezet te worden voor een prachtige Daurische klauwier. Ik vind hem 
persoonlijk mooier dan de aanwezige Klapeksters. De laatste pivot wordt tegen 
redelijk hoge snelheid omcirkeld. Het gras staat hier te hoog dus is het concentreren 
geblazen op de tapuiten die langs de randen zitten. Het totaal aantal 
Woestijntapuiten, inclusief die van de andere pivots, bedraagt niet minder dan 44 
exemplaren. Plus minus 4 keer meer dan de Izabeltapuiten en 10 keer meer dan de 
gewone. Het aantal Bruinnekraven aan de gate is meer dan verdubbeld ten opzichte 
van een uurtje geleden. Dertig kilometer zuidelijker en 5 kilometer van de weg ligt Al 
Baleed farm. Het is eigenlijk geen farm maar eerder een complex van verschillende 
boerderijen die in elkaar overgaan. Er is veel omheining en het vergt wel wat 
oriëntatievermogen om de gewenste plekken te bereiken.  
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In de omgeving die wij willen bezoeken ligt er maar 1 pivot, alle andere percelen 
werden omgetoverd tot meloenvelden. De pivot is wel goed voor een spookachtig 

Steppekiekendief Bruine. Er vliegen continu groepjes 
van 20-30 stuks Sahelzandhoenders op, wat zou hier de aanleiding toe geven? Na 
wat gezoek kennen we de dader, een juveniele Sakervalk. Hij doet hard zijn best om 
één van de naar schatting 400 aanwezige kippetjes te knippen. Tussen de 
meloenvelden foerageren enorm veel Witte kwikstaarten. Om er te geraken moeten 
we ons wel buiten de ene en binnen een andere boerderij begeven. Ruim een half uur 
nemen we de tijd om meloenveld in en uit te rijden, het levert enkel nog een Renvogel 
op. Nabij het gemeenschappelijke stort scharrelen in totaal 12 
Zwartkruinvinkleeuweriken van beide sexen rond. Helaas laten de zandhoenders, 
de valk of andere leukerds zich niet of niet meer zien. Bij het buitenrijden van de farm 
zit als afsluiter een man Aziatische roodborsttapuit op het hek. Ondertussen werd 
een compromis gesloten om niet te lunchen, vooral op aandringen van mezelf. 
Gelukkig heeft de oudste van de groep steeds een noodrantsoen op zak, de eerste en 
ergste honger kan dus gestild worden. Voor het duister zullen we in Salalah niet meer 
geraken, daarvoor is de aarde ten opzichte van de zon al te ver geroteerd en de 
afstand te groot. Nog snel even neuzen in de birdwatching guide en een goede spot 
zoeken. We laten ons oog vallen op Wadi Rabkut. Met wat geluk treffen we hier nog 
iets leuks aan. Het is nog een uurtje rijden. Onderweg niks spectaculairs behalve dan 
dat we de Nissan Pathfinder zijn kilometerteller over de magische grens van 100.000 
eenheden rammen. De wadi zelf oogt mooi. Het feit dat we niet alleen zijn en er 
verschillende wagens kriskras door de wadi rijden verkleint niet alleen onze kansen 
maar ook onze hoop om pakweg een houbara of een d
moeten het dan ook stellen met Woestijn- en Izabeltapuiten en een resem aan 
Klapeksters. Allemaal mooi daar niet van maar vandaag vallen deze soorten onder 

Vale rotszwaluw in de buurt trekt de aandacht 
door schitterende capriolen te maken. Lang en vanop verschillende plekken zien we 
ver verwijderd 2 viervoeters die we maar niet kunnen thuisbrengen. Ook al besluiten 
we dat het honden zijn, echt 100% zeker zullen we nooit zijn. De avond valt en daarbij 
ook het doek over deze dag of toch niet? Voorbij Thumrayt komen 3 zwarte vogels 
met een wel heel korte staart de baan over gevlogen, het zijn Waaierstaartraven. De 
laatste rechte lijn naar de hoofdstad van het zuiden wordt nu wel degelijk ingezet. Het 
is eerder een kronkelende lijn en af en toe gaat het tergend traag door zwaar vervoer 
en de obligatoire wegenwerken. In de verte zien we de stad, de zee en de openbare 
verlichting die wordt aangestoken. Een Arend spec verdwijnt samen met de dag de 
duisternis in en zal nooit een naam krijgen al hebben we er wel een aantal in 

en fris genoeg om de juiste beslissingen te nemen. Een verademing eens we via het 
strand (!) op onze laatste verblijfplaats van de reis aankomen. We hoeven onze 
namen niet eens te vernoemen als we bij de receptie komen. De uitbaters noemen 
ons the people from Vision International . Welke gekken komen er nu ook zo laat op 
oudejaarsavond de woestijn uitgereden? En alsof het nog niet voldoende is krijgen we 
direct de vraag of we vanavond willen participeren aan het oudejaarsbuffet. Ideaal, 
hoeven we ons maar te verfrissen en aan te schuiven. De kamer is uitstekend. Ik zoek 
het strand op voor een cool down en wat tijd alleen. In België is men in volle 
voorbereiding van het diner en is het vies weer.  
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De tegenstelling is nog nooit zo groot geweest. Het eindejaarsdiner is overheerlijk en 
rijk aan Indische specialiteiten. De eerste alcohol in dagen vloeit rijkelijk en vormt 
samen met de vermoeidheid een geestesverruimende mix. Van alle aanwezigen 
maken we de meeste fun met ons Belgengroepje en steken we meer dan eens de 

(Fawlty to
naarmate het gerstenat vloeit, al dan niet vergezeld van expliciete gebaren. Ah ja, 
moeten ze maar tegen kunnen want zij zijn begonnen . Helaas en misschien maar 
beter ook gaat al om 22 uur ons licht uit. Mijn medereizigers sturen nog een , ik 
bel nog naar huis om een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Ruim op tijd want daar zijn 
ze net begonnen met het aperitief. Om 0.00 uur Omani tijd roepen de Duitsers ons 
wakker, zij hebben duidelijk wel zin in een feestje. De zee zingt ons vrijwel meteen 
terug in slaap. Hoewel de waarneming kort was duikt de Zijdestaart nog verschillende 
keren op in mijn dromen. Een perfect jaareinde en straks willen we het nieuwe op 
dezelfde manier aanvangen, dat noem ik nog eens goede voornemens!  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Qatbit: 
Zijdestaart, Blauwborst, Zanglijster, Menetries zwartkop, Orpheusgrasmus, 
Nijlhoningzuiger, Daurische klauwier, Humes bladkoning 
 
Muntasar: 
Kievit, Sahelzandhoen, Klapekster, Humes bladkoning 
 
Dawkah: 
Arendbuizerd, Renvogel, Witgat, Bergkalanderleeuwerik, Kortteenleeuwerik, Grote 
pieper, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Klapekster, Daurische klauwier 
 
Al Baleed farm: 
Steppekiekendief, Sakervalk, Renvogel, Sahelzandhoen, Zwartkruinvinkleeuwerik, 
Aziatische roodborsttapuit 
 
Wadi Rabkut: 
Vale rotszwaluw, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Klapekster  
  

    
Renvogel  Dawkah  Foto KDK      Al Baleed farm  Foto KDK 

http://observado.org/fotonew/3/2925053.jpg
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DDaagg  99::  ZZoonnddaagg  11  JJaannuuaarrii  22001122..  
  
TToocchhtt::  

 Crowne Plaza Hotel garden  Ayn Hamran  Khwar Taqah  
Khwar Rawri  East Khwar 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  99::  
Een nieuwe plek, een nieuwe dag, een nieuwe maand en een nieuw jaar. Het voelt 
aan alsof we herboren zijn, mede door het feit dat we gisteren op een redelijk tijdstip 
gaan slapen zijn. Heel vroeg vanmorgen, zo rond 3 uur lokale tijd, toch nog even 
wakker geworden. Waarschijnlijk telepathie met het thuisfront dat op dat ogenblik de 
kurken op het nieuwe jaar deed knallen. Net zoals gisteren in de woestijn volgen we 
tot zolang het veilig is de lift off van de zon. Opnieuw zijn verschillende zonnevlekken 
zichtbaar. Ontbijt wordt maar om 7 uur geserveerd, de tuinen van het Crowne Plaza 
Hotel worden het eerste target van de dag. Het is een eindje stappen langs het strand. 

Bruine kiekendief zoekt naar wat lekkers. De Hemprichs en Siberische 
meeuwen zijn waarschijnlijk iets te groot. Mogelijk vormen Groenpootruiter, 
Zilverplevier en Bonte en Drieteenstrandloper een beter doelwit. Ze zijn alert net 
zoals de Blauwe reiger. De onvermoeibaar patrouillerende sterns zijn er om vingers 
en duimen af te likken. Reuzenstern is zoals gewoonlijk prominent aanwezig maar 
moet toch de duimen leggen voor Grote kuifstern en Lachstern als het op aantallen 
aankomt. De eerste hotelgasten verschijnen op het strand, er is er zelfs eentje bij die 
op zoek gaat naar zijn innerself. Of dat gelukt is betwijfelen we want zijn yogasessie 
was bijzonder kort. Via een weg tussen de kunstmatige lagune en het golfterrein 
komen we in de hoteltuinen terecht. Er zitten verschillende Rüppells wevers, het 
intense rode oog heeft iets indringends. Op het golfterrein zit een mix van Witte en 
Gele kwikstaarten en in de grasperken er rond minimaal 3 Hoppen. De grote 
palmbomen worden ingepalmd door Halsbandparkiet en een enkele 
Glanshoningzuiger. De grootte van de laatste verrast ons. In de lage struiken van de 
privétuintjes van de bungalows zitten Arabische buulbuuls en 2 Daurische 
klauwieren. Ze verschuilen zich allen op het ogenblik dat een Torenvalk komt 
piepen. Bij het verlaten van de hotelgronden lopen we, hoe kan het ook anders, een 
Nederlander tegen het lijf. Terwijl de Belgen enthousiast beginnen te bulderen over de 
lokale fauna is hij zo beleefd om eerst de beste wensen voor het nieuwe jaar over te 

gaan we er ook niet verder op in. Ontbijt in het zonnetje aan de rand van het 
zwembad. Het toasten van het brood gaat traag vooruit, de volgende ochtenden als 
eerste aan tafel is de boodschap. Het gaat er relaxed aan toe, de glinsteringen op de 
licht golvende zee werken haast therapeutisch. Tijd om te vertrekken. Om niet zoals 
gisteren een maaltijd te moeten overslaan wordt gewinkeld bij een bakker en een 
kruidenier. Het afrekenen bij de kruidenier verloopt moeizaam. Ik ben namelijk meer 
geïnteresseerd in de ogen van de gesluierde dame dan in de Omaanse munteenheid. 
Vader snelt mij te hulp nog net voor het zielig begint te worden. Shell verdient opnieuw 
geld. Op naar de eerste echte waarnemingsplek van de dag: Ayn Hamran. De 
verwachtingen zijn hoog gespannen. De hoofdwegen, lanen en ronde punten in 
Salalah zijn netjes verzorgd, worden constant geïrrigeerd en doen exotisch aan.  
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Af en toe een Huiskraai, een groepje Treurmaina  of wat Turkse tortels maken 
. Tussen het laatste ronde punt van de stad en de afslag naar 

Ayn Hamran Steppekiekendief. Nog enkele kilometer en we zijn op de 
plaats van bestemming. Het aantal struiken en bomen neemt toe dat wil zeggen dat 

 zijn. Er is een ruime parking annex rond 
punt en daar wordt ook de wagen een eerste keer achtergelaten. Het aftasten is 
begonnen. Zevenstrepengorzen zijn verschrikkelijk talrijk en verzamelen zich rond de 
opgemetselde bron. In de poel zwemt ook een schooltje vissen. Kris en ik trekken 
tussen de begroeiing hoger de wadi in, vader blijft liever op een open plek, hij wil 

Orpheusgrasmussen, 
Woestijnbraamsluipers en Zwartstaarten. Vanop 3 punten worden minstens 2 
Slangenarenden en een baltsende volwassen Keizerarend waargenomen. Allemaal 
goed en wel maar we willen meer. Enkele Dromedarissen 
kaal en vertrekken geen spier, zelfs niet bij het kauwen van doornen. Ik haal de wagen 
weg van de parking en rij hem een eindje de wadi in terwijl vader een opdracht krijgt 
toegewezen. Die opdracht wordt al snel herroepen omdat hij zo alle actie in het veld 
mist. Niet minder dan 5 nieuwe soorten in 5 minuten zijn het resultaat op het ogenblik 
dat we opnieuw in team werken. Dit net als vader wat moedeloos begint te worden en 
ik mijn befaamde zinsnede 
uitkraam. De mooiste en meest gegeerde is de Zwarte arend, die ruim 10 minuten 
langs de rotswand een showtje geeft. Bij het draaien is de prachtige en onmiskenbare 
rugtekening goed te zien. Ook de vorm van de vleugels is kenmerkend en niet op een 
andere soort terug te brengen. De anderen op de lijst zijn Zwartkruintsjagra, 
Zilverbekje, Somalische brilvogel en Afrikaanse paradijsmonarch. Eindelijk 
wensen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar, het is oprecht. Het hek is nu van de 
spreekwoordelijke dam en alle eerder waargenomen arenden laten zich zien 
aangevuld met Havikarend en Barbarijse valk. De Waaierstaartraven zijn niet echt 
onder de indruk en durven al eens uithalen naar de veel grotere soortgenoten. 
Rotsduiven doen dat zeker niet en laten zich met ware doodsverachting vallen in de 
diepe kloof. Een tweede Zwartkruintsjagra is minder skulky dan het eerste 
exemplaar en laat zich fantastisch bekijken. Terug naar de bron en zijn overloop om te 
zien of daar nog iets te rapen valt. Het te veel aan water dat van de bron wordt 
afgevoerd loopt eerst door een betonnen kanaal dat geen vegetatie toestaat. Pas 
wanneer het kostbare water een free flow krijgt groeien er gestaag planten. De Grote 
gele kwikstaart pikt voorzichtig insecten van op het wateroppervlak. Een 
Witborstwaterhoen en een Watersnip moeten zich verschillende keren verplaatsen 
om herkend te worden. Ondertussen zijn we bij de Rüppells wever boom gearriveerd. 
Veel lawaai maar weinig sightings. Enkele Afrikaanse paradijsmonarchen en 
Somalische brilvogels zijn minder verlegen maar voor camera of fototoestel zit er 
altijd wel een takje in de weg. Een Daurische klauwier mag hier niet ontbreken en 
met de 4de soort Honingzuiger van de reis, namelijk de Palestijnse, kunnen we 
besluiten dat het hier goed vogelen is. Het middaguur is in aantocht en wij blazen de 
aftocht. Volgende te bezoeken plek is Khwar Taqah. In een mum van tijd zijn we er. 
Wat in de boeken allemaal gemakkelijk lijkt is in werkelijkheid soms geen sinecure. 
Maar we beschikken over een wagen op hoge wielen dus kan je soms iets meer. Off 
road en de volledige oostzijde eerst ontdekken. De tekening in het boek lijkt trouwens 
sterk verouderd op enkele jaren tijd.  

http://www.youtube.com/watch?v=5dm8j4qx09Y&feature=g-upl
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Van het zogenaamd wilde reservaat of de authentieke lagune wordt nu een soort 
recreatiepark/bezoekerscentrum gemaakt. Op de vlakte staan nog weinig bomen en 
lopen er veel Dromedarissen. Het is uitkijken geblazen waar men rijdt, het ligt er 
bezaaid met al dan niet half onder het zand stekende prikkeldraad. Kuifleeuwerik, 
Woestijntapuit en Grote pieper groeten ons als eerste. Een Klapekster draait zijn 
hoofd steeds opzij en kijkt argwanend de lucht in. Misschien ziet hij iets wat wij niet 
zien en omgekeerd. Boven hem vliegt echt niks terwijl achter zijn rug een prachtige, 
grote juveniele Keizerarend zijn opwachting maakt. Er is op de vlakte naast de Khwar 
tevens een plas ontstaan, waarschijnlijk ook het resultaat van de ene of andere 
najaarsstorm of van de hevige regenval in hetzelfde seizoen. Er zitten 2 roofvogels. 
Hoog een kleine donkere die we niet direct kunnen thuisbrengen en laag een grote 
donkere die vlug herkend wordt als Bastaardarend. Bij het naderen van de plek is de 
kleine het meest stressbestendig. Uitstappen is er te veel aan maar na wat gecirkeld 
te hebben en zijn paspoort te tonen komt de Zwarte wouw terug naar zijn vertrouwde 
stek. In de plas onder hem zwemt een eenzame Geoorde fuut. De plas valt stilaan 
droog en op de moddervlakte foerageren Strand-, Kleine en Bontbekplevier zij aan 
zij. Er zit nog een Bastaardarend dichter bij de echte Khwar maar elke poging om 
dichter te komen mislukt. We murwen de wagen dan maar tussen lagune, duin en 
strand. In de Omaanse variant van duindoorn zitten enkele Daurische klauwieren. Ze 
vliegen telkens een struikje verder om bij het laatste bosje terug naar het beginpunt te 
keren. De dichte rietkraag is een veilige haven voor Waterhoen en Meerkoet, maar 
ook voor vele soorten reigers. Er zitten tal van Ralreigers. De meeste zijn gewone en 
bij het betere scanwerk duiken er 2 Indische op. De inlaat lijkt iets te diep en te risky 
om door te rijden. We bekijken trouwens liever de Zilverplevieren, de Poelruiter en 
enkele Kemphanen dan ze te verstoren. Op strand en op zee is er veel bedrijvigheid 
en dan hebben we het niet alleen over de Dunbek-, Siberische en Hemprichs 
meeuwen en de Grote kuif-, Bengaalse en Grote sterns die in groten getale 
aanwezig zijn. Enkele toeristen uit de Verenigde Arabische Emiraten, af te leiden van 
hun nummerplaten, maar ook lokale vissers verkijken zich lelijk in het opgehoopte 
zand tussen strand en duin. Ze geraken hopeloos vast en hebben duidelijk geen 

het vervelend. Tja, de beste stuurlui staan dan ook letterlijk aan wal. Lunchen doen we 
aan de overzijde, in vogelvlucht 50 meter maar wij rijden volledig rond. Beloningen 
daarvoor zijn Westelijke rifreiger Bruine kiekendief. De lunch wordt 
bewust zeer kort gehouden. Zonder schaduw en zonder een zuchtje wind wordt het 
wel heel warm. Er moet ergens een plekje zijn onder de palmen met uitzicht op de 
centrale plas. Met wat goodwill en manoeuvreren krijg ik de wagen op een veilige plek. 
De arbeiders die het park aan het aanleggen zijn leggen de tools neer, betekent dat 

Citroenkwikstaart maakt daarvan handig gebruik, 
haar lievelingsplasje is opnieuw vrij. Een Zwarte ibis en een Witwangstern weten 
niet goed wat te doen, rondjes draaien of landen. Bruine kiekendieven zaaien paniek 
door laag over het riet te hooveren. Blauwe en Purperreiger houden daar niet zo van. 
Grote en Kleine zilverreiger al evenmin maar die zitten ondertussen al te zonnen 
tussen een groep Steltkluten op het talud. Waterfazant! Klinkt het plots. Ze moeten 
er al de hele tijd gezeten hebben en lopen soms behoedzaam, soms snel over de 
moerasvegetatie waar Wintertaling en Wilde eend grondelen.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=-iIjruYdQVg&feature=g-upl
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We krijgen gezelschap van de vriendelijke Spanjaarden die we gisteren hebben 
ontmoet in de woestijn. Zij hebben op oudejaarsdag maar liefst tot 16 uur in de tuinen 
van Qatbit rondgelopen om een glimp te kunnen opvangen van de zijdestaart. Bij het 
uitrijden van het domein is het hen uiteindelijk nog gelukt ook om zowaar een 
fotograferen. Er zitten dus minstens 2 exemplaren. Er wordt aardig wat informatie 
uitgewisseld en we spreken af om elkaar de komende dagen geregeld te  over 
de beste waarnemingen en de beste plekken. Het mannetje Maskerduif en enkele 
Palestijnse honingzuigers achter ons in de palmplantage dienen als opwarmertjes. 
Bastaard- en Keizerarend komen boven onze hoofden rondjes draaien, het is alsof 
ze duidelijk willen maken dat we verder moeten trekken naar Khwar Rawri. So be it . 
Voorbij het dorp Taqah begint de hoofdweg op en neer te gaan en van links naar 
rechts te slingeren. Even meen ik de toegang tot de eerder vermelde khwar gevonden 
te hebben maar niks is minder waar. We moeten het dal uit een via een prachtig 
geplaveide toegangsweg naar de officiële inkom rijden. De toegang tot deze plek is 
namelijk betalend omdat er zich ook een archeologische site annex museum 
bevinden. De vesting/ruïnes van de oude stad Sumhuram die teruggaan in de tijd tot 
de 4de eeuw BC laten we voorlopig links liggen. Daar waar men halverwege het 
domein traditionele Dhow boten aan het bouwen is gaan we aan de kant. Het uitzicht 
op deze plek is werkelijk FAN-TAS-TISCH. De inlaat van de khwar wordt als het ware 
getrechterd tussen 2 kliffen. Een beetje zoals het zwin in België of de Slufter op Texel 
maar dan echt. Er vliegt en zit van alles. Steltlopers zijn veelal degene die we kennen 
van bij ons. Een grote groep  met her en der verspreid wat Wulpen en 
Groenpootruiters. Een eenzame Kluut vindt troost bij een al even eenzame 
Poelruiter. Visarenden en Reuzensterns zijn niet uit de lucht en duiken met 
wisselend succes naar prooien onder het wateroppervlak. Van de eerste zitten er 
maar liefst 12 verschillende exemplaren, ze verorberen hun maaltijd al zittend op het 
strand. Ook voor hen is het hier een paradijs. Het setje reigers is ook present, hoe kan 
het ook anders, maar wel aangevuld met Lepelaar en Flamingo. Enkele rustende 
Lachsterns gaan op de wieken en ook de Boerenzwaluwen vormen alarmerend een 
dichte cluster: roofvogel(s). Het zijn enkele van de in totaal 8 aanwezige 
Bastaardarenden die met heel weinig energieverbruik het gebied doorkruisen. Bij 
gebrek aan bruikbare levensmiddelen ploffen ze neer op de donkerkleurige warme 
rotsen. Vanop de vesting moet ook wel wat te zien zijn, wij er naartoe. Op de parking 
van het museum scharrelen 4 Zwartkruinvinkleeuweriken rond. De vogels maken 
het ons vrij lastig op het ogenblik dat we een vleugje cultuur willen op doen. Aan de 
vesting zelf zit bijvoorbeeld links van het informatiebord Gestreepte prinia, rechts 
Izabeltapuit, er voor enkele Zevenstrepengorzen, en er achter een Woestijntapuit. 
Onmogelijk om je op iets anders te concentreren. Op weg naar een zitbank eist 
Zwartstaart alle aandacht op. Voor de zoveelste keer vergeet ik de camera in de auto 
en dan gebeurt het gewoonlijk allemaal, opnieuw gaat het om een eagle explosion. De 
Bastaardarenden krijgen het gezelschap van een overstekende, nu adulte, 
Keizerarend, een thermiekende Slangenarend en een in tegenovergestelde richting 
afglijdende onvolwassen Havikarend. We worden er zowaar stil van. Een 4-uurtje op 
deze plek smaakt dubbel zo goed en ja, het is werkelijk genieten van de omgeving en 
wat die ons te bieden heeft. Op onze rechterkant wordt een grove weg naar beneden 
ontdekt. Laat ons die maar volgen, we zijn hier nu toch. We dalen hem af in low gear. 
In elke bocht zit wel een Langsnavelpieper. Aan de oever een bonus: Steppekievit.  

http://www.youtube.com/watch?v=6JWrmLbfEXY&feature=g-upl


OMAN                         December 2011 - Januari 2012 
  
  

Hij is nogal schuw en vliegt naar de overkant waar hij het lastig heeft met vervolgens 
Steltkluut, Kemphaan en zelfs de kleine Oeverloper. Volgens ons een duidelijk geval 
van discriminatie. Winter- en Zomertaling knibbelen broederlijk aan natte vegetatie. 
Kris ziet een zwarte ooievaar die komt aanvliegen en ik gooi direct in de groep dat we 
goed moeten kijken of het geen  zou kunnen zijn. De blauwachtige 
kale gezichtsvlek en de diepe witte V op zijn rug bevestigen mijn uitspraak. Je kunt het 
niet gekker bedenken maar ook gewone Zwarte ooievaars zijn aanwezig, een 
zeldzaamheid hier. Enkelen volgen het voorbeeld van de , anderen blijven 
statig aan de kant. Hoeveel kan een mens hebben op een dag? Vandaag is de 
soortenlijst de hoogte in geschoten als een raket naar de maan, net zoals het aantal 
lifers. Dat wordt overuren maken vanavond, niet alleen om het te beschrijven maar 
ook om het allemaal echt te bevatten! Meerdere knepen in de wang zullen nodig zijn, 
zoveel is zeker. Afsluiten doen we in stijl met een onvolwassen Bastaardarend op 
nog geen 20 meter van de wagen, dit zowel in zit als in vlucht. De grotendeels oranje 
primaries van de Tristrams spreeuwen wuiven ons nog uit bij het verlaten van Rawri. 
Stilaan afzakken naar Salalah. Het zonnetje blijft stralen en voor dat ze volledig onder 
gaat gaan we nog wat vogeltjes kijken. De niet voor publiek toegankelijke Sahnawt 
farm heeft nog een Arend spec op zijn sproeiinstallatie zitten, hij is tegen 100 

Steppekiekendief is dat wel en dwaalt 
als een schim boven de groene vlakte. East Khwar wordt de eindbestemming van 
vandaag. Zoals de naam het zegt een lagune aan de oostzijde van de zuidelijke 
hoofdstad van Oman. Het is wat zoeken naar de parallelweg maar met een 4x4 kan je 
altijd net iets meer. Een mooie dijk met enkele prieeltjes aan de ene kant, een grote 
vlakte aan de andere met daartussen de lagune. Het is nog niet voorbij! Met iets te 
veel geweld maken we ons zichtbaar voor de aanwezige avifauna welke alert 
reageert. Meer dan de helft van de in totaal 34 Kolganzen verkiest daardoor nat 
boven droog. De Casarca valt op met zijn of haar lichtbeige kop en probeert zich zo 
goed mogelijk te integreren. We zijn redelijk verrast door de grootte van de 8 
Coromandeleendjes. De naam cotton teal past veel beter bij hen dan cotton pygmy 
goose, maar dat is eerder een persoonlijke mening. Enkele jonge  
proberen al zwemmend de 3 aanwezige onvolwassen Roze pelikanen te imponeren. 
Deze zijn niet echt onder de indruk en gaan rustig verder met hun poetsbeurt. Even 
ben ik bang dat ze met hun gapende bek de kleine Dodaars zullen opzwelgen maar 
die vlucht al duikend naar en uiteindelijk in de centrale rietkraag. Daar krijgt hij het dan 
weer aan de stok met een impulsieve Meerkoet. Het is duidelijk zijn dagje niet. Met 
mondjesmaat komen groepjes Koereiger en Treurmaina de struiken en dode bomen 
bevolken. Tellen heeft geen zin. Klokslag half 6 legt de lokale gebedsvader het leven 
letterlijk en figuurlijk lam. Voetballers op het strand, cruisers in de wagen of gewoon 
genietende stervelingen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vrouwen vallen er, op 
een enkele uitzondering na, al helemaal niet te bespeuren. Voor ons Westerlingen iets 
ongewoons. En voor ons ornithologen heeft het dat extra voordeel dat de rust 
terugkeert en we zonder stoorzenders onze hobby kunnen uitoefenen. Er lopen nog 
wat leuke steltjes rond op de slikplaten. Een Mongoolse plevier en 4 
Krombekstrandlopers springen het meest in het oog. Het obligatoire groepje Zwarte 
ibissen zit er ook. Ondertussen komen op de vlakte meer en meer Bruine 
kiekendieven toe om de nacht door te brengen
exemplaren. De avond valt.  

http://www.youtube.com/watch?v=8z4Z0J7rQCE&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=jpdeDYcm1KM&feature=g-upl
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Kris en Ronan hebben vanmorgen afgesproken om op 1 januari in de Arabische zee 
te gaan zwemmen en doen dat ook. Zelfs de Zandhaai van 1,5 meter kan ons dat niet 
beletten. Het water heeft de juiste temperatuur maar om veiligheidsredenen verlaten 
we de grote zoute plas op het ogenblik dat de duisternis echt intreedt. Diner in het 
Crowne Plaza hotel. Hier zitten een pak Europeanen en ook de prijzen zijn hier 
Europees. Maar het is Nieuwjaar en we hebben een ongelofelijk prachtige dag achter 
de rug. Een traktatie is dan ook meer dan verdiend! Om niet tot een gat in de nacht 
aan het verslag te moeten werken beginnen we tussen de maaltijden door al aan de 
lijst, samen met een lekker pintje. De wandeling na de maaltijd tussen het hotel en 

vanop het strand even met het gezinnetje om hen een gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
Bij de vraag hoe het gaat met mij schieten woorden te kort en als ik er dan toch moet 
gebruiken zijn het er uit de categorie van de vergrotende trap. Of ze dat willen horen 
aan de andere kant van de lijn, in het grauwe, grijze en koude België valt te 
betwijfelen. Morgen gaan we naar het westen om ook in die richting de boel op te 
kuisen.  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Crowne Plaza Hotel gardens: 
Hop, Daurische klauwier, Glanshoningzuiger, Rüppells wever 
 
Ayn Hamran: 
Zwarte arend, Keizerarend, Slangenarend, Havikarend, Barbarijse valk, 
Witborstwaterhoen, Zwartkruintsjagra, Afrikaanse paradijsmonarch, Palestijnse 
honingzuiger, Somalische brilvogel, Rüppells wever, Zilverbekje, Zevenstrepengors  
 
Khwar Taqah: 
Indische ralreiger, Zwarte ibis, Keizerarend, Bastaardarend, Zwarte wouw, 
Waterfazant, Poelruiter, Witwangstern, Maskerduif, Citroenkwikstaart, Woestijntapuit, 
Klapekster, Daurische klauwier, Palestijnse honingzuiger 
 
Khwar Rawri: 

Havikarend, Visarend, Steppekievit, Poelruiter, Reuzenstern, Langsnavelpieper, 
Zwartkruinvinkleeuwerik, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Tristrams spreeuw, Gestreepte 
prinia, Zevenstrepengors 
 
East Khwar: 
Dodaars, Roze pelikaan, Zwarte ibis, Kolgans, Casarca, Coromandeleend, Bruine 
kiekendief, Mongoolse plevier 
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DDaagg  1100::  MMaaaannddaagg  22  JJaannuuaarrii  22001122..  
 
TToocchhtt::  
Salalah  East Khwar  Salalah  Raysut  Al Mughsayl  Salalah   
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  1100::  
Kris heeft er vandaag moeite mee om uit zijn bed te geraken. De lange dagen 
beginnen stilaan hun tol te eisen. De zon staat al te blinken bij onze aankomst bij East 
Khwar. Het is er nog rustig en ook de inbreng van menselijke bedrijvigheid is miniem 
op ons en enkele andere vogelkijkers na. Roze pelikaan en Citroenkwikstaart, van 
elk 3, zijn het meest bedrijvig. Het groepje Kolganzen telt nu 35 eenheden en komt in 
V-formatie voorbij, grappig genoeg aangevoerd door de Casarca. De 
Coromandeleendjes zijn enkel van op grote afstand te zien en houden zich veelal op 
dicht tegen de dijk. Na het invallen van het duister zijn er gisteren blijkbaar nog 2 
Bruine kiekendieven op de grote slaapvlakte bijgekomen. Ze zitten verspreid, net als 
kegels die een parcours uitstippelen. De > 150 Koereigers verlaten in snelle vlucht en 
alle stilte de plek in kleine groepjes. Treurmaina  doen er langer over en zijn vooral 
veel luidruchtiger. Een Purperreiger steekt zijn lange hals even uit het riet en 2 zwaar 
gestreepte Indische ralreigers wandelen er afwisselend in en uit. Waar blijft de 
special? Tijdens de strandwandeling wordt onze aandacht getrokken door een nogal 
horizontaal en laag bij de grond zittende langgerekte plevier. Het is zover! Een 
prachtige Kleine vorkstaartplevier maakt nog even een pompende beweging en 
wordt dan airborn. Hij blijft in de buurt en vervoegt afwisselend 3 Witwangsternen 
boven de khwar en 2 Lachsternen boven de zee. Na enkele minuten rondjes draaien 
besluit de vogel opnieuw het zand te trotseren. Na een fluitconcert van Smienten is 
het welletjes geweest. Bij het ontbijt heeft ieder een taak. Terwijl de ene voor fruit en 
yoghurt zorgt, gaat de andere de toaster bemannen of de tassen vullen met warm 
water. Eitjes ontbreken vandaag ook niet op het menu. De nodige spullen worden 
verzameld, toilet wordt gemaakt en we kunnen weer de boer op. Op het strand kruisen 
Reuzenstern en Grote kuifstern elkaar zoals straaljagers op een airshow. Vandaag 
gaat de tocht naar Al Mughsayl, onze meest westelijke bestemming in Oman en van 
de reis. Onderweg zullen we nog wel wat leuks meepikken. De kruidenier en bakker 
van gisteren worden onze vaste leveranciers. De dame in de kruidenierswinkel is 
minder gesluierd dan gisteren en start zowaar een conversatie op. Haar man of 
werkgever vindt het maar niks maar op het ogenblik dat hij daarover een opmerking 
maakt krijgt hij lik op stuk. Om het centrum van Salalah te vermijden maken we 
gebruik van de ringroad. Met al die ronde punten, brede lanen, wegenwerken en veel 
meer uitleggen tegen elkaar dan op de baan te letten zitten we natuurlijk te ver. In een 
poging om de kaart op ons gemakje te lezen rijd ik een doodlopende straat in. Ik kan 
mij niet direct aan de kant zetten omdat we in de buurt van een militair complex rijden. 
De baan dan maar volgen tot op het einde zeker. Zo komen we op een vlakte uit met 
laagstammen met brede schaduwrijke kruinen en enkele grote palmen. Nog voor ik de 
kaart kan openvouwen ziet Kris een Draaihals wegvliegen. Een dubbele check leert 
ons dat het een gewone is. Een koppeltje Woestijntapuit gaat op zoek naar schaduw. 
De woorden van Kris zijn nog niet koud of de eerste Kaapse griel staat te knipogen 

n dan ook 
maar controleren.  
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Boom na boom wordt omcirkeld, in het begin zonder echt veel succes. Enkele mooie 
Glanshoningzuigers en Zilverbekjes brengen daar verandering in. Bij de verste 
schaduwplek is het opnieuw bingo, nu met 2 Kaapse grielen. Het koppeltje heeft er 

 met de ogen wijd 
dichtgeknepen oog. Er is werk aan de 

winkel om dit goed te maken. Boven de sewage pond van de militaire basis 
foerageren 2 Witwangsternen en die willen we van dichterbij bekijken. Op de fence 
zitten Tristrams spreeuwen en Treurmaina . Nogal een geluk dat we ze beter 
bekijken want er zitten ook 13 Roze spreeuwen tussen. Zulke omwegen wil ik nog 
maken! Enkele verkeerslichten en ronde punten verder neemt de bebouwing en het 
verkeer af. We zien nog enkele kleinere en niet beschreven khwars maar ons 
volgende doel wordt het stort van Raysut. Net voor het ronde punt waar we moeten 
zijn om de industriële zone in te rijden zit een Visarend met prooi op een 
verlichtingspaal. Het is wat zoeken naar de juiste weg om dicht bij het stort te geraken. 
Ook hier is de heraanleg van nieuwe wegen de oorzaak. Uiteindelijk komen we bij de 
bestemming en komen de eerste Steppearenden in beeld. Eerst aarzelend maar 
vervolgens in een continue stroom en in verschillende thermiekbellen, een lust voor 
het oog. De meesten komen uit de bergen zo tussen 9.30 en 10.00 uur. Een permit 
om het stort te betreden hebben we niet in onze handen maar Siw heeft naar eigen 
zeggen ervoor gezorgd dat we toegang hebben. De gatekeepers doen niet moeilijk 
maar zijn ook niet gemakkelijk. Ik heb geen zin in een welles nietes conversatie en 
sluit af met thank you very much  en rij gewoon door. Wat verder: Apocalyps en wij 
zijn 3 van de 4 ruiters! Welke ruiter elk van ons vertegenwoordigd mogen jullie zelf 
bepalen, al is degene die tevoorschijn komt na het verbreken van het vierde zegel er 
zeker niet bij. Honderden Steppearenden in alle mogelijke kleden zwermen rond op 
het vuilnisbelt. Ze zijn bijzonder mak en kunnen van zeer dichtbij benaderd worden. 
Zowel buiten als binnen de omheining zit een Bastaardarend, te herkennen aan het 
donkere verenkleed. In totaal zien we tijdens ons bezoek een 5-tal Keizerarenden. Er 
zit maar 1 adulte vogel tussen en die wordt pas later bij het zien van de videobeelden 
ontdekt. Door vanop verschillende plekken op deze gigantische vuilhoop post te vatten 
kunnen we een schatting maken van het aantal aanwezige Steppearenden. Het 
moeten er zeker meer dan 750 zijn, dit grenst aan het ongelofelijke. De toename op 
deze plek heeft mogelijk te maken met het feit dat er in het noorden meer en meer 
open storten verdwijnen. We zullen het zeker in het oog houden de komende jaren, 
wie weet misschien wel opnieuw live. De Zweden zijn ook aanwezig en maken ons 
duidelijk dat we zeker ook de verbrandingsoven moeten bezoeken. Een opzichter 
komt net op dat ogenblik onze permits vragen en die kunnen we helaas niet 
voorleggen. Oprotten dan maar al is de uitdrukking veel sterker dan de manier hoe het 
gevraagd wordt. Uiteindelijk hebben we hier toch meer dan genoeg gezien. 
Vermeldenswaardig zijn ook de Waaierstaart- en de Bruinnekraven die hier zij aan 
zij voorkomen en de nu dagelijkse Tristrams spreeuwen en Zevenstrepengorzen. 
Nabij de plant blijkt de informatie van de Zweden te kloppen. Er zit een pak Ooievaars 
zij aan zij met de veel kleinere . Een eerste telling brengt de stand op 90  60, 
een propere uitslag, vooral voor de laatste. Een eerste poging om dichterbij te geraken 
levert niet het gewenste resultaat. Wel opnieuw 2 Keizerarenden, een volledig 
uitgekleurde volwassen vogel en eentje net volledig in zijn eerste verenpak. De T-
splitsing brengt ons ook al niet dichter.  

http://www.youtube.com/watch?v=BiRkVgUzahM&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=K28_a_gyK-Q&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=ydX--vOr-uE&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=_IQbdtMZC8s&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=mYc9M625tk4&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=XjABpTBLkck&feature=g-upl
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De splitsing laat wel toe om de stand Ooievaars-  op een bij benadering 
mooie 125-125 te brengen. De rest van het daglicht zullen we spenderen om en rond 
Al Mughsayl. De weg er naartoe is smullen. Het is van Raysut naar Al Mughsayl 
ongeveer een kleine 30 kilometer fietsen waarvan een goede 80% door zand en 
steen. Vooral het laatste stuk richting kust is mooi. Daar waar de baan tussen 2 
rotsformaties heen snijdt zweven 7 Steppearenden. Ook al hebben we er daarnet 
meer dan een honderdvoud van gezien, de wagen moet opzij. Ze worden gedragen 
door de warme lucht en draaien en keren zonder enige moeite. Sommigen duiken 
over de rotsformaties, anderen ploffen er op neer. Tot 2 keer toe verschijnt een 
Havikarend. Later blijkt dat het om een adulte en een juveniele vogel gaat. Het zicht 
op de zee, het strand en enkele kilometer verder de kliffen is alweer met geen 
woorden te beschrijven. De eerste Indische bultrug- of Indische Chinese dolfijnen 
duiken letterlijk en figuurlijk op dicht bij de kust. Op het strand lopen enkele steltjes 
zoals Groenpootruiter en Wulp. Woestijnplevier laat zich fraai volgen door de 
telescoop. Een goede plek om te lunchen is het infocentrum nabij de befaamde 
blowholes. De keuze aan frisdranken is er ruimer dan de keuze aan voedselartikelen. 
Cola, Fanta en 7up moeten de lams- of kebabburger doorspoelen. Al wachtend op het 
eten palmen we het exotische terras in. Ieder aan een tafeltje, full equipment 
tentoongesteld en spotten maar. Menig andere toerist komt zich vergapen aan ons 
materiaal en stelt vragen over wat we aan het doen zijn. Alsof dat niet duidelijk is: 
GENIETEN! Jammer van het tegenlicht maar dat wordt al gauw van ondergeschikt 
belang wanneer een grootscheepse feeding frenzy op gang wordt gebracht door 
voornamelijk dolfijnen en Arabische aalscholvers. Van heinde en verre komt alles 
wat zich met vleugels kan voortbewegen aanschuiven aan het buffet. Verschillende 
meeuwen van het taxa larus cachinnans of armenicus vormen samen met de donkere 
Hemprichs meeuwen de hoofdmoot. Grote kuif- en Bengaalse sternen laten zich 
zeker niet kennen en hebben het voordeel dat ze zich dynamisch kunnen plooien om 
een eind onder het wateroppervlak te surfen. Maar de echte kampioenen in deze 
sporttak wel te verstaan maar de 
echte Bruine en Maskergenten. Het is een beetje zoeken naar de laatste omdat een 
juveniele vogel van deze soort in het eerste opzicht wel wat weg heeft van een adulte 
Bruine. Uiteindelijk duiken er zowel een volwassen als een immature Maskergent op. 
Na onze lenzen te hebben uitgeleend aan verschillende nationaliteiten en het feit dat 
de feeding frenzy verder van ons wegdrijft ledigen we de blikjes drank en de bordjes 
eten. Het is tijd om andere dingen te ontdekken. Als de restjes niet direct worden 
afgeruimd hebben de Tristrams spreeuwen er misschien nog iets aan. De wandeling 
naar de zogenaamde blowholes gaat via een mooi aangelegd pad onder hangende 
rotsen en naast steile kliffen. Vale rotszwaluwen broeden in de omgeving. Er zijn 
verschillende platformen gemaakt en we nemen ze één voor één in. Op de gele 
boeien zitten verschillende Bruine genten nog na te genieten van het eetfestijn. 
Dieper op zee vliegt een groepje Grauwe franjepoten als bonus. Er staat een zware 
golfslag en dat heeft zijn effect op de blowholes met verscheidene sprays tot gevolg. 
Proper water  zegt de oudste, maar dat is niks nieuws, dat zegt hij wel vaker. Het is in 

elk geval helder water en vele niet op naam te brengen vissoorten, althans voor ons 
leken, zijn zichtbaar. Misschien weten de rustende Visarenden en jagende 
Westelijke rifreigers meer. Op de terugweg eindelijk Zuid-Arabische tapuit, hij laat 
zich uitstekend bekijken.  
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De khwar zelf is niet echt goed te overzien, een eindje de wadi inrijden heeft geen zin. 
Omheining en riet belemmeren de toegang en het zicht. Tussen asfaltbaan en strand 
zijn enkele kleine plassen ontstaan, ze vallen in de smaak en herbergen leuke dingen. 
Een Kleine zilverreiger en een Zwarte ibis waden samen door het ondiepe water. Ik 
merk al snel een ongewone wader op maar verkijk mij lelijk. Het is uiteindelijk een 
mooie Waterfazant daar waar ik dacht dat het een grote franjepoot was. Het 
tegenlicht zal er wel mee te maken hebben . Op weg naar de schuilhut tegen de 
rotsen zit een Daurische klauwier. In de schuilhut is het uitkijken geblazen voor 2 
dingen. Het ligt er vol met glas en wij hebben natuurlijk slippers en sandalen aan en de 
lage inkom en dak kan pijnlijk zijn voor alle personen die groter zijn dan 1,80 meter. 
Dat is dus in ons geval zo voor 2/3 van de aanwezigen. Tijdens de wandeling vliegen 
Watersnippen en Witte en Citroenkwikstaarten zonder aanleiding weg. Althans niet 
naar aanleiding van onze aanwezigheid. Eens in de schuilhut weten we waarom. Een 
oranje en dus onvolwassen Havikarend heeft deze plek uitgekozen om het 
vogelbestand stelselmatig uit te dunnen. Een Temmincks strandloper drukt zich zo 
nog meer en de Witoogeenden verkiezen de veilige rietkraag. Pijlstaart is er veel 
geruster in. Als de rust is teruggekeerd komt een Kleinst waterhoen tevoorschijn. 
Handig laveert de vogel tussen de rietstengels zonder zich helemaal bloot te geven. Er 
zullen er wel meer zitten maar het is nog te vroeg op de middag. Bij het buiten komen 

Aziatische roodborsttapuit. Het is nog vroeg maar de wadi 
lonkt en het is voor ons onbekend terrein. De Havikarend die aan de ingang zit heeft 
er een soortgenoot van dezelfde leeftijd bij gekregen. Ze zitten een goede 100 meter 
uit elkaar, misschien zijn ze wel verwant. Witgat, Bosruiter en Oeverloper zitten net 
als in de khwar ook dieper in de kloof. Het oogt raar maar vanaf er water is kan je dit 

Blauwe rotslijster. Dit is 
zijn terrein en met gemak hupt hij van de ene richel naar de andere. Een grote 
machine die tot doel heeft om de weg te nivelleren zet ons op het verkeerde been. 
Zodoende zijn we 5 minuten later verplicht om er langzaam achter te rijden. We 
denken evenwel niet dat de werken het doel hebben om later hier een asfaltbaan door 
te trekken. Het zal eerder een noodzakelijk kwaad zijn na het moessonseizoen. Via 
een zeer steile helling die onmogelijk met een gewone luxewagen als hindernis zou 
kunnen genomen worden duikelen we letterlijk Wadi Hashir in. Het te volgen track om 
tot bij de eindbestemming te geraken is niet evident. Dat belooft wanneer we straks in 
het donker onze weg moeten terugvinden. Ik blijf daarom zeer geconcentreerd op de 
baan letten en probeer daarbij enkele herkenningspunten in te prenten. Om en rond 
de zogenaamde parki Dromedarissen. 
Sommigen rijden nog dieper de wadi in, als is het niet ver. Er wordt er zelfs eentje 
gedropt met een vuurwapen. Dus toch jagers. De locals willen wel eens een kijkje door 
onze telescopen en verrekijkers nemen maar dit kan enkel onder voorwaarde wanneer 
ze uit de wagen stappen. Eentje is daarover redelijk misnoegd en roept wanneer hij 

steeds meer Europeanen stromen toe. Ikzelf ben al een tijdje walkabout en zie 
hogerop dezelfde soorten als vader en Kris. Het gaat om Zuid-Arabische en 
Woestijntapuit, Langsnavelpieper, Woestijnleeuwerik, Zwartstaart en 
Zilverbekje. Onderhoudend is het wel. Het blijft redelijk lang licht ook al is de zon al 
lang verdwenen. De kudde Dromedarissen blijft de vallei uitsloffen ook bij het invallen 
van de duisternis. Het zachte gefluit van de Arabische buulbuul sterft zachtjes uit.  
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Het maakt plaats voor de monotone raspende klanken van verschillende soorten 
insecten. En nu wachten. Het duurt niet lang of de eerste Palestijnse bosuil begint te 
roepen. De Zweed kent het geluid heel goed, hij heeft er naar eigen zeggen nog uren 
samen met Hadoram Shirihai in Israël naar zitten luisteren. Na een half uur hebben we 
er genoeg van en vragen we aan de blijvers of we zonder problemen de motor kunnen 
starten an afdruipen. Ze vinden het een vriendelijk gebaar en er valt geen oppositie te 
bespeuren. We vatten om 19.15 uur stipt het avontuur om de hobbelige wadi uit te 
rijden dan ook aan. Het uitrijden inclusief helling gaat vlotter dan verwacht en in no 
time gaat het in een rechte lijn naar Salalah. We hadden graag nog iets in de lichten 
van onze wagen zien opduiken maar op wat bugs na wordt dat niks. In Salalah gaat 
het traag vooruit. Druk verkeer en verschillende verkeerslichten beletten een vlotte 
doorgang. Exact een uur na ons vertrek uit Wadi Hashir draait de papa het slot van de 
kamer linksom. Er wordt vandaag niet meer buitenshuis gegeten en van lang opblijven 
is ook al geen sprake. Nog 3 dagen te gaan en er moeten nog een aantal soorten 
getikt worden. Benieuwd of er morgen weer lifers op het menu staan. 
          

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
East Khwar: 
Roze pelikaan, Indische ralreiger, Zwarte ibis, Kolgans, Casarca, Coromandeleend, 
Bruine kiekendief, Kleine vorkstaartplevier, Lachstern, Witwangstern 
 
Salalah: 
Kaapse griel, Witwangstern, Draaihals, Glanshoningzuiger, Roze spreeuw, Zilverbekje 
 
Raysut: 

rdarend, Steppearend, Havikarend, 
Visarend, Tristrams spreeuw, Bruinnekraaf, Waaierstaartraaf, Zevenstrepengors 
 
Al Mughsayl  
Arabische aalscholver, Maskergent, Bruine gent, Witoogeend, Steppearend, 
Havikarend, Visarend, Kleinst waterhoen, Waterfazant, Woestijnplevier, Grauwe 
franjepoot, Vale rotszwaluw, Blauwe rotslijster, Zuid-Arabische tapuit, Aziatische 
roodborsttapuit 
 
Wadi Hashir: 
Palestijnse bosuil (auditief), Zwartstaart, Woestijnleeuwerik, Langsnavelpieper, 
Woestijntapuit, Zuid-Arabische tapuit, Zilverbekje 
 

                          
  KKaaaappssee  ggrriieell    SSaallaallaahh    FFoottoo  KKDDKK                      SStteeppppeeaarreenndd    RRaassyyssuutt    FFoottoo  KKDDKK  
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DDaagg  1111::  DDiinnssddaagg  33  JJaannuuaarrii  22001122..  
 
TToocchhtt::  
East Khwar  Sahnawt farm  Salalah  Jarziz farm  Wadi Darbat  Tawi Atayr  
Mirbat  Khwar Rawri  Ayn Hamran 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  1111::  
Waar Kris gisteren al last mee had tast nu de hele groep aan. We slepen ons dan ook 
maar traag uit bed deze morgen. East Khwar wordt onze traditionele uitstap voor het 
ontbijt. Er valt veel minder te beleven dan de vorige ochtenden. De meeste 
Koereigers en Treurmaina  hebben hun slaapplaats al verlaten. En van de roze 
pelikanen, coromandeleenden en de bruine kiekendieven valt al helemaal geen spoor 
meer te bekennen. Is het omdat we niet goed wakker zijn of omdat we wat later zijn 
dan gewoonlijk? Het blijft ook achteraf gissen. Indische ralreigers zijn er dan weer 
wel. Kolganzen zijn weer met 34 en ook de Casarca vertoeft nog in hun buurt. Op het 
strand spurt een leuke groep Strand- en Bontbekplevieren richting water op het 
ogenblik dat we er voorbij rijden. Voor de remmen is al dat zand niet echt goed, ze 
maken steeds meer lawaai. Via de asfaltweg, die door de grote vlakte loopt, trekken 
we richting Sahnawt farm. Een Barbarijse valk komt ons daarbij tegemoet gevlogen. 
Het is maar een kort stuk rijden. Als kinderen staan we voor de afrastering te kijken. 
Deze farm is sinds enkele jaren niet meer toegankelijk voor bezoekende vogelkijkers. 
Officiële uitleg ervoor is dat men bang is voor het binnenbrengen van ziektekiemen. 
Jammer. Woestijn- en Izabeltapuit foerageren samen tussen het groene gewas en 
worden pas zichtbaar als ze hoog op hun poten gaan staan of in een bandenspoor 
lopen. Een juveniele Steppekiekendief jaagt de  in een struik de 
stuipen op het lijf met zijn typische rechtlijnige verkenningsvlucht. Dat is zo één van die 
relatieve kenmerken dat bij deze jager past. De Steppekiekendief heeft altijd de 
neiging om op deze manier te jagen terwijl zijn soortgenoten liever dansen en 
slalommen boven hun jachtgebied. Dieper op de boerderij zitten enkele Aziatische 
goudplevieren. In totaal zijn het er 18 en in vlucht is de grijze ondervleugel goed 
zichtbaar. Een Bastaardarend kijkt verschrikt toe op het ogenblik dat een adulte 
Keizerarend hem laag en met hoge snelheid passeert. Wij vinden het wel OK want hij 
komt onze richting uit. Hij landt 300 meter verder tussen de huizen en neemt autoritair 
de prooi van 2 onvolwassen soortgenoten af. Het gaat er hevig aan toe. Altijd machtig 
om zulke beesten met elkaar in de clinch te zien gaan inclusief klauw- en pikwerk. 
Tussen de Kuifleeuweriken zitten er ook nog enkele kleinere en compactere 
beestjes. Slechts eentje van hen krijgen we goed in beeld. Het gaat om een 
Struikleeuwerik. Hopelijk kunnen we ze straks beter bekijken wanneer we naar Jarziz 
farm trekken. De wagen in om er direct terug uit te komen. Niks spectaculairs, het gaat 
om een overvliegend groepje van 14 Zwarte ibissen. De Keizerarend wordt wat 
verder teruggevonden tussen de huizen, schudt zijn verenpak door elkaar, assimileert 
de omgeving en trekt zich vervolgens op gang. Honger maakt zich meester over ons. 
Tijd om te gaan eten, maar eerst inkopen doen en tanken, zijn we daar al van af. Het 
wordt een combinatie van de 2: ik ga tanken, vader gaat naar de kruidenier en Kris 
naar de bakker. Ontbijten gaat in een heel rustig tempo en lekker in het zonnetje. We 
slaan een babbeltje met verschillende personen die wel interesse vertonen in onze 
bezigheden.  

http://www.youtube.com/watch?v=BcJ7hCqbyyI&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=pK023-TVkBA&feature=g-upl
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Er is ook een Brusselaar met zijn vrouw maar die is hier vooral om het maritieme leven 
te bekijken. Reuzensterns zijn vandaag bijzonder talrijk, het is en blijft en lust om naar 
te kijken. Op naar Jarziz farm. Die plek weten we liggen omdat we er gisteren bij het 
zoeken naar de ringroad om Salalah gepasseerd zijn. We moeten er eerst 
voorbijrijden om bij het volgende ronde punt terug te keren. Voor de verandering ga ik 
toestemming vragen om de farm te mogen betreden. Het is veel minder formeel 
vergeleken met de Sun farm in het noorden. Er dient geen logboek ingevuld te worden 
en er is ook geen antitankgracht aanwezig. De tocht start met de zon in de rug maar 
dat duurt niet lang. De koeienstallen zijn minder aantrekkelijk in vergelijking met die op 
de Sun farms. Reden is dat het gesloten stallen zijn en vervolgens minder toegankelijk 
voor vogels. De Witte en Balkankwikstaarten vind je dan ook terug in het 
gecultiveerde veld er vlak naast. Het groepje beige bruine diertjes zijn 
Kortteenleeuweriken. Een Indische scharrelaar, zeldzaam in het zuiden van Oman, 
zit op een telefoondraad naast een Daurische klauwier. De Indische scharrelaar 
voelt zich meer op zijn gemak bij een Bastaardarend dan de Daurische klauwier. De 
laatste verkiest eerder het gezelschap van een soortgenoot. Op zoek naar het wit 
gebouw centraal op de farm. De reden is simpel. Via Jens Eriksen hebben we de raad 
gekregen om in de buurt van dit gebouw door een gat in de afsluiting naar een ander 
deel van de boerderij te rijden. De weg naar deze plek loopt parallel met een rij 
palmbomen. Die zitten vol met Halsbandparkieten en enkele Kleine groene 
bijeneters. We kunnen ons echter niet ontdoen van het feit dat ook deze farm 
tekenen van verval vertoont. Er wordt wel eens gefluisterd dat er concrete plannen zijn 
om verschillende grote farms te creëren centraal in de woestijn, ver weg van de 
bewoonde wereld. Zilverbekjes genoeg in de buurt, net zoals de niet van wilde 
herkomst zijnde Muskaatvinkjes. Het gat is groot genoeg om met de wagen door te 
rijden, dat is een opluchting. Het doel is om zoals bij de bezoeken aan de andere 
farms de groene pivot rond te rijden. Het begint goed met een laag cirkelende 
Keizerarend. Verschillende Grote piepers en Woestijntapuiten maken ook hun 
opwachting. Bij het filmen van de Keizerarend ziet Kris 3 Sahelzandhoenders 
landen. Om er zeker van te zijn dat het wel degelijk eerder genoemde beestjes zijn 
wijken we even af van de oorspronkelijke planning. Blijkbaar is het warm genoeg 
geworden om te beginnen thermieken. Een 12-tal Steppearenden verlaat de heuvels 
net zoals een handvol Bastaardarenden. Een grote biddende lichte vogel zonder 
polsvlekken kan enkel maar Slangenarend zijn. Het zou nu jammer zijn indien we het 
lijstje niet konden afmaken. De lichte vorm is nog makkelijk, de intermediaire en 
donkere vorm van Dwergarend hebben iets meer aandacht nodig. De 
spreekwoordelijke kers op de taart is een Aziatische wespendief. Er zitten er een 
paar in de omgeving en deze verlaat net zijn roestplaats. Op de sproeiinstallatie zit 
opnieuw een combinatie Indische scharrelaar en Bastaardarend. Ze zijn helemaal 
niet schuw van elkaar en van ons want we kunnen ze met de rijdende schuilhut 
benaderen tot op 20 meter. Nieuwsgierig als ze zijn blijven ze ons aanstaren tot we de 
portieren openen. Ook de Koereigers trekken zich niet veel aan van ons, zij 
foerageren rustig door tussen de sproeiende sprinklers. Halverwege de patch wordt de 
groep Steppekieviten, het eigenlijke doel van het bezoek, teruggevonden. Ze zitten 
ver en elke telling zorgt voor een ander aantal. Het zijn er minstens 35+. Een 
medewerker komt ons tegemoet, niet om te controleren maar om de sproeiers af te 
zetten. Hij vraagt ons wat we komen doen en er ontstaat een conversatie. 

http://www.youtube.com/watch?v=TbexHjJTBUk&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=NFvg6rTlfLg&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=NC-MvT8yogk&feature=g-upl
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Hij vindt het grappig dat ik en mijn vader dezelfde naam dragen, voor de 
gemakkelijkheid hebben we onze familienaam opgegeven. Op de vraag of we het veld 
mogen doorkruisen om dichter bij de Steppekieviten te komen antwoordt de man 

alleen niet of dat de Nederlandse beheerder, ene Mister Jan, daarmee akkoord zou 
gaan. Behoedzaam benaderen we de groep tot op een afstand dat ze alert worden en 
zich beginnen verplaatsen. Nieuwe tellingen brengen uiteindelijk het definitieve aantal 
op 40. De views van Struikleeuwerik zijn fabuleus, zelfs zo dicht dat ik ze niet kan 
filmen. We stresseren het mooie percentage van de wereldpopulatie Steppekieviten 
niet verder en wensen hen nog een aangename overwintering toe. Op de terugweg 
hopen we dat de kokosnoten aan de palmen blijven hangen want zo te zien verliest er 
geregeld eentje de strijd met de zwaartekracht. Bij het verlaten van de farm nog een 
mega prachtige afsluiter. Wat eerst aanzien wordt als een juveniele keizerarend blijkt 
later in werkelijkheid een fulvescens Bastaardarend te zijn. Eindelijk! Op naar Wadi 
Darbat. Tussen Taqah en Rawri gaat het linksaf steil naar boven. Tijdens de moesson 
moet het hier spectaculair zijn met de tijdelijk aanwezige gigantische watervallen. In de 
wadi zelf staat nog veel water, zwemmen is echter verboden. Via een 
waarschuwingsbord lezen we dat het te maken heeft met het vee dat hier rondloopt en 
de uitwerpselen die ze achterlaten. Een wadi hoog in de bergen levert altijd rovers op 
en ook hier is het niet anders. De 3 grote arenden maken allen hun opwachting. 
Bastaardarend is het talrijkst, gevolgd door enkele Steppearenden en een enkele 
Keizerarend. Het is gek maar de meeste aandacht gaat uit naar een Steppebuizerd. 
Ook de Waaierstaartraven hebben de meeste interesse in hem. Er loopt een brugje 
halverwege over de wadi en dat lijkt ons een goede plek om de benen te strekken. De 
wagen kan hier trouwens in de schaduw worden gezet. Langs de oevers wandelen 
Witgatjes en Overlopers. We volgen de wadi stroomafwaarts eerst tussen de bomen, 
later via meer open plekken. Tijdens het achtervolgen van een Afrikaanse 
paradijsmonarch stoten we 3 Boompiepers op. Een intermediaire Dwergarend 
wordt onvrijwillig verstoord tijdens het lessen van zijn dorst. Op zoek naar een 
fruitende vijgenboom. De eerste draagt geen vruchten maar herbergt wel een jonge, 
goed gecamoufleerde Kwak en een Izabelklauwier. Her en der liggen 
Dromedarissen, koeien en ezels, al dan niet met 5 poten. Met wat improvisatie 
trekken we van rechter- naar linkeroever zonder daarbij de voeten nat te maken. 
Toegegeven, de 2 Grote gele kwikstaarten zijn een stuk behendiger en wisselen van 
oever alsof het een lieve lust is. En daar staat hij dan, een fruitende vijgenboom. Alles 
wordt in gereedheid gebracht om naar duifjes te zoeken. Op de achtergrond zitten 
Rotsduiven op de rotsen en voor de boom scharrelen Palm- en Turkse tortels de 
zaden van overrijpe vruchten bij elkaar, het is een begin. Het is Kris die de eerste 
Waaliaduif ontdekt, en dan nog één, en nog één, en nog één, ... . Zes geel-groen-
paars-grijze  beestjes worden zichtbaar. Het werkelijk aanwezige aantal ligt 
waarschijnlijk een heel stuk hoger. En inderdaad, bij het naderen van de vijgenboom 
vliegen er niet minder dan 37 exemplaren weg! In een modderplas zitten 18 
Bosruiters, evenveel Witte kwikstaarten en de helft Citroenkwikstaarten. Bij het 
opvliegen zijn de verschillende alarmroepen goed waar te nemen. Ook hier kwamen, 
zagen en overwonnen we! Aan het brugje zitten nog wat Somalische brilvogels  en 
Arabische buulbuuls. Voor de sport rijden we nog tot aan de parking met een 
fotogenieke Zuid-Arabische tapuit en een Zwarte roodstaart als resultaat.  

http://www.youtube.com/watch?v=n4nOOuLfKnw&feature=g-upl
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Lunchen doen we liever in de nabijheid van een uitzichtpunt. Het is maar een kleine 
verplaatsing naar Tawi Atayr. Een toeristische rondrit door het dorp lokt wel wat reactie 
uit van de lokale bevolking, zeker wanneer een silent policeman te laat wordt 
opgemerkt. Piepende en slepende remmen zijn een gevolg en het is de eerste keer 
dat ik echt begin te twijfelen over het feit of we het einde van de reis wel met dezelfde 
wagen zullen halen. Het bezoek aan een lokale garagist is niet uitgesloten. Voor het 
eerst van de reis zien we een bewolkte grijze hemel die zo goed als vergrendeld blijkt 
te zijn. Geen andere bezoekers aan het befaamde sink hole. Een mooi paadje leidt 
naar een uitzichtpunt. Jemenitische kanarie is een makkie, verschillende exemplaren 
zijn aanwezig tijdens de korte wandeling naar de krater. De krater zelf doet dienst als 
een grote klankkamer waar de zang van Zevenstrepengorzen en Tristrams 
spreeuwen meer helder en luider klinken dan gewoonlijk. Havikarend krijgen we op 
een presentatieblad. Er is geen roofvogel die zo streng kan kijken. Blijkbaar is hij 
mensen gewoon, hij blijft rustig in zijn lievelingsboom zitten. Na een kwartiertje trekken 
we in groep terug naar boven om de verschillende vogels nabij het bronnetje op naam 
te brengen. Water is leven en zoveel is duidelijk. In 1 beeld zitten zowel 
Glanshoningzuigers, Zilverbekjes, Jemenitische kanaries, Zevenstrepengorzen 
als Rüppells wevers, allen soorten die we pas in 2012 voor de eerste keer in ons 
leven hebben waargenomen. Ook 2 Zwartkruintsj  geven het beste van 
zichzelf. Vader trekt naar de wagen, Kris blijft bij de bron en ik ga terug naar beneden. 
Daar beleef ik bij aankomst alweer een kippenvelmoment van jewelste. Eén van de 2 
Havikarenden komt zo dicht vliegen dat ik de vogel zelfs niet meer in de zoeker van 
de camera krijg. Kris heeft het spektakel van een beetje verderop kunnen volgen en 
komt aangestormd. Hij ziet mij daar perplex staan en begrijpt meteen wat ik ervaren 
heb: ON-BE-SCHRIJ-FE-LIJK! Ook de papa komt terug afgezakt en heeft nog mooie 
views van het koppeltje Havikarend, zowel in zit als in vlucht. Een zeer late lunch, zo 
rond 15 uur, is meer dan welkom en doet veel deugd. We worden omringd door mens 
en dier. Van zeer donkere, vriendelijke medemensen over koeien en ezels tot vogels. 
Glanshoningzuiger Maskerduif zitten meestal met de rug naar ons. 
Tristrams spreeuwen zijn een pak brutaler en komen zelfs op de koffer van de 
wagen zitten om te zien of er niks te rapen valt. De Havikarenden gunnen ons geen 
moment rust en worden op hun beurt aardig genaaid door 6 Waaierstaartraven. 
Hoger en verder in de lucht zweven, cirkelen, thermieken en glijden nog verschillende 
Steppearenden, 2 Keizerarenden en telkens 1 Slangenarend en 1 Buizerd. Een 
bezoek aan Wadi Hanna zit er niet in. De verdere ontwikkeling van het wegennet in 
Oman heeft er voor gezorgd dat er nu een steile tot zeer steile asfaltweg dwars 
doorheen loopt. Ineens verder naar Mirbat dan maar om wat te seawatchen. Om tot 
tegen de kust te geraken moet de stand 4x4 high gear ingeschakeld worden. De zon 
is er terug en brandt meedogenloos. Volgens ons zitten er tussen de grote schare 
meeuwen zowel Siberische als Armeense als Pontische. De Hemprichs meeuwen 
kunnen we lokken met het brood dat vanmorgen aangekocht, of beter miskocht, werd. 
Niet te vreten en ook de meeuwen lusten het niet echt. De meeste sterns zijn Grote 
maar geregeld, zo naar schatting 1 op 10, zit er een Bengaalse tussen. De grootste 
zeevogel is een adulte Maskergent die even op één van de vele boeien gaat zitten. In 
de baai zijn een Scholekster en wat Steenlopers, naast een 5-tal Westelijke 
rifreigers, de meest opvallende vogels. Vader dacht al dat we ze niet gingen zien 
vandaag maar jawel hoor, er zitten niet minder dan 4 Visarenden in de omgeving.  

http://www.youtube.com/watch?v=Q3u8mxS9XGs&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=Q3u8mxS9XGs&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=vqb_ysEHV_s&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=VcUQPPhAtbc&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=w9S2ij448Ng&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=ub-m2vYF5Gk&feature=g-upl


OMAN                         December 2011 - Januari 2012 
  
  

Het is en blijft een topsoort. Aangezien er vandaag zelfs na zonsondergang naar 
vogels zal gezocht worden gaan we nog niet naar huis. Nog te vroeg om te gaan 
rondsloffen in Ayn Hamran wordt Khwar Rawri bezocht. De westkant van de khwar is 
niet de beste plek om vogels te kijken. Het loopt er vol Indiërs die ofwel heel 
luidruchtig ofwel aan het vissen zijn. Er wordt dan ook niet veel gezien. Een 
Citroenkwikstaart speelt hide & seek tussen het hoge gras en een Mangrovereiger 
wil ook al niet meewerken. Laat ons dan maar in de buurt van de gate en op de top 
van een heuvel de lagune afkijken. Onderweg er naartoe vliegt een Bastaardarend 
voorbij, hij is ongetwijfeld op zoek naar een slaapplaats. Nabij onze stopplaats zitten 
een Izabeltapuit en een Langsnavelpieper. Tot 3 Visarenden komen proefdraaien 
in de buurt. Het is letterlijk testen want ze vangen meer bot dan vis, een IJsvogel ziet 
het met lede ogen aan. Tussen de reigers en steltlopers zit niks extraordinairs. Het 
schemert al stevig bij aankomt in Ayn Hamran en daarom rijden we rechtstreeks de 
wadi in. Op mijn korte wandeling gaan nog 17 Waaliaduiven op de vlucht, ze zijn nog 
net herkenbaar, net zoals de 5 Lichtensteins zandhoenders die komen drinken. Het 

ze steeds opnieuw terug. Filmen doe ik voor de sport, het resultaat is zeker niet 
denderend. De eerste Afrikaanse dwergooruil begint te roepen en krijgt prompt een 
antwoord van een tweede exemplaar. De zoektocht kan beginnen. Al snel blijkt dat het 
zonder tape en flashlamp zoeken is naar een speld in een hooiberg. Op het ogenblik 
dat je dicht bij de ene vogel komt begint een andere, of dezelfde die vervlogen is, 
achter je rug te roepen. Het is trouwens een slecht idee om in korte broek en sandalen 

 en laaghangende doornige takken planten zich 
onverbiddelijk in allerlei lichaamsdelen met menig bloedende wond tot gevolg. Een tak 
die zich tussen mijn beide benen wringt en blijft steken betekent het einde van de 
zoektocht om een glimp van de nachtroofvogels op te vangen. Gehavend begeven we 
ons richting Salalah. De laatste maaltijd van de dag wordt genuttigd bij iemand die zijn 
roots heeft op het Indisch subcontinent. Hoewel uitdrukkelijk gevraagd wordt om het 
eten niet spicy te maken brandt het als vuur. Water is de enige remedie. Van op het 
terras wordt het chaotische verkeer in de gaten gehouden. Er wordt zowel links als 
rechts tegen het verkeer in gereden en daar waar plek is voor 2 wagens worden soms 
rijen van 5 gevormd. En dit om maar te zwijgen van fietsers en voetgangers die er 
blijkbaar een sport van maken om net niet geraakt te worden. Thee als afsluiter wordt 
bijna door iedereen gesmaakt, zeker door degenen die hem black bestelde. In de 
andere zit melk en daar is niet iedereen voorstaander van. 
time. Het is de laatste dag van de Duitsers en die willen nog een feestje bouwen. Wij 
checken de website van Jens en Hanne maar er valt niks te rapen. We zullen het de 
komende 2 resterende dagen zelf moeten doen. De Spanjaarden krijgen van mij een 
uurtje later nog een sms met de bijzonderste waarnemingen van vandaag. Daarna 
gaat het licht uit. 
 

                
  Bastaardarend  Jarziz farm  Foto KDK                   Waaliaduif  Wadi Darbat  Foto KDK 

http://observado.org/fotonew/5/2925465.jpg
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 

 
East Khwar:  
Indische ralreiger, Kolgans, Casarca, Barbarijse valk 
 
Sahnawt farm: 
Zwarte ibis, Keizerarend, Bastaardarend, Steppekiekendief, Aziatische goudplevier, 
Struikleeuwerik, Woestijntapuit, Izabeltapuit 
 
Jarziz farm: 
Keizerarend, Bastaardarend, Steppearend, Slangenarend, Dwergarend, Aziatische 
wespendief, Steppekievit, Sahelzandhoen, Indische scharrelaar, Kleine groene 
bijeneter, Grote pieper, Struikleeuwerik, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Daurische 
klauwier, Muskaatvink 
 
Wadi Darbat: 
Kwak, Keizerarend, Bastaardarend, Steppearend, Dwergarend, Steppebuizerd, Grote 
gele kwikstaart, Citroenkwikstaart, Boompieper, Waaliaduif, Zuid-Arabische tapuit, 
Somalische brilvogel, Afrikaanse paradijsmonarch, Izabelklauwier 
 
Tawi Atayr: 
Keizerarend, Bastaardarend, Steppearend, Havikarend, Slangenarend, 
Steppebuizerd, Maskerduif, Zwartkruintsjagra, Glanshoningzuiger, Zilverbekje, 
Tristrams spreeuw, Jemenitische kanarie, Rüppells wever, Zevenstrepengors 
 
Mirbat: 
Maskergent, Visarend, Bengaalse stern, Grote stern 
 
Khwar Rawri: 
Mangrovereiger, Bastaardarend, Visarend, Langsnavelpieper, Citroenkwikstaart, 
Izabeltapuit 
 
Ayn Hamran: 
Afrikaanse dwergooruil (auditief), Lichtensteins zandhoen, Waaliaduif 
 
  

      
HHaavviikkaarreenndd    TTaawwii  AAttaayyrr    FFoottoo  KKDDKK            HHaavviikkaarreenndd    TTaawwii  AAttaayyrr    FFoottoo  KKDDKK  
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DDaagg  1122::  WWooeennssddaagg  44  JJaannuuaarrii  22001111..  
 
TToocchhtt::  
East Khwar  Ayn Razat  Salalah  Khwar Sawli  Khwar Taqah  Khwar Rawri  
Tawi Atayr  East Khwar 
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  1122::  
Het is nog donker op het ogenblik dat de Beach 
onze laatste volle dag birden en die willen we van dawn till dusk  vullen. Nabij East 
Khwar wordt het eerste licht zichtbaar. Roze pelikaan is het enig dat we met 
zekerheid kunnen determineren. We stoppen niet omdat het eerste echte doel van 
vandaag Ayn Razat is. Het is er koud en er staat veel wind. De eerste wandeling leidt 
naar de wadi voorbij de bron. Aan de bron zelf zitten Oeverloper en Grote gele 
kwikstaart, in de wadi is het oorverdovend stil. We keren dan ook snel terug op onze 
stappen. Aan de buitenkant van een ondoordringbare grote groene struik laat een 
Afrikaanse paradijsmonarch zich uitstekend bekijken. De bloemen zijn een magneet 
voor de lokale variant op de kolibrie namelijk Palestijnse en Glanshoningzuiger. Een 
Witborstwaterhoen schrikt van onze aanwezigheid en zet het op een lopen. Laat 
hem de helling maar op lopen, hier staat minder begroeiing en wordt hij beter 
zichtbaar voor ons. Het is leuk, niet daarvan, maar we zijn naar hier gekomen voor iets 
anders. Het park zelf is nog gesloten, er zit niks anders op om er rond te wandelen. 
Enkele Hoppen planten hun lange gebogen bek in het gazon en een adulte Kwak 
slaat hen gade vanuit een hoge boom. Een geluid dat we gisteren pas voor de eerste 
keer hebben gehoord weerklinkt hier ook. Maar wat was dat nu weer? Het duurt en 
blijft duren en net als we het willen opgeven duikt een Waaliaduif op. We zullen het 
niet meer vergeten. Terwijl de anderen de wandeling afmaken verplaats ik de wagen 
naar de ingang van het park. De eerste arbeiders komen toe met het nodige lawaai. 
Vervolgens worden enkele generatoren ingeschakeld om het irrigatiesysteem in gang 
te zetten. Daarbij helpen we een handje want een groot deel van de toevoerslangen 
geeft meer water aan barre woestijngrond dan aan planten. Hebben we hier ook 
alweer onze morele plicht vervuld. Ik word wat ongeduldig en stuur een sms naar de 
Spanjaarden om meer informatie te vragen waar die f°%§*£*g gemakkelijk 
waarneembare Arabische steenpatrijzen zouden moeten zitten. Het heeft effect 
want er lopen niet minder dan 16 exemplaren de wadi in. Ze zijn lang te volgen en het 
zijn verdomd grote kiekens. Enkele Somalische brilvogels zijn niet echt gelukkig met 
de aanwezigheid van een koppeltje Arabische zwartkop. Wij zijn dat wel want ze 
laten zich beiden mooi bekijken. Eentje heeft een grote teek net boven het oog zitten, 
als dat maar goed komt. Ook vandaag is de Keizerarend van Sahnawt farm present. 
Voor de verandering nog eens een eitje nemen bij het ontbijt. De bediening verloopt 
trouwens veel vlotter want meer dan de helft van de bezoekers hebben ondertussen 
andere oorden opgezocht. Als bonus deze morgen kunnen we tijdens de maaltijd 
genieten van een groep van ongeveer 150 Arabische aalscholvers. Daarbij 
gebruiken ze een leuke jachttechniek. Een deel van de groep landt in het water en 
jaagt de vis naar een bepaalde richting terwijl een ander deel van de groep wat 
verderop landt om de voedselbron in tegengestelde richting op te jagen. Het lijkt te 
werken aan de schokkende bewegingen van hun hals te zien, maar om de honger te 
stillen van zulk een groep ben je wel een eindje bezig.  
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Zoals afgesproken in het begin van de reis neem ik contact op met Siw om de laatste 
details te bespreken. Kris slaagt er in om opnieuw een ander soort brood aan te 
kopen. Hopelijk is het beter dan dat van gisteren want daarmee gaan we ook vandaag 
nog waarschijnlijk vogels lokken. Khwar Sawli is vooral heel onoverzichtelijk en de 
fence die getekend staat in het boek van Eriksen is zo goed als volledig verdwenen. 
Op de vlakte naast de eigenlijke khwar zijn Woestijn- en Izabeltapuit en Daurische 
en Zuidelijke klapekster de beste soorten. In de khwar zelf zijn dat Purperreiger en 
enkele Witoogeenden. We hebben het idee dat het beste stuk aan ons zicht 
onttrokken wordt door de brede rietkraag. Daardoor missen we mogelijk een middelste 
zilverreiger die hiervan op schalkse wijze gebruik maakt. Tergend traag maar net snel 
genoeg wandelt de vogel uit beeld. Samen met de aanwezige Grote en Kleine 
zilverreiger en enkele Westelijke rifreigers had hij een aardig setje gevormd. 
Jammer maar niks aan te doen. Steeds verder onze grenzen en die van de wagen 
verleggend komen we aan in Taqah. Zon, zee en strand, het vakantiegevoel slaat toe. 
Het kan er vandaag allemaal wel wat meer relaxed aan toe gaan. Kleine groene 
bijeneters plukken op acrobatische wijze insecten uit de lucht. Het is toch slechts 
uitstel gebleken, want een Middelste zilverreiger staat plots naast ons. Kris had ons 
verteld dat de vogel eenvoudig te herkennen is. En inderdaad, met wat kennis van 
zaken en een gezonde dosis fantasie is het net een grote zilverreiger met het kopje 
van een koereiger. Yes, ik heb mijn doel bereikt. Op 1 januari had ik namelijk stiekem 
een verlanglijst opgesteld met daarop 12 soorten die ik hier in Salalah en omgeving 
nog zeker wilde afpunten. Middelste zilverreiger was daar de laatste van. Anderen 
op de wishlist waren in volgorde van hoog naar laag verlangen arabische steenpatrijs, 
maskergent, bruine gent, kaapse griel, kleine vorkstaartplevier, waaliaduif, palestijnse 
bosuil, afrikaanse dwergooruil, struikleeuwerik, zuid-arabische tapuit en jemenitische 
kanarie. Hoewel de uilen slechts auditief werden waargenomen ben ik tevreden met 
de door ons geleverde prestatie. De Daurische klauwieren hebben het hier nog 
steeds naar hun zin al moeten ze hun plekje nu wel delen met een Hop. Op 2 verre 
Visarenden op zee na zitten er geen andere rovers. Deze keer trotseren we de inlaat 
wel met de 4x4, de omstandigheden zijn er perfect voor én het smeert de remmen 
want die maken de volgende uren weinig tot geen lawaai meer. Op de betonnen rand 
rond het bassin zitten minstens 3 Kleine vorkstaartplevieren en op de waterplaten er 
in lopen zeker 3 Waterfazanten. We gaan ze meteen van dichterbij bekijken en 
begeven Kleine 
vorkstaartplevieren als de Waterfazanten zijn op hun hoede en vervliegen bij de 
minst verdachte beweging. Begrijp me niet verkeerd, het zijn vooral de Bruine 
kiekendieven die paniek zaaien, wij blijven braafjes in de wagen. Het talrijkst zijn de 
bijna 100 Kokmeeuwen en de bij benadering 80 Blauwe reigers. Zij zitten in groep te 
zonnen langs de kant. Een Witwangstern maakt heel wat meters en komt daarbij 
geregeld in conflict met andere vogels, onder andere met 4 Purperreigers, wat 
Witoogeenden en een koppel Kuifeenden. Voor de eerste keer vandaag maken we 
gebruik van een rondtrekkende groep Dromedarissen om ons onder de fauna te 
mengen. Op die manier kunnen we 4 Citroenkwikstaarten dicht tot zeer dicht 
benaderen. Met het gevoel dat Taqah ons niks extra te bieden heeft trekken we naar 
Khwar Rawri. Aan de inkom betalen we netjes de 2 Riyal inkom. Het gaat ineens volle 
gas richting kustlijn. In een uitloper van de khwar verstoren we de lunch van een 
Bastaardarend.  

http://www.youtube.com/watch?v=DXlJxsm5tVQ&feature=g-upl
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In minder dan 3 vleugelslagen wordt hij ongrijpbaar, het is wel een mooie waarneming. 
De grote vis wordt nu het doelwit van Blauwe en Grote zilverreiger maar niet voor 
lang. Een familie Zwarte ooievaar, een koppeltje met 5 van hun offspring, proberen 
één voor één een stukje sushi te verkrijgen. Het mag niet baten, het zal bij 
kinderporties blijven waarbij iedereen zal kunnen meefeesten. Het doorschijnende 
zeewater krioelt van het leven en nodigt uit om te zwemmen. Bordjes verbieden dat 
jammer genoeg. Merkwaardig hier is dat alle schelpen nog bewoners huisvesten, dus 
geen natuurlijke souvenirtjes om mee te nemen naar huis. Een colonne 
Dromedarissen trekt voorbij en opnieuw maak ik daar dankbaar gebruik van. Zo kan 
ik dichter tot bij enkele van de in totaal 9 Visarenden komen. Ze zijn toch nog op hun 
hoede en verplaatsen zich ruim op tijd, al dan niet met prooi, naar de veilige rotsen. 
Op de terugweg brokken. Ik hoor bij het pompend remmen dat er lucht ontsnapt uit de 
remleiding wat geen al te best teken is. Nogal een geluk dat we niet te veel snelheid 
maken op het ogenblik dat de remkabel het met een luide smak begeeft. Ik houd het 
hoeft koel, kijk naar mijn medereizigers en zeg simpel dat er geen remmen meer zijn. 
De wagen bolt stilaan uit tegen een helling en komt 50 meter verder al 
achteruitrijdende stil te staan. Een Hop begrijpt het allemaal niet goed. Voor de 
tweede keer vandaag krijgt Siw een telefoontje van ons. Zij zal zorgen voor een 
oplossing. Iets later krijg ik telefoon van haar met de melding dat het siësta is en dat er 
pas over 2 uur ons iemand zal depanneren. Een aanvaardbare oplossing, we zitten 
toch midden in een van onze lievelingsgebieden. We wachten dus af in het 
gezelschap van >10 Reuzensterns, een hoop grondeleenden en wat steltlopers. De 
show wordt gestolen door een Lepelaar die volgens ons snel het loodje zal leggen. Hij 
speelt letterlijk voor dood, ligt in de modder, vleugels open, poten gespreid, hoofd opzij 
en al, om minuten later een wonderbaarlijke heropstanding uit te voeren. Het zal een 
appelflauwte geweest zijn of kunnen vogels ook lijden aan malade imaginaire? De 2 
Bastaardarenden in de buurt komen ook een kijkje nemen en brengen mij aan het 
twijfelen over hun identiteit. Mijn interpretatie van lichte hand- en armpennen versus 
donkere dekveren krijgt hier een stevige deuk. Vader en Kris zijn nog wel bij de 
pinken. De uren gaan voorbij en plots komt er een man van Sixt wagenverhuurbedrijf 
aangereden met een spiksplinternieuwe Nissan Pathfinder. Hadden we dat maar 
vroeger geweten dan waren de remmen al langer naar de knoppen geweest. Ik had 
de persoon in kwestie trouwens een uurtje daarvoor al gebeld om te melden dat we bij 
de Dhow scheepswerf staan. We zijn voorbereid op de verhuis en kijken verschillende 
keren na of we alles wel hebben overgeladen. Er wordt nog wat gediscussieerd over 
het feit wanneer we morgen de wagen moeten inleveren, Sixt zit namelijk wat krap met 
zijn wagens. Laat nu dat net iets zijn voor mij. Een lulverhaal ophangen over wat we 
morgen nog gaan doen en laten. De andere 2 Belgen kunnen naderhand ook niet 
meer volgen en denken uiteindelijk zelfs dat ik een hidden agenda heb. Het gaat over 
pelagics, verre uitstappen en andere afspraken die we nog moeten nakomen. Tja, je 
bent commercieel of niet hé. Trouwens binnen enkele dagen is het weer werkendag, 
dus best even mijn skills testen. We begrijpen alleen niet goed hoe de man nu terug 

hij verdwijnt met de wagen zonder remmen! Verschillende keren vragen we hem of hij 
wel zeker is van zijn zaak. Zot gewoon. Op het punt dat de kamikazepiloot uit zicht 
verdwijnt, realiseert Kris zich dat hij zijn brillenkast heeft laten liggen in de kapotte 
wagen. WaterhOEN gaat er door mijn gedachten .  

http://www.youtube.com/watch?v=7HrI3RpyeuA&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=fsQVspFWvNU&feature=g-upl


OMAN                         December 2011 - Januari 2012 
  
  

Via sms vraag ik of ze het morgen bij de balie van het autoverhuurbedrijf kunnen 
leggen. We zijn benieuwd. Zoals gezegd trekken we het binnenland in. Onderweg 
vliegen er ontzettend veel arenden, we kunnen ze allemaal op naam brengen dankzij 
de talrijke ku
blijken minder diervriendelijk te zijn dan ons. Ze duwen sneller en dieper het 
gaspedaal in en rekenen daarbij blijkbaar op de hulp van Allah. Langs de kant liggen 
dan ook verschillende beesten met de poten omhoog. Tussen de Steppearenden 
hangt nog een buizerd uit hetzelfde gebied en verrassend ook een Arendbuizerd. 
Het bronnetje bij Tawi Atayr heeft minder succes dan gisteren. Er zitten slechts 4 
Jemenitische kanaries als highlights. Tristrams spreeuwen en 
Zevenstrepengorzen worden stil op het ogenblik dat de gebedsvader begint te 
jodelen. De Havikarenden zijn gealarmeerd maar blijven netjes in hun lievelingsboom. 
Het is leuk om ze te zien schitteren in het zonnetje. Op zoek naar een hoog punt om 
het gebied een laatste keer te overzien. Terwijl 8 Arabische patrijzen graantjes of 
scheutjes pikken op een kunstmatig geïrrigeerd stuk grond blijven Keizer-, Bastaard- 
en Havikarend ons vermaken. Afdalen doen we samen met Dwergarend, 
Steppekiekendief, een Sperwer en een stilaan oker kleurende zon. De laatste keer 
East Khwar by evening. Er zit maar 1 Roze pelikaan. Kolgans, Casarca en 
Coromandeleend zwemmen door elkaar. Dicht bij de kust op het eind van de lagune 
pikken Zwarte ibissen naar al wat eetbaar is of te dicht in de buurt komt inclusief 
Ralreiger. Maar de grootste show is weggelegd voor de Indische bultrugdolfijnen. 
Groep na groep zwemt dicht tegen de kust voorbij, een event dat blijft duren tot 
zonsondergang. Het is de best denkbare afsluiter van onze laatste avond in Salalah. 
Er is weer een dinerbuffet voorzien en opnieuw zijn we van de partij. Tijdens de 
maaltijd komt een grote vleermuis, onbekend terrein voor ons, continu drinken uit het 
zwembad. Verblijf afrekenen kan alleen met cash en bij nazicht hebben we daar nog 
voldoende van. Onze gastvrouw weet ons ook mee te delen dat we morgen ons gerief 
op de kamer kunnen laten tot we vertrekken, een meevaller. Al Jazeera brengt nog 
wat nieuws over het al dan niet afsluiten van de Straat van Hormuz door Iran en de 
daaraan gekoppelde consequenties. Haantjesgedrag zo blijkt later. Het kan de slaap 
nog even verdrijven maar is minder efficiënt dan de douche. Miguel Rouco krijgt nog 
een laatste sms van mij. Dit communicatiemiddel bleek sinds onze ontmoeting in 
Qatbit een schot in de roos te zijn. We hebben zowel individueel als in groep alle 
speciallekes gezien en zijn elkaar daarvoor zeer dankbaar. Morgen uitbollen.  
 
  

               ZZwwaarrttee  ooooiieevvaaaarr    KKhhwwaarr  RRaawwrrii    FFoottoo  KKDDKK          AArraabbiisscchhee  sstteeeennppaattrriijjss    TTaawwii  AAttaayyrr    FFoottoo  KKDDKK  

  

http://www.youtube.com/watch?v=7oA_USXz1ms&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=OWqKzneEnEU&feature=g-upl
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Salalah: 
Arabische aalscholver, Indische bultrugdolfijn 
 
Ayn Razat: 
Kwak, Witborstwaterhoen, Arabische steenpatrijs, Waaliaduif, Hop, Grote gele 
kwikstaart, Arabische zwartkop, Afrikaanse paradijsmonarch, Glanshoningzuiger, 
Palestijnse honingzuiger, Somalische brilvogel  
 
Khwar Sawli: 
Purperreiger, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Daurische klauwier, Klapekster 
 
Khwar Taqah: 
Middelste zilverreiger, Witoogeend, Visarend, Waterfazant, Kleine vorkstaartplevier, 
Witwangstern, Hop, Kleine groen bijeneter, Citroenkwikstaart, Woestijntapuit, 
Klapekster, Daurische klauwier 
 
Khwar Rawri: 
Zwarte ooievaar, Lepelaar, Bastaardarend, Visarend, Reuzenstern, Hop, Tristrams 
spreeuw 
 
Tawi Atayr: 
Keizerarend, Bastaardarend, Steppearend, Havikarend, Dwergarend, Arendbuizerd, 
Steppebuizerd, Steppekiekendief, Sperwer, Glanshoningzuiger, Zilverbekje, Tristrams 
spreeuw, Jemenitische kanarie, Rüppells wever, Zevenstrepengors 
 
East Khwar: 
Roze pelikaan, Zwarte ibis, Kolgans, Casarca, Coromandeleend, Bruine kiekendief, 
Indische bultrugdolfijn 
 

                        KKlleeiinnee  vvoorrkkssttaaaarrttpplleevviieerr    KKhhwwaarr  TTaaqqaahh    FFoottoo  KKDDKK  
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DDaagg  1133::  DDoonnddeerrddaagg  55  JJaannuuaarrii  22001122..  
  
TToocchhtt::  
Crowne Plaza Hotel Gardens  Ayn Hamran  East Khwar  Salalah  
 
WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  1133::  
Het kan allemaal wat rustiger vandaag, het wordt sowieso een langgerekte dag. Een 
korte broek, T-shirt of een blootsvoets 
morgens bij een traag opkomende zon zal er binnen 24 uur niet meer in zitten. Best 
vandaag nog even meegraaien dus. De wandeling langs het strand richting de 

er trouwens stevige branding die ons af en toe uit onze slaap hield. Het resultaat is dat 
het strand een heuse transformatie heeft ondergaan. Het water is een pak verder 
landinwaarts getrokken en heeft heuse happen uit de tweede zandlinie genomen. Een 
verdiep lager lopen Wulp, Scholekster, Groenpootruiter, Tureluur en Bonte en 
Drieteenstrandloper. Het is vergelijkbaar met onze kust als je enkel de vogels in 
beschouwing neemt. In de hoteltuinen is het zeer stil. Arabische buulbuuls zijn het 
talrijkst en luidruchtigst. Het groepje Balkan- en Witte kwikstaarten wordt door een 
grotere wegrennende vogel de lucht in gejaagd. Na verloop van tijd komt het 
Witborstwaterhoentje behoedzaam uit de brede ligusterhaag gekropen. Op de 
terugweg wordt voornamelijk naar activiteit boven de zeespiegel gekeken. Pontische 
en Siberische zijn de grootste, Hemprichs de mooiste meeuw. Bij de sternen zijn de 
grootste ook de mooiste of het nu Reuzen-, Grote kuifstern of Bengaalse is. Maar 
de kleinere mogen er ook zijn. Lach- en Witwangstern worden gek genoeg soms 

Arabische 
aalscholvers hun jachttechniek nog eens uitproberen en er schuift langzaam maar 
zeker ook een Arabische stern mee. De diep gevorkte grijze staart, stuit en 
bovendelen zijn opvallend. Ontbijt is uitgebreid en lang, we zijn de laatste tafelgasten. 
Ayn Hamran is de plek waar we nogmaals naartoe willen gaan. De auto wordt uphill 
geparkeerd en de sleutels komen in handen van de papa. Kris en ik dalen af naar de 
bron en het kanaaltje. Henri blijft op de open plek staan, het kleine grut interesseert 
hem minder en hij wil nog eens genieten van de aanwezige arenden in al hun glorie. 
In den beginne is er weinig beweging, onze timing kon natuurlijk beter. Voor de vogels 
die hun dorst komen lessen moeten we vroeger zijn en voor de thermiekers later. 
Nabij het brugje waar eergisteren de lichtensteins zandhoenders kwamen drinken zit 
nu een Shikra. Wat? Inderdaad ik loop pardoes op een drinkende adulte Shikra! Kris 
kan er nog een glimp van opvangen. De vogel is de perfecte link tussen sperwer qua 
vleugelvorm en balkansperwer qua vleugeltekening. Toch nog een bottle bird op de 
laatste dag van de reis. Indien er meer alcohol beschikbaar was geweest gedurende 
deze reis dan waren we waarschijnlijk de helft van de tijd dronken geweest. 
Ondertussen ontwaken ook de zangertjes of zijn ze opgelucht dat de kleine rover is 
weggejaagd. Rüppells wevers, Somalische brilvogels en Afrikaanse 
paradijsmonarchen delen allen dezelfde stek. En het is nog niet over. Een 10-tal 
Waaliaduifjes verlaten vrijwillig een vijgenboom, een Stekelstaartsnip doet dit 
onvrijwillig en enkele keren na elkaar uit de dichte begroeiing. Sorry daarvoor. 
Uiteindelijk zijn staart en ondervleugelpatroon doorslaggevend om watersnip uit te 
sluiten en is de pootprojectie voldoende lang om siberische snip uit te sluiten.  
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Tja, je weet maar nooit hé. Een Langsnavelpieper krijgt de prijs van minst schuwe 
vogel tenzij hij zo uitgedroogd is dat hij er alles voor over heeft om te komen drinken. 
Het levert prachtige beelden op. Stilaan werken we ons een weg naar boven om terug 
in team te gaan werken. Er is wel nog oponthoud met een zeer trage, god zij dank of 
ik had ze nooit kunnen filmen, Orpheusgrasmus. Arabische zwartkop en 
Woestijnbraamsluiper zijn veel vinniger en daar begin ik zelfs niet aan. En nog wordt 
de lijst aangevuld. Nu met een Oostelijke vale spotvogel. Straks toch nog eens 
terugkomen met de papa als hij dat wil. Die blijkt trouwens de tijd van zijn leven te 
hebben. Hij wordt al een half uur lang bestookt met verschillende juveniele 
Keizerarenden en een steeds terugkerende Slangenarend. Wij kunnen ze mits enig 
geduld ook bijschrijven maar de papa heeft voorsprong. Een kwartiertje na de 
gathering tovert hij zijn droomsoort tevoorschijn: Zwarte arend. De 
Waaierstaartraven weten niet welke arend eerst te gaan treiteren. Een tweede 
Zwarte arend laat het niet aan haar hart komen. We zeggen bewust haar omdat de 
vogel groter oogt dan de eerste. Bastaardarend duikt ook nog op gevolgd door 
minstens 3 Steppearenden. Eén van de juveniele Keizerarenden maakt de 
Waaierstaartraaf duidelijk dat ze niet te veel noten op haar zang moet hebben. Het 
geheel ontaard in een minutenlange luchtshow. Alle arenden blijven in de buurt tot op 
het ogenblik dat wij met een uitermate voldaan gevoel afdruipen. We nemen de 3 

 en de ontelbare Zevenstrepengorzen op weg naar ons 
vervoermiddel graag mee op in het verslag. Het einde van de reis komt in zicht maar 
East Khwar voorbij rijden zonder te stoppen zit er niet in. Het is te warm om veel 
activiteit te ondernemen. De Roze pelikaan zijn compagnons zijn nog steeds niet 
terug en daarmee is zowat alles gezegd over het bezoek aan deze plek. En nu nog 
even genieten van het zwembad. Eerst het grote zoute en dan het superkleine zoete. 
Ruimschoots op tijd wordt 50% van de optische middelen definitief opgeborgen, alleen 
de verrekijker blijft zichtbaar. En nu maar hopen dat de luchthaven over een goede 
airconditioning beschikt. Er wordt nog kort afscheid genomen van onze gastvrouw en -
heer en weg zijn we. We zullen ze missen, de Huiskraaien, Halsbandparkieten en 
Treurmaina . Een lange palmenlaan leidt ons steeds dichter naar het einddoel, de 
luchthaven van Salalah. Ruimschoots op tijd overhandigen we de sleutels van onze 
tweede huurwagen en krijgen we in retour Kris zijn brillenetuitje. We zijn nu op het 
punt gekomen dat het noch vis noch vlees is, je kent dat wel. Te vroeg om te 
vertrekken en te laat om nog iets anders te doen. Wachten dan maar. Nog voor het 
inchecken wordt een lichte fase Dwergarend gezien. Er na gaat het om een grote 
Valk spec. Door de buitensporige veiligheidsmaatregelen kunnen geen verrekijkers 
meer gebruikt worden, vandaar een Valk spec. Voor dat we het echt beseffen zitten 
we in de lucht en ku
kloven zien. In het begin van de vlucht worden onder andere Khwar Rawri en Taqah 
herkend. Vanuit de lucht wordt het duidelijk dat er nog vele dingen te ontdekken zijn in 
Oman. In Muscat is het uit- en inchecken van een domestic naar een international 
flight. Tussen de 2 bewegingen in ontmoeten we opnieuw de driver die ons heeft 
opgepikt bij onze aankomst, nu bijna 2 weken geleden. Siw heeft hem namelijk de 
opdracht gegeven om nog even te gaan toeren met ons. Helaas hebben we geen tijd 
meer om de lokale soukh te bezoeken. Een aardige geste van Vision International 
waar we jammer genoeg niet op kunnen ingaan. We doden de tijd op de luchthaven 
met eten in een fastfood restaurant en shoppen in de duty free winkels.  

http://www.youtube.com/watch?v=JMkXoiBPklI&feature=g-upl
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Bij het inklaren van de valiezen voor de definitieve vlucht huiswaarts haal ik nogmaals 
mijn commerciële trukendoos boven. Zo laat ik de 3 bagagestukken als 1 opnemen 
zodat we niet boven de limiet van 60 kilogram uitkomen. Het heeft wat voeten in de 
aarde maar het leidt uiteindelijk wel tot een positief resultaat. Ik moet toch eens gaan 
overwegen om mij een lichter statief aan te schaffen. De vlucht naar Frankfurt met 
tussenlanding in Riyad, Saoudi Arabië, verloopt vlekkeloos. Ik heb wel de indruk dat er 

het landingsgestel van ons vliegtuig terug met beide voeten op de grond, letterlijk en 
figuurlijk. Het is vroeg in de ochtend en allemaal nog wat blurry maar het begint stilaan 
te dagen. Bij het opstijgen naar onze final destination krijgen we nog een venijnig 
zijwindje te verduren. Het houdt de piloot en onze zintuigen scherp. Waarschijnlijk nog 
een uitlopertje van de storm die de laatste dagen over West Europa raasde. In 
Zaventem staan onze chauffeurs na het collecteren van de valiezen klaar en scheiden 
de wegen van Kris enerzijds en van mijne papa en ik anderzijds. Thuis is het een blij 
weerzien met dichte en naaste familie, maar het zal nog dagen, zelfs weken en 
maanden duren vooraleer we onze gedachten uit het Midden Oosten kunnen 
wegtrekken. As-salaam alaykum.  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Crowne Plaza Hotel gardens: 
Witborstwaterhoen 
 
Salalah: 
Dwergarend, Siberische meeuw, Hemprichs meeuw, Reuzenstern, Grote kuifstern, 
Bengaalse stern, Lachstern, Arabische stern, Witwangstern, Halsbandparkiet, 
Huiskraai 
 
Ayn Hamran: 
Zwarte arend, Keizerarend, Bastaardarend, Steppearend, Slangenarend, Shikra, 
Stekelstaartsnip, Waaliaduif, Zwartkruintsjagra, Afrikaanse paradijsmonarch, 
Orpheusgrasmus, Arabische zwartkop, Oostelijke vale spotvogel, Somalische 
brilvogel, Rüppells wever, Zevenstrepengors 
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