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Proloog 
 
Dit is allesbehalve een volledig verslag van onze Israëlreis, noch een zakelijke opsomming van de 
waarnemingen. Hoewel de overzichtslijst op het einde alle waargenomen soorten bevat (waarvoor 
dank aan de notulisten Bukske en Dirk) en ikzelf de trektellingen punctueel genoteerd heb, is dit 
veeleer een sfeerverslag. 10 Fantastische dagen door de ogen van Manne. Wie de koude rillingen 
krijgt van pittige anekdotes badinerend in een vettig sausje van hilariteit, scrollt beter meteen door 
naar het einde.   
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 30.03.2007 
 
15.40u.  
Met 9 van de 14 deelnemers vertrekken we in het station van Kortrijk. Djoni komt ons 
uitwuiven en haalt prompt zijn “portrettetrekker” uit. Met de trein gaat het tot in Gent. 
Daar vervoegen de ander 5 deelnemers de groep. Daar overstappen op de trein naar 
Zaventem. Uiteindelijk de snelste en veiligste manier om er op een vrijdagnamiddag te 
geraken. Vandaar het vliegtuig naar Schiphol. Hier blijkt de incheckcomputer niet te 
werken. De eerste stress-op-de-heupen slaat toe.  Maar uiteindelijk raakt iedereen op 
het vliegtuig naar Tel Aviv. Met twee huurbusjes van Avis trekken we dan verder. Johnny 
is chauffeur in het ene busje, Geert 
in het andere. 
De busjes zijn spiksplinternieuw, 
amper 35 km op te teller, en 
hebben een ruime koffer. Enige 
tegenvaller: het zijn Hyundais en ze 
zijn duidelijk op maat van Zuid-
Koreanen gefabriceerd: de ramen 
zitten te laag als je gewoon op je 
stoel zit en de beenruimte is te klein 
om wat door te knieën te gaan. Niet 
echt ideaal dus als je weet dat we 
1300 km zullen rijden.  
Het is uiteindelijk halfzes in de 
morgen als we in hotel Basel op 
Roach Freeway aankomen. De 
hotelbaas vindt het absurd dat we 



op dat uur nog een hotelkamer nemen, maar hij rekent met de glimlach toch het volle 
pond aan.  
Op de kamer vraagt Carlos me hoeveel soorten ik denk dat we zullen zien. “Zeker 200!” 
zeg ik. “Ge zijt zot!” antwoordt Carlos. “Ba neen, dat moet lukken!” zeg ik zelfzeker. 
“Wedden voor een bak Duvel?” bluft Carlos. Ik even assertief: “Tuurlijk!” Klets, klets! 
Hand erop. 
 
 
Zaterdag 31.03.2007 
 
Na amper 3 uur slapen worden we gewekt door het gezang 
van Palestijnse honingzuigers. Iedereen is nog moe, 
maar het adrenalinegehalte is zo hoog, dat iedereen er 
opgewekt bij loopt. Het ontbijt in hotel Basel is hemels. 
Hoewel Djasse bij de voorbereiding aangaf dat het 
een ontspanningsreis wordt, moet ik op de eerste 
morgen al doen wat ik verder de hele reis zal doen: 
me veel te veel haasten om het tijdsschema te 
halen. Dat valt tegen als je gewoon bent om ’s 
morgens een uurtje te ontdooien voor je aan de 
slag gaat. Bovendien ligt mijn roommate Carlos 
met een hysterische toer: hij vind zijn nivea 
dagcrème niet en zonder “voelt hij zich niet goed in 
zijn vel”. Ik lach me krom, iets wat me straks zuur 
zal opbreken, maar dat weet ik nog niet. Djasse komt 
ons uit de kamer halen: alle anderen zitten al in de 
busjes te wachten. Goed begonnen. Plots enorme paniek 
bij Carlos: “Waar is mijn verrekijker!” Boer Bjitte, alias 
Sissel, alias Carlos is zijn verrekijker kwijt. Terwijl hij rond rent 
als een kip zonder kop, controleer ik of hij hem per abuis niet in 
mijn valies heeft gelegd. Ondertussen stormt hij het hotel weer binnen. Enkele tellen 
later komt hij opgelucht weer buiten. Het zweet parelt op zijn hoofd. Hilariteit al om. Ik 
lach me – nog steeds – krom. 
 
We nemen snelweg 1 naar Jeruzalem. Bij het verlaten van Tel Aviv valt op hoezeer de 
stad de laatste jaren uitgebreid is. Tel Aviv is echt een wereldstad.  Langs de bermen van 
de drukke wegen een vreemd verschijnsel: overal lopen Sporenkieviten op nauwelijks 
een paar meter van het drukke verkeer. Wat bij ons merels zijn in een stad, zijn hier 
Treurmania’s. Ooit exoten uit het oosten, maar nu voelen ze zich hier prima thuis.   
60 km verder tijd voor een eerste pauze bij een wegrestaurantje. Hier krijgen we de kans 
om wat proviand in te slaan. Tijd om onze eerste Shekels boven te halen. Shekels? Geld? 
Portefeuille? Jas? Ik zak door mijn stoel. Mijn jas hangt nog in de kast van onze 
hotelkamer. Iedereen stuift de busjes uit voor een eerste groep roofvogels die boven de 
parking hangt. Ik durf het bijna niet te zeggen en murmel stilletjes: “Euh, ik ben mijn jas 
vergeten in het hotel…” De anderen bewonderen geagiteerd de Schreeuwarenden 
boven onze hoofden, maar de reisleider heeft het gehoord: “Wadde?” Ik herhaal het nog 
eens, iets luider nu. Djasse beseft de ernst van de situatie: ook mijn internationaal 
paspoort zit erin. Dat betekent dat ik bij de eerste controle opgepakt word. Ondertussen 
begin ik te vloeken als een ketter. Hoe is het mogelijk? Djasse grijpt zich naar de haren. 
Ondertussen gaat het nieuws als een lopend vuurtje door de groep. Ik zak steeds dieper 
in mijn schoenen weg. Er zit maar één ding op: Djasse en ik moeten meteen terug. De 
groep zal ter plaatse een excursie moeten improviseren. Ik kan het nog steeds niet 
geloven. Maar Djasse relativeert: “Dat gebeurt Manne, binnen een dik uur staan we hier 
terug.” Heel vlot geraken we weer in het hotel. Daar ligt mijn jas in een plastiek zak met 
mijn adres erop al klaar aan de balie. De dame is blij me te zien: blijkbaar had ze al 
diverse keren proberen te bellen, zonder succes. Maar oef, probleem opgelost. En nu rap 
terug. Helaas, zoals steeds, als niets schijnbaar nog fout kan gaan, slaat Murphy keihard 
toe. Terwijl we babbelen, rijden we ergens verkeerd en voor we het weten, zien we 
alleen nog wegborden in het Hebreeuws. Niet goed, niet goed. Bovendien lijkt ook 



niemand hier nog Engels te verstaan. Djasse is stilaan zijn geduld aan het verliezen en 
begint te ketteren op alles wat Israëlisch is. Nu smelt ik pas echt weg in de zitting van 
mijn stoel. Als we uiteindelijk weer op de 1 naar Jeruzalem geraken, slagen we er nog in 
de verkeerde splitsing te nemen en belanden we op weg naar de luchthaven van Ben 
Gurion. Djasse gaat door het lint. Gelukkig kent iemand aan een wegcontrole hier wel 
Engels. De man helpt ons weer op de juiste weg. Paspoorten worden zelfs niet gevraagd, 
ik vermoed dat de kleur van Djasses gezicht genoeg zegt. Als we 2,5 uur later weer bij 
de groep aankomen, voel ik me als een hond die op de nieuwe livingvloer gezeikt heeft 
terwijl zijn baasjes de kamer binnenstappen. Maat Carlos komt met een brede grijns op 
me afgestapt terwijl Vale rotszwaluwen en Vale gierzwaluwen boven ons hoofd 
hangen: “Man, man, ik voel met je mee. En eerlijk gezegd, ik ben blij. Blij dat ik het voor 
één keer ik niet ben. Maar maak je geen zorgen: Bukske heeft voor de ambiance gezorgd 
en alles gerelativeerd.” Johan De Buk uit Brugge is me totaal onbekend, maar hij is direct 
mijn maat. Ik beslis me de komende uren maar even héél stilletjes te houden. Het 
landschap nodigt ook niet echt uit tot veel enthousiasme. Even voorbij Jeruzalem rijden 
we door de Westbank: prikkeldraad en muren langs de weg doorheen Palestijns 
gebieden. Her en der schamele nederzettingen van bedoeïenen. En dan komen we aan de 
Dode Zee. De weg volgt hier de oever van de Dode Zee naar het zuiden. In Qumran,waar 
de Dode Zeerollen werden gevonden, een volgende pauze. Terwijl Tristramspreeuwen 
rond de auto zwerven, zien we onze eerste Zwarte maskerduifjes. Dan verder naar de 
Schoolfield van Ein Gedi, onze overnachtingsplaats. Terwijl de anderen de bergen in 
trekken voor een kleine excursie gaan Carlos, Djasse en ik op zoek naar een restaurant 
voor het avondeten. Een tegenvaller: het enige restaurant in de buurt is niet open. Een 
meevaller: in de shop ernaast verkopen ze halve liters Carlsberg voor amper 10 Shekel. 
10 Shekel is 1.8 euro. Een eerste heilig huisje valt in: “In Israël kun je geen bier drinken 
in de Pesach.”  
Man, dat smaakt. De miserie van de eerste dag valt ineens van mijn schouders. En bij 
Djasse duidelijk ook. Dan een tweede meevaller: via mensen van de shop komen in 
contact met een kibboets waar we ’s avonds wel kunnen eten. Terug naar de School Field 
om het goede nieuws te melden. Daar kunnen we nog even meegenieten van een Kleine 
groene bijeneter en wordt ons meteen duidelijk dat er langs de dode zee een constante 
aanvoer van roofvogels is: Steppearenden, Schreeuwarenden, maar vooral wolken 
Steppebuizerds. Ik kwijl bij de gedachte dat we morgenochtend  vroeg gaan trektellen 
op de bergen in Metsogei Dragot. Bij onze aankomst in de kibboets van Ein Gedi overvalt 
me een bekend gevoel: dit lijkt Center Parcs wel: kleine gezellige bungalows met 

toeristen en een groot avondbuffet. Tijdens de nacht maken 
we kennis met het luidruchtigste roofdier van de reis: de 
reisleider himself. Om half twee staan Carlos en ik te 
gieren van het lachen voor de spiegel. Djasse zijn anti-

snurkspray werkt geweldig goed: hij snurkt nu niet alleen 
bij het inademen, maar ook bij het uitademen. Een geluid 

dat je nog best kunt vergelijken met het gegil van een kleine 
antilope die door een leeuw gegrepen wordt. Allicht droomt Djasse 

ook zoiets, want hij heeft zijn kussen stevig tussen zijn twee armen in 
een wurggreep.  

 
 
Zondag 01.04.2007 
 
Vroeg uit de veren. Djasse haalt onze lunchpakketen op met een nogal vreemde inhoud: 
1 ei, een paprika, een wortel, een appel, een stukje kaas en een soort platte krakotten 
zonder enige smaak. Ach, we zijn hier niet om te vreten, de vogels wachten. Neen, ze 
wachten niet. Bij het naar boven rijden naar Metsokei Dragot, wordt het meteen duidelijk 
dat heel wat roofvogels gisteren in de bergen blijven slapen zijn: overal stijgen 
Steppebuizerds tussen de bergflanken op. Alhoewel we 400 m omhoog rijden, staan We 
boven op “zero zone”: zeeniveau. Het grote voordeel is dat de roofvogels hier ook op 
ooghoogte voorbijtrekken. Ik zal eigenlijk nooit de tijd krijgen om mijn ontbijt met 
manieren achter de kiezen te krijgen, want het is één grote roofvogelkermis bovenop 
Metsokei Dragot.  



Naast de vele roofvogels  zien we hier ook Rouw- en Witkruintapuit. Het spektakel van 
de voormiddag is een Dwergarend in luchtgevecht met Waaierstaartraven. 
 
Een overzicht van de trektelling: 
 

  07
.0

0-
07

.3
0 

07
.3

0-
08

.0
0 

08
.0

0-
08

.3
0 

08
.3

0-
09

.0
0 

09
.0

0-
09

.3
0 

09
.3

0-
10

.0
0 

10
.0

0-
10

.1
5 

Totalen 
Steppebuizerd 530 238 270 600 695 270 425 3028 
Steppearend 2 3 0 3 0 5 1 14 
Schreeuwarend 15 5 4 7 21 101 22 175 
Zwarte Wouw 0 10 1 10 2 11 6 40 
Slangenarend 1 2 7 6 6 3 2 27 
Dwergarend 0 1 0 0 3 0 0 4 
Bruine kiekendief 0 0 0 1 1 0 0 2 
Visarend 0 0 0 0 1 0 1 2 
Torenvalk 1 0 0 0 1 1 0 3 
Lannervalk 0 0 0 0 1 0 0 1 
Havikarend 0 2 0 0 0 0 0 2 
Keizerarend 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balkansperwer 3 0 0 0 0 0 0 3 
Barbarijse Valk 0 0 0 0 0 1 0 1 
Aasgier 1 0 0 0 0 2 0 3 
Zwarte ooievaar 0 0 0 0 1 12 42 55 
        3361 

 
 
Na de middag moeten we verder, maar niet zonder eerst van een unieke gelegenheid te 
profiteren: je krijgt niet elk jaar de kans om in de Dode Zee te zwemmen. Een bizarre 
ervaring. Door het hoge zoutgehalte drijf je gewoon op het water. Wie een kwakske 
zoutwater binnenkrijgt, zal het echter niet snel vergeten. Gelukkig staat er in het 
winkeltje op de parking frisse Carlsberg in de frigo. Onze enige Smyrna ijsvogel van de 
reis sjeest voorbij terwijl een groep van 42 Zwarte Ooievaars doortrekt. Dan een rit 
van 250 km naar Eilat. Onderweg nog een paar mooie stopplaatsen. Elke vijver met 
vegetatie is hier een oase van vogelweelde met o.a. Masker- en Roodkopklauwieren, 
Grote en Kleine karekieten, Snor, Gestreepte prinia’s, massa’s Braamsluipers, 
Isabeltapuiten, Oostelijke blonde tapuiten, Vale Spotvogels en Moabmussen. Een 
stop in de Negevwoestijn levert o.a. soorten als Zuidelijke klapekster, 
Bruinkeelortolaan, Kuifleeuwerik, Kortteenleeuwerik, Balkanbergfluiter, 
Orpheus Grasmus, Sahelzandhoen en Kroonzandhoen op. Israël is een vreemd 
land: helemaal midden in de Negev staat plots een Mc Donalds. En de parking is goed 
gevuld! Wij rijden echter verder tot in Eilat waar we ons installeren in het Spring Hostel. 
Voor het avondeten is er nog tijd voor een bezoek aan de Saltpans. Hier zien we o.a. 
Flamingo’s, heel veel Steltkluten, Lachstern en één van de meest bizarre 
waarnemingen van onze reis: een Kwartelkoning die uit een struik naast onze wagens 
komt lopen. ’s Avonds nog een bizarre vaststelling: Eilat verschilt bijna in niets van elke 
populaire badplaats rond de Middellandse Zee: zon, zee en strand, schaars geklede PK’s, 
veel muziek, terrasjes en alcohol. Ons eerste avondmaal nemen we zowaar op het terras 
van een Ierse pub. Bij een whisky’tje tellen Dirk en Bukske het aantal soorten na: 134 
stuks. Carlos is nog op zijn gemak. 
 
 
 



Maandag 02.04.2007 
 
Voor de derde nacht op rij heb ik bijna geen oog dichtgedaan. Djasse ligt nu wel ver weg 
in een kamer alleen, maar Carlos heeft nu zijn hakselmachine op toeren gebracht. “Je 
had me moeten wakker maken,” gesticuleert hij onschuldig. De blauwe plek op zijn arm 
bewijst dat ik héél ver ben gegaan in pogingen om hem wakker te krijgen. Helaas. Een 
mens die niet slaapt, zou op den duur ongelukken doen. Mijn goede vriend wordt 
verbannen naar de kamer van Djasse. De strijd der snurktitanen kan vannacht 
losbarsten. Na het ontbijt trekken wij met de opkomende zon naar Ofirapark. Het 
grootste (kleine) park van Eilat waar heel wat zangvogels neerkomen die ’s nachts 
doorgetrokken hebben. Overal Arabische Buulbuuls en Huiskraaien. Op het gazon zit 
een Draaihals te suffen. Veel soorten zangertjes in de struiken, maar niet in heel grote 
aantallen. Wel overal te zien: Roodkop- en Maskerklauwieren.  
 
Na een kort bezoek gaat het richting North Beach aan de Rode Zee. De wind komt uit het 
NO, dus niet echt ideaal voor het zien van zeevogels. Op de fuiken en boten voor 
Northbeach een mooi assortiment reigers: Blauwe reiger, Purperreiger, Kleine en 
Grote zilverreiger, Rifreiger en Mangrovereiger. Een Bonte IJsvogel hangt boven 
de vloedlijn terwijl een Visarend laag een toertje komt draaien boven de monding van het 
Sewagekanaal. Vanover de Rode Zee komt een vrouwtje Steppekiekendief pal boven.  
Via het Sewagekanaal komen we in het 
Bird Sanctuary (Internationaal 
Ringcentrum) dat vandaag weliswaar 
gesloten is. Maar langs de waterbekkens 
voor het centrum wachten ons een paar 
mooie waarnemingen: een Grauwe 
franjepoot, 2 Temmincksstrandlopers 
en een Woestijnplevier. Ondertussen is 
de roofvogeltrek weer volop op gang 
gekomen. Op de middag naar de 
Runderfarm van Eilat. Hier is een feedlot 
van honderden koeien die uit Australië 
ingevoerd worden. Op de oevers van het 
waterspaarbekken dat erbij ligt, zitten 5 
Vorkstaartplevieren en een Bonte 
IJsvogel broederlijk naast elkaar. De 
runderfarm is niet alleen een 
voedingsplaats voor de koeien, het graan trekt heel wat vogels aan: Roodkeelpiepers, 
Ortolanen en onze eerste Vale Woestijnvink. Daarna gaan we wat verkoeling zoeken 
aan de Saltpans waar dagelijks nieuwe ladingen steltlopers aankomen. We zoeken 
beschutting tegen de loden zon in het “Flamingo watch point”. Vier Israëlische soldaten 
hebben blijkbaar precies hetzelfde gedacht. In het begin reageren ze nogal nerveus op 
onze aanwezigheid en laten ze hun machinegeweer, maar na een kwartiertje gaan ze 
gewoon verder waar ze mee bezig waren: 2 spelen er “GO”, een Chinees bordspel, één 
(die met de dreadlocks) luistert naar Metal en de vierde hangt constant aan de GSM.  
De helft van de groep houdt een siesta, de rest vertrekt te voet. Als groep 2 uitgeslapen 
is en met de busjes vertrekt, komt groep 2 net te laat terug waardoor we elkaar missen. 
Carlos en Bukske slaan een klapke met de jonge militairen en vragen waar de rest van 
de bende naartoe is. “Gone!” is het antwoord. Dan tijd voor een stukje commedia del 
arte: Carlos: “Oooh, no, they took our two blond hookers!” Hilariteit alom bij de soldaten. 
Ze zijn dit niet gewoon. 
Er werd die namiddag uiteraard ook naar vogels gekeken. Mooi op het lijstje staan 
Scharrelaar, mannetje Steppekiekendief, Barbarijse valk en Poelruiter. Verder veel 
Balkankwikstaarten, Roodstuitzwaluwen en allerlei steltlopers.  
Voor het avondeten besluiten we weer naar de Irish pub te trekken, maar die blijkt 
gesloten. Niemand heeft veel zin om nog rond te rijden, dus wordt het maar een pitta in 
de pittabar verderop. 
Bij de soortentelling na vandaag komt de teller op 164 soorten.  
 



Dinsdag 03.04.2007 
 
Aaah, eindelijk eens kunnen slapen met marmotten als Koen en Klaas op de kamer. No 
hard feelings Carlos en Djasse, maar nog een nacht zonder slaap had mijn humeur om 
zeep geholpen. Bovendien moet ik vandaag superscherp staan: we gaan trektellen in de 
Eilat Mountains. Dit rit naar boven haalt het beste in me naar boven: net zoals in 
Metsokei Dragot wemelt het al vanaf zonsopgang van de roofvogels die warme lucht 
opzoeken. De ene spiraal na de andere gaat de lucht in terwijl we uit het busje jumpen. 
De adrenaline giert door mijn aderen. In de komende 3 uur beleef ik de trektelkick van 
mijn leven. Een slordige 11 500 roofvogels trekken over. 
Een deel van de groep heeft het echter zolang niet uitgehouden en is onder leiding van 
Miguel een veldexcursie gaan doen.  
Om 11u. krijgt een van onze Hildes zowaar bijna een staand orgasme. Iedereen richt zijn 
kijker naar het zenith, maar ze heeft wat anders gespot. Vanuit de diepte kruipt een roze 
gevaarte de berg op. Zowaar, neen, ’t zal toch niet waar zijn, toch wel. Niet te geloven: 
een ijskarre! Hilde stormt gillend en wuivend de helling af. De kar draait het grindpad op. 
Johei, Johei! Ik weet niet hoe warm het hier is, maar een ijsje is ontzettend welkom bij 
dit kurkdroge en hete weer. Iedereen wild enthousiast. In volle euforie roept Bukske: 
“Kies maar, ’t is allemaal voor mie!” We tooien de ijskar met onze vwg-vlag en voeren 
spontaan een vreugdedansje op. De verkoper lacht breed mee, hééél breed. Bukske iets 
minder als hij moet dokken. Zijn gezicht vertrekt: “Hoeveel? Da’s godverdomme 680 
oude Belgische franken!” vloekt hij. Ik stik haast in de chocolade van mijn magnum van 
het gieren. Buskse staat beteuterd naar zijn crèmke te kijken. “En overmorgen 
terugkomen! Please!” smeekt Hilde. “Maar ’t zal niet van mijne zak zijn!” roept Bukske 
hem na!  
Met de crèmekarre lijkt ook de laatste bus roofvogels gepasseerd te zijn. Er komt een 
abrupt einde aan de roofvogelcorridor. Boeken toe. De stroom heeft zich blijkbaar 
verlegd buiten ons gezichtsveld.  
 
Een overzicht van de trektelling: 
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Totalen 
Steppebuizerd 1410 2560 2690 2040 1850 490 11040
Steppearend 1 1 6 0 7 1 16
Schreeuwarend 0 0 2 0 0 0 2
Zwarte Wouw 131 78 63 62 40 11 385
Slangenarend 0 0 0 0 0 0 0
Dwergarend 0 0 0 0 0 0 0
Arendbuizerd 0 1 0 0 0 0 1
Bruine 
kiekendief 0 0 0 0 2 0 2
Visarend 0 0 0 0 0 1 1
Torenvalk 0 0 0 0 0 0 0
Lannervalk 0 0 0 0 0 0 0
Havikarend 0 0 1 0 0 0 1
Keizerarend 0 0 1 0 0 0 1
Sperwer 0 0 0 0 0 0 0
Balkansperwer 0 0 2 0 2 0 4
Barbarijse Valk 0 0 0 0 0 0 0
Aasgier 0 0 1 0 1 0 2
Zwarte ooievaar 0 0 4 0 1 0 5
       11460
 



En nu? De dames hebben een excellent idee: gaan snorkelen in de Rode Zee. Why not? 
Ik heb het eigenlijk wel gehad na een hele voormiddag intensief trektellen (je moet dat 
eens tellen…), dus wat ontspanning en verfrissing zijn van harte welkom.  
Maar eerst nog een tussenstop bij een groot ommuurd domein op de bergflank. Een 
Duitse herder komt blaffend op ons af. Beter niet binnengaan dus. Maar plots wenkt een 
ventje ons dat blijkbaar de tuin aan het onderhouden is. We mogen binnen. Zonder één 
woord. Blijkbaar is hier een tuin (Van wie? Waarvoor?) met een vijvertje en aantal 
pleintjes, gebouwd op verschillende niveaus, met serieuze verlichting en 
muziekinstallaties. Wordt dit een open ruimte voor feestjes en optredens? Op één van de 
hoogste tuinen stoten we op een groepje Arabische Woestijnpatrijzen. Nice. Bij het 
verlaten zien we dat er nog bezoekers in de tuin zijn: Felashah-joden. Dit zijn Ethiopische 
joden die vijftien jaar geleden  met zo’n 14.300 binnen 36 uur naar Israël overgevlogen 
werden onder operatie ‘Salomo’. 
Na ons bezoek aan de tuin snel wat gaan eten en dan gaan snorkelen. Dat eerste blijkt 
niet zo eenvoudig. In Israël is niets eenvoudig. Maar meer hierover in “typisch Israël”. 
Als we aan de ingang van Coral 
Beach komen, wil Carlos eens de 
receptioniste testen. Hij zegt dat 
hij iets zijn dialect zal zeggen en 
dat zij moet raden uit welk land 
hij komt: “Eje gie wok zuk’n 
goeste, madam?”  
De joodse denkt aanvankelijk dat 
we uit Scandinavië komen, maar 
bij een tweede beurt gokt ze op 
“Flemish” en ik heb zowaar de 
indruk dat ze Carlos verstaan 
heeft. Even later staan we op de 
pier die de Rode Zee inloopt. 
Bukske zijn mond valt open als 
hij boer Bjitte, alias Carlos, in 
overdadig gevulde zwembroek 
over zee ziet kijken. “Respect, 
meester! Respect!” Net voor 
Carlos in het water gaat 
springen, haalt hij een doekje uit zijn broek. Bukske pist bijna in zijn broek van het 
lachen. Nemo en zijn vriendjes zullen het geweten hebben.  
Na een heerlijk namiddagje snorkelen en zonnebaden (de boog kan niet altijd gespannen 
staan), vinden we op onze terugweg een gezellig restaurantje aan het strand. Even 
checken of we hier kunnen eten. De uitbaters blijken een stel mooie vrouwen te zijn. Dat 
is dan direct geregeld. Maar voor het eten gaan we nog met de hele groep terug naar de 
spaarbekkens van de runderfarm waar Liechtensteins Zandhoenderen elke dag bij 
valavond komen drinken. Een Slechtvalk keilt over het de bekkens. Het wordt 
afwachten of we de beestjes te zien krijgen. Ondertussen ontdekt Klaas enkele 
Citroenkwistaarten tussen de vele Gele Kwikken. Spannend. 
Helaas, de vogels komen pas opduiken als het al te duister is 
voor een mooie waarneming.  
Some times you win, sometimes you lose. Het gezellige 
restaurant langs de vloedlijn is alvast een schot in de roos. 
Lekker eten en bier tegen aanvaardbare prijzen.  
Wat de soorten betreft, was het vandaag niet al te vet: 5 
soorten erbij wat op 169 komt. De andere groep zag vandaag 
een Rode  
Rotslijster. 
Carlos haalt  
opgelucht adem. 
 
 
 



Woensdag 04.04.2007 
 

5u.00  Tijd om op te staan. En alweer veel te vroeg. Maar we 
willen voor zonsopgang in Yotvata zijn. Midden in de woestijn 
ligt de kibboets van Yotvata met een groot areaal 
landbouwgebied: uitgestrekte palmplantages, 
groentekwekerijen en circular fields: graanakkers die door 
het ronddraaiend irrigatiesysteem vruchtbare cirkels vormen 
in het landschap. Een eerste stop rond de kibboets levert 
meteen paar nieuwe soorten op: Nachtegaal, Noorse 
nachtegaal, Buidelmees, Cetti’s zanger en Rosse 
waaierstaart. De circular fields zijn een magneet voor 
vogels: duizenden Spaanse mussen, Moabmus, honderden 
Ortolanen en Bruinkeelortolanen, Hoppen, 
Kortteenleeuweriken, Kleine Kortteenleeuweriken, 
Kuifleeuweriken, Duinpiepers, Grote Pieper, Kleine 
Torenvalk, Griel enz. Bukske haalt er onze eerste Grauwe 
Kiekendief uit. Misschien vreemd, maar wij zagen vooral 
Steppekiekendieven. In één van de kruidzones rond de 
graancirkels vinden we een spetter: Grote Vale Spotvogel. 
Het beest zit samen met een Braamsluiper in een kruidlaag. 
Hoewel nog nooit van tevoren gezien, valt meteen de grootte 
van het dier en de muisgrijze mantel op. Hoewel bijna de 
hele groep de vogel een hele tijd bestudeerd heeft, blijken 
foto’s achteraf niet goed genoeg om 100% uitsluitsel te 
geven. Jammer. Het gaat om één van de vroegste 
waarnemingen van Grote Vale Spotvogel voor Israël.  
Na het uitkuisen van een dadelplantage is het tijd voor een 

siësta. Plots komt een roofvogelcorridor boven ons hoofd. Het trektelmachientje slaat 
weer aan. In een kwartier tijd passeren in megabellen maar liefst 566 Steppebuizerds, 42 
Zwarte Wouwen en 1 Steppearend. En dan is het weer voorbij. Het ene busje trekt de 
woestijn in, wij gaan op zoek naar ons “zwarte beest”: de Arabische Zwartkop.  Tussen 
de Accacia’s zetten we de speurtocht in. We zijn niet de enige zoogdieren die hier 
vertoeven. Plots staan we oog in oog met een kleine kudde Steenbokken. Wel serieuze 
beesten (én hoorns) als je er zo dicht bij staat. Ze gaan er gezapig vandoor. Tussen de 
vele Zwartkoppen en Braamsluipers vinden we een Orpheusgrasmus in het gezelschap 
van een mogelijke Arabische Zwartkop. De omsingeling wordt ingezet. Damn, hij vliegt 
weg. Erachteraan! Naar de volgende Accaccia. Na een halfuurtje achtervolgen, weten we 
het zeker: vrouwtje Arabische Zwartkop.  
Tegen valavond keren we terug naar de circle fields van Yotvata in de hoop de 
Egyptische nachtzaluwen te zien die er de voorbije week zaten. De wind is gaan liggen en 
het is zalig om na een hete dag in het warme hooi te fakken. Dat is het leven.  Miguel 
laat ons nog eens horen hoe de roep van een Egyptische nachtzwaluw klinkt: als een 2-
taktmotor. De zon verdwijnt achter de bergen van Jordanië. En dan plots… geen 2-
taktmotor, maar het gehuil van wolven. Wolven? Geert, Luc, Klaas, Hilde en Dirk 
aarzelen een seconde en stuiven dan weg naar de nabijgelegen Circular Field waar het 
gehuil nog steeds vandaan komt. Het haar op mijn armen komt recht. Wolven, zo 
dichtbij? Even later komt een hijgende Klaas terug: ze hebben wolven gezien. Wat later 
komt de bende ons tegemoet, in volle extase: ze zagen 2 wolven en als kers op de taart 
van heel dichtbij een jakhals. Slik. Iedereen wil ze zien, maar Djasse vindt dat we beter 
niet te lang in het donker rondrijden zo dicht bij de Jordaanse grens. Geert is na de 
superwaarneming niet meer te stuiten: hij wil meer. Wij vertrekken alvast naar het 
restaurantje aan de Rode Zee. In het donker spotten Dirk en Johnny een Fenec vosje 
langs de weg. Als wij onze sappige steak al achter de kiezen hebben, komt het andere 
busje pas aan met nog meer waarnemingen van jakhalzen en bovendien een Kaspische 
plevier in de koplampen. Slik again!  
Bij de telling ’s avonds breekt bij Carlos het zweet uit: 187 soorten. De 200 komen plots 
dichterbij. 
 



Donderdag 05.04.2007 
 
Na de succestrektelling van eergisteren beslissen we om nog eens naar de 
Eilatmountains te trekken. Maar wat een verschil. Om 7.20u. geen roofvogel te zien. 
Noppes! “Geduld!” zegt Djasse, “het komt wel op gang…” Ik wil hem graag geloven, 
maar een uur later is het letterlijk en figuurlijk nog steeds windstil. Geen stip aan de 
hemel. Onbegrijpelijk gewoon. Het is nochtans stralend weer. Geen thermiek? Wie zal 
het zeggen. 
8.30u. Nog steeds niks. Een busje geeft het op en vertrekt om Ofira park uit te kammen. 
Daar tikken ze de eerste Balkanvliegenvanger van de reis. Op het kerkhof van Eilat 
halen ze er een Rüppelsgrasmus uit.  
De groep achterblijvers zwermt uit: een paar wandelen naar de top, ik zonder me af en 
besluit de hulp van Tengmalm in te roepen. Een eenzame Zwarte wouw flappert langs.  
De stilte wordt alleen doorbroken door het geluid van een draaiende ketting van een 
zeldzame wielertoerist die naar beneden duikt.  
9.00u. Tengmalm heeft mijn gebeden aanhoort: de sluizen gaan open! De eerste groep 
Steppebuizerds en een Visarend komen de kim over. Alle hens aan dek. Bingo! De 
paasfoor arriveert boven Eilat. Tussen de vele “Oooohs” en “Aaaahs” arriveert een 
groepje Belgen: Wouter Faveyts en zijn twee kompanen. ’t Is hard nodig, want wij 
hebben ogen tekort. Een vreemd vaststelling toch wel: in Noord-Europa zijn de goeie 
telposten constant, bemand, maar in het beloofde land van de trekvogels lijkt 
geen kat geïnteresseerd in wat overkomt. “Dit is nochtans de hotspot voor 
de hele Westpalearctic!” merkt Djasse enthousiast op. En ik kan me 
inderdaad niet inbeelden dat er nog plaatsen in Eurazië zijn waar meer 
roofvogels doorkomen. Joost Mertens is hier voor de 5de keer en zag hier 
met Wim (ooitje van ’t forum) ooit 157 000 Ooievaars op één dag. Die 
zijn u al grotendeels door, maar tussen de vele rovers ook Zwarte 
Ooievaars.  
Ik zou hier eigenlijk voor eeuwig kunnen blijven staan, maar omdat 
er ook nog andere mensen mee zijn, trekken we in de namiddag naar 
Northbeach. Deze keer hebben we meer geluk wat zeevogels betreft 
met o.a. Reuzenstern, Kleine en Middelste jager. Als we achteraf 
met de ondergaande zon nog even gaan chillen in de lage zetels van 
een loungebar aan zee, hebben we voor het eerst ook 
Witoogmeeuwen.  
Die avond trekken we (uiteraard) weer naar het restaurant aan Coral 
Beach terwijl Dirk, Luc en Miguel op (betaalde) nachtexcursie gaan 
met Noam van het Bird Sanctuary (Internationaal Ringcentrum van 
Eilat). Ze voegen Palestijnse Bosuil en Woestijnoehoe aan hun 
lijstje toe. 
Ons lijstje nadert ondertussen gevaarlijk snel de 200 soorten: nog 5 te 
gaan. Carlos beseft dat hij eraan is voor de moeite. 

 
 
 
 
 
 
Met de hele groep 
aan Northbeach. Op 
de achtergrond het 
centrum van Eilat. 
 
 
 
 
 
 



 
Een overzicht van de trektelling: 
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Tot 
Steppebuizerd 0 15 505 615 165 355 926 1060 1710 1340 2920 740 840 510 * 410 265 12376
Steppearend 0 0 2 3 1 0 3 5 1 3 0 4 4 0 * 0 0 26
Schreeuwarend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 0 0 1
Aquila spec 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * 18 19 38
Zwarte Wouw 0 1 27 7 1 2 15 33 32 6 21 5 16 3 * 1 2 172
Slangenarend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 * 0 0 1
Dwergarend 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 * 0 0 4
Arendbuizerd 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 1
Steppekiekendief 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 * 0 0 1
Bruine kiekendief 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 * 0 0 4
Visarend 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 * 1 1 10
Torenvalk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 0 0 2
Lannervalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
Havikarend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
Keizerarend 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 * 0 0 6
Sperwer 0 0 0 1 0 0 2 3 3 1 1 3 0 0 * 0 0 14
Balkansperwer 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 3
Barbarijse Valk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
Wespendief 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 * 0 0 1
Aasgier 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 * 0 0 5
Zwarte ooievaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
                  12665

 
(*) In dit halfuur hebben we ons verplaatst naar  
North Beach. De afstand tot de trekcorridor boven  
Eilat Mountains was echter zo groot dat  
determinatie van de aquila’s bijna onmogelijk was. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 06.04.2007 
 
Vandaag moeten wel helaas Eilat alweer verlaten. Maar niet voor we een laatste bezoek 
hebben gebracht aan Ofira park. Je weet nooit wat de nacht over de woestijn heeft 
binnen geblazen. Niets nieuws te vinden, tenzij jonge toeristen die geen 
overnachtingsplaats meer gevonden hebben voor het paasweekend en her en der onder 
de bomen liggen te slapen. De busjes in dan maar naar Mizpe Ramon. Onderweg rijden 
we door de Negev-woestijn, een uitgelezen kans om nog wat woestijnsoorten aan ons 
lijstje toe te voegen. De groep verspreidt zich over de desolate woestijnvlakte die 
bezaaid ligt met granaat- en kogelpatronen. Er ligt zelfs een heuse raket half onder het 
zand. Het is duidelijk niet de bedoeling dat we hier door slenteren. Na lang zoeken 
vinden we uiteindelijk een zingende Rosse woestijnleeuwerik. Dirk haalt een frats met 
me uit die ik meteen ga toepassen op Bukske en Carlos. Met wat granaathulzen stap ik 
op hen af: “Je moet hier eens goed aan voelen. Goed wrijven.” Bukske en Carlos doen 
gedwee wat ik vraag. “Waarom? Moeten we iets voelen?” Hun gezicht staat op 
vraagteken. “Neen, maar nu zal ik niet alleen achterblijven op de luchthaven in Tel Aviv 
morgen als ze ons testen op kruitsporen.” Carlos slikt. 
Tegen de middag komen we aan in Mizpe Ramon. Vanuit het bezoekerscentrum heb je 
een fantastisch uitzicht over een zeldzaam geologisch fenomeen: een kilometersbrede 
krater die ontstond na het inzakken van aardlagen. En we hebben geluk: vandaag gratis 
toegang. Iemand heeft een ferme donatie gedaan en iedereen mag gratis binnen. Het 
bezoekerscentrum is qua architectuur een pareltje: gebouwd in de vorm van een 
ammoniet. Terwijl we boven een Gestreepte pijlstaart staan te bewonderen zeilen 2 
Vale Gieren over. Vanop het dak zien we constant Woestijnvinken de krater induiken. 
Allicht nestelen ze op de steile wanden. Eric kruipt over de veiligheidsdraad en gaat ook 
eens turen over de rand van de krater. Ik hou mijn hart vast.  
Na de middag op naar Midreshet Ben Gurion dat ongeveer 30 km verder ligt. Dit is de 
begraafplaats van David Ben Gurion, de eerste Eerste Minister van Israel. Het graf van 
Ben Gurion ligt op een heuvel die uitkijkt over de onvergetelijke “Zin” wildernis van de 
Negev. De begraafplaats is omgeven door een parkje dat een echte magneet is voor 
pleisterende trekvogels omdat het de enige plek is met water in de wijde omgeving. We 
zien er o.a. Chukars of Aziatische Steenpatrijzen. Het is snikheet en bij de meesten 
is het bobijntje af. Huismussen zitten met opengesperde bek op de tafeltjes. Met ijskoffie 
(hééérlijk!) en magnum (alweer) is het uitpuffen op een terrasje. De moedigen die het 
parkje in trokken komen al gauw als dromedarissen op een wadi afgesloeft. In het 
winkeltje een leuke ontdekking: de ANWB in het Hebreeuws.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanaf  Midreshet Ben Gurion rijden we verder noordwaarts.  
Het landschap wordt weer groener. De lucht hangt loodzwaar boven de bergen en ik kan 
me inbeelden dat alles hier snakt naar een frisse regenbui. Even buiten Mizpe Ramon 
rijden we verkeerd, wat achteraf de juiste keuze bleek. We komen in een steenwoestijn 
terecht waar we prachtige Zwartbuikzandhoenen zien. Doorheen het gebied loopt een 
groene wadi waar het stikt van de zangvogels: Ortolanen, Bruinkeelortolanen, 
Boompiepers, Roodkeelpiepers, Hoppen enz. Her en der zien we grote hagedissen en 
gekko’s waar ik begod de naam nog niet van zou vinden al gaf je er mij een gids bij.  
Laatste stop van de dag is Yeroham Lake, een groot meer dat veel toeristen aantrekt. 
Het wordt op ornithologisch vlak een voltreffer: Ralreiger, Porseleinhoen (tot 7 ex. 
samen), Klein waterhoen, Kleinst waterhoen en Woudaapje passeren de revue.  Er 
rest ons echter weinig tijd, dus beslissen we Yeroham Lake morgen eens te komen 
“uitkuisen” met meer tijd. Overnachten doen we die dag in de Kibboets van Mash’Abim. 
Vreemd, maar ik moet meteen weer denken aan een Zuiders bungalowpark. Het buffet is 
heerlijk en hoe het komt dat we de dag voor Pasen er toch in slaagden om frisse 
Carlsberg te krijgen, doe ik wat verder uit de doeken. Terwijl we zalig 
nagenieten op een terrasje jaagt een Kerkuil tussen de bungalows. Als 
iedereen gaan slapen is, drinken Carlos en ik nog een slaapmutske op 
de trappen van ons blok. Plots staan we oog in oog met een 

Woestijnvos. Volgens sommige bronnen ter plaatse bijna 
uitgestorven in Israël.   
Ondertussen heb ik Carlos beloofd dat we de bak Duvel 

samen zullen uitdrinken.  
We zijn de 200 soorten voorbijgestoven vandaag. Niemand 

weet juist hoeveel. Dat wordt natellen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 07.04.2007 
 
7u. Een hele verademing om wakker te worden in een oase van rust. Een schril contrast 
met het bijennest van Eilat waar er de hele nacht door nachtlawaai was nu toeristen voor 
de Pesach op elk uur van de nacht het Spring Hotel binnenkwamen. Voor de meesten 
was er helaas geen plaats in de herberg. 
Ons laatste ontbijt is een waar buffet. De koekjes zijn een heerlijk alternatief voor het 
brood. Ik wist niet dat ik in mijn leven nog zo zou verlangen naar een knapperig 
pistoletje of een sneetje meergranenbrood. Op dan naar Nizzana waar we op zoek gaan 
naar de drinkplaats van Sahelzandhoenen. Een mogelijke drinkplaats vinden we wel, 
maar geen zandhoenen te zien. Wie ons wel gezien heeft, zijn de bewakers van de 
nabijgelegen gevangenis. In geen tijd komen ze ons checken. We mogen blijven, maar 
we mogen met de verrekijkers en de fototoestellen niet in de richting van de gevangenis 
kijken. Een paar honderd meter verder doen we een lugubere ontdekking: het kadaver 
van een gestreepte hyena ligt half weggerot in de bedding. 
Kilometers prikkeldraad lopen langsheen de oude landingsbaan van Nizzana die al lang 
niet meer in gebruik is. Hier vinden we een tiental Renvogels en 2 Kraanvogels. Eén 
van de dieren heeft een verlamde poot. Een beetje zielig: het levenloze ding wappert wat 
onder het lijf, maar ook hartverwarmend hoe de dieren steeds samen blijven. Als een 
echte rallypiloot loodst Johnny fotograaf Eric tussen de stroken prikkeldraad tot bij de 
Renvogels. Wat een service!  



Onze reisorganisator Djasse zet de kroon op het schitterende werk dat hij geleverd heeft: 
hij haalt er een Hubara of Kraagtrap uit. Groot respect! Ondertussen wakkert de wind 
steeds harder aan. Een groep van 385 Ooievaars komt uit de woestijn neergestreken. 
De ene na de andere roofvogel komt nu ook voorbijgesjeest. We besluiten nog even te 
gaan trektellen.  Er vliegt van alles over: Barbarijse Valk, Torenvalken, Kleine 
Torenvalken, Smelleken, Steppebuizerds, Aasgieren, Sperwers, Zwarte 
Wouwen, Dwergarends, Steppearends, Visarend, Schreeuwarenden, 
Keizerarend en last but not least: een groep van 125 Pelikanen. Opschrijven is echter 
bijna onmogelijk, want niemand is nog in staat een hoofddeksel op te houden. Er komt 
een zandstorm op ons af. Vandaar de plotse stuwtrek. Als de tele’s beginnen te wankelen 
besluiten we om te gaan schuilen rond Yeroham Lake. Bovendien is ons water op en 
iedereen begint dehydratatieverschijnselen te vertonen. Eerste opdracht: op zoek naar 
water. Maar met Pasen? Terwijl de hemel vaalbruin kleurt zetten we de zoektocht naar 
water in. En ver hoeven we niet te rijden: na 30 km blijkt een wegshop met restaurantje 
open te zijn. Lof zij Jahwe! Grappig eigenlijk: net als alle dieren in de woestijn hokken 
mensen samen op plaatsen waar drinken is. Veel Israeli’s stoppen hier met hun gezin 
voor een drankje én vooral een ijsje.  
Veel volk ook bij Yeroham Lake. In de dennenbossen rond het meer komen gezinnen 
picknicken en genieten van een vrije dag. Wij besluiten het meer ondanks de zandstorm 
volledig uit te kammen. Een uur later is echter ook de zon niet meer zichtbaar van het 
zand en steekt de wind nog een tandje bij. Bukske, Carlos en Djasse bellen op: ze zitten 
ergens halfweg het meer en zijn uitgedroogd.  Tijd om afscheid te nemen voor we 
gezandstraald worden.  
We rijden naar de luchthaven van Tel Aviv. Onderweg nog even alles tellen. Op het lijstje 
staan uiteindelijk 215 soorten. Niet mis! 
Pas op het vliegtuig naar huis tel ik met de ANWB in de hand even na hoeveel nieuwe 
soorten in zelf zag: 77. Evenveel als youngster Klaas. Wat een reis! 
Dat wordt jaren nagenieten. 
Sjaloom!  
 
 
Verslag Manne 
Foto’s Bukske, Dirk, Johnny, Eric en Koen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Epiloog: typisch Israël 
 
Voor ik naar Israël vertrok had ik begod geen idee van welk soort mensen we er zouden 
ontmoeten. Iedereen denkt bij het woord Israël natuurlijk aan orthodoxe joden met 
potskes en zwarte krullen, maar ik heb er geen 10 gezien. Het gevoel dat ik bij Israël heb 
is heel triviaal. In Israël is niets eenvoudig. Als je iets vraagt, is het bijna altijd een 
probleem. Vraag me niet waarom, het is eerst altijd een probleem. Allicht had dit ook wel 
iets te maken met het feit dat wij er waren tijdens de Pesach, de week waarin de joden 
de uittocht uit Egypte herdenken en er geen producten met rijzende gist gegeten en 
gedronken mogen worden (brood en bier dus). Israëli’s hebben iets superassertiefs over 
zich, maar als je ermee kunt omgaan, gaan de deuren plots open. 
Ik wil dit even illustreren met twee voorbeelden: 
 
  “Impossible, it’s Pesach” 

 
We stappen een fastfoodketen binnen in Eilat om een snelle hap te nemen voor 
we gaan snorkelen. Dit is echter buiten de gerant gerekend. De snotneus staat 
met opengesperde armen aan de toonbank gesteund door 3 PK’s in zijn rug. 
Djasse voert het woord en vraagt vriendelijk of we iets kunnen eten. 
“Impossible,” repliceert de man verontwaardigd. “Why not?” vraag Djasse, “Is it 
closed?” En dan het klassieke antwoord: “Don’t you know it’s Pesach?” Djasse 
blijft beleefd: “Of course, but we’re not jewish.” De uitbater antwoord: “Today 
only kosjer meals!” (Ah, we krijgen al eten). Djasse maakt hem nog eens 
duidelijk dat we niet joods zijn. Zonder te verpinken zegt de man dat we kunnen 
kiezen van de menukaart aan de muur. Die is alleen in het Hebreeuws. Djasse 
vraagt (hij begint een beetje geïrriteerd te raken) of wij een menukaart in het 
Engels kunnen krijgen. Antwoord: “Impossible!” “Ok,” zegt Djasse en hij kijkt 
omhoog naar de afbeeldingen van de menu’s die boven zijn hoofd hangen om 
iets aan te wijzen. De man vliegt nu vuurrood aan en roept: “DON’T LOOK AT 
THE PICTURES, LOOK AT ME! I’LL TELL YOU WHAT YOU CAN EAT!”  Nu is ‘t 
welletjes voor Djasse: “Mr. Superassertive, listen very wel, I will decide what I 
will eat. No body will tell me what I can eat. Is that clear!?” De meisjes achter 
de gerant staan te giechelen en ik vind het eigenlijk ook biezonder amusant. 
Plots plooit de man helemaal terug en somt hij alle mogelijk menu’s in het 
Engels op. Elk kiest zijn menu. Eén voor één zoals meneer het wil natuurlijk. De 
meisjes mogen pas in actie schieten als hij het zegt. Uiteindelijk komt het erop 
neer dat we toch gegeten hebben wat we wilden, maar dat het gewoon serieus 
wat moeite heeft gekost. Kwestie van je ook niet op te jagen en het spel mee te 
spelen. 

 
 
   “Impossible, it’s Sjabbat!” 
 

Voor onze laatste overnachting logeren we in de kibboets van Mash’Abim. Op 
weg ernaartoe belt Djasse nog eens om te informeren of alles ok is het voor het 
avondeten en het ontbijt. Antwoord: “Impossible!” Djasse kent ondertussen het 
klappen van de zweep en zegt dat alles nochtans gereserveerd is. “Call back in 5 
minutes.” 5 minuten later belt Djasse terug: we mogen blijven slapen. Maar als 
we willen blijven eten moeten we om ten laatste om 19.30u. op het buffet zijn! 
Een ontbijt zal niet lukken, want: Sabbat. Niemand werkt dan. “Maar iedereen 
moet toch eten,” oppert Djasse. Antwoord: “Het is Sabbat, wij werken niet.” 
Zelfde verhaal als de eerste zaterdag in Ein Gedi, waar Djasse de lunchpakketen 
’s morgens moest ophalen die de avond ervoor gemaakt waren.  
’s Avonds op het buffet in de kibboets: rijkelijk gevuld buffet. Er staat een soort 
toezichtshoudster die ons nauwgezet in het oog houdt. Maar… tijd voor wat 
mannelijke charmes. Na een halfuurtje staat ze bij ons aan de tafel te babbelen. 
Wat deze vrouwen hier niet gewoon zijn, zijn complimentjes. Een beetje 
gevleem over haar mooie gazelle-ogen (dat was niet eens gelogen) en ze begint 
te blozen als geen een. De koele joodse wordt plots een warme en sympathieke 



dame. Voor we het restaurant verlaten, nodigt ze ons uit op een party mét 
alcohol wat verderop. We kunnen onze ogen niet geloven. En de Pesach? Ze 
knipoogt eens. Probleem: het feest begin maar om 23u. en dan zijn wij al 
steenmoe. Geen probleem volgens Judith, zo heet ze: je kunt bier krijgen in een 
winkeltje naast jullie blok. Wij: ????  Zo gezegd, zo gedaan, op naar het 
winkeltje wat verderop. Zelfde scenario: “Hello, can we have a beer please?” 
Verontwaardig antwoord: “Impossible, don’t you know it’s Pesach?” Wij voeren 
hetzelfde nummertje op met onschuldig kwajongens gezichtje: “Maar we mogen 
van Judith! Pleeeeaaaasssse!”  Ze kijkt argwanend. Tijd om een nummertje op 
te voeren: “Hello, what’s you’re name please?” Zij: “Yealla!”  Ik: “Yealla? It’s the 
most beautiful name I’ve ever heard! Please, beautiful lady, we’ve been in the 
desert all day. We are Belgians, we need a beer to survive.” Touché. Ze zal 
eerst eens bellen met Judith. Op de manier waar op ze gegeneerd staat te 
giechelen aan de gsm, weten we al dat het binnen is. Hupla, een paar frisse 
blikken Carlsberg. 
En zo ging het de hele reis. Alleen in Mizpe Ramon bleef het doek over de 
tapkraan (zo doen ze daar dat, ook in supermarkten hangen doeken over het 
bier in de Pesach) omdat haar baas in de buurt was.  
O ja, na onze ontmoeting met Judith en Yealla, werd speciaal voor ons het 
ontbijtbuffet op de Sjabbat om 7.30u. opengedaan.  Sjabbat, welke sjabbat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Zoals je ziet: in Israël absoluut geen bier tijdens de Pesach te krijgen ;-p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dank aan allen voor de onvergetelijke reis en in het bijzonder aan onze 

reisleider Djasse. Chapeau voor zoveel organisatietalent! 



Volledige lijst van waargenomen vogels 
 

Nederlandse naam English Name Latin Name     

dodaars Little Grebe Tachybaptus ruficollis x Yeroham 
aalscholver Great Cormorant Phalacrocorax carbo x North Beach 

Roze pelikaan White Pelican Pelecanus onocrotalus x Nirzana, 125 ex. 
woudaapje Little Bittern Ixobrychus minutus x Yeroham Lake 

kwak Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax x Circular fields,Tel Aviv 

mangrovereiger Mangrove Heron Butorides striatus x Eilat 
koereiger Cattle Egret Bubulcus ibis x o.a. in Circular fields  
ralreiger Squacco Heron Ardeola ralloides x o.a. in dadelplantage bij Circular fields 
kleine Zilverreiger Little Egret Egretta garzetta x North Beach 
westelijke rifreiger Western Reef Heron Egretta gularis x North Beach 
Grote zilverreiger Great Egret Egretta alba x North Beach 
blauwe Reiger Grey Heron Ardea cinerea x North Beach 
purperreiger Purple Heron Ardea purpurea x Eilat: Sewagekanaal 
ooievaar White Stork Ciconia ciconia x o.a. 385 in Nirzana 
zwarte ooievaar Black Stork Ciconia nigra x grootste groep 42 ex. Ein Gedi 
zwarte ibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus x eerste dag tussen Tel Aviv en Jeruzalem 
lepelaar Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia x   
flamingo Greater Flamingo Phoenicopterus ruber x Saltplains Eilat 
bergeend Common Shelduck Tadorna tadorna x Yeroham Lake 
casarca Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea x Rode zee 
wilde eend Mallard Anas platyrhynchos x Yeroham Lake 
pijlstaart Northern Pintail Anas acuta x Yeroham Lake 
slobeend Northern Shoveler Anas clypeata x Yeroham Lake 
smient Eurasian Wigeon Anas penelope x Yeroham Lake 
wintertaling Common Teal Anas crecca x Yeroham Lake 
zomertaling Garganey Anas querquedula x Yeroham Lake 
kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula x Yeroham Lake 
vale gier Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus x Metsokei Dragot, Ein Gedi 

aasgier Egyptian Vulture Neophron percnopterus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
keizerarend Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca x Eilat Mountains 
schreeuwarend Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
Steppearend Steppe Eagle Aquila nipalensis x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
Slangenarend Short-toed Eagle Circaetus gallicus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
dwergarend Booted Eagle Hieraaetus pennatus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
havikarend Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
Zwarte wouw Black Kite Milvus migrans x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
bruine kiekendief Marsh Harrier Circus aeruginosus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
blauwe kiekendief Hen Harrier Circus cyaneus x North Beach Eilat 
grauwe kiekendief Montagu's Harrier Circus pygargus x o.a. Nirzana 
steppekiekendief Pallid Harrier Circus macrourus x Nirzana, Yotvata Circular Fields 
arendbuizerd Long-legged Buzzard Buteo rufinus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
steppebuizerd Buzzard Buteo buteo x de ganse trip 
wespendief European Honey Buzzard Pernis apivorus x Eilat Mountains 
sperwer Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
balkansperwer Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
visarend Osprey Pandion haliaetus x o.a. de rode zee 
torenvalk Common Kestrel Falco tinnunculus x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
Kleine Torenvalk Lesser Kestrel Falco naumanni x Metsokei Dragot, Ein Gedi, Eilat Mountains 
slechtvalk Peregrine Falcon Falco peregrinus x Runderfarm 
Barbarijse valk Barbary Falcon Falco pelegrinoides x Saltplains, Nirzana 
Smelleken Merlin Falco columbarius x Nirzana 
Lannervalk Lanner Falcon Falco biarmicus x Metsokei Dragot 



Azia. Steenpatrijs Chukar Alectoris chukar x Ben Gourion, Nirzana 

Arabische woestijnpatrijs Sand Partridge Ammoperdix heyi x Nirzana, Eilat Mountains 
kwartel Common Quail Coturnix coturnix x o.a. Nirzana, Yotvata Circular Fields 
kwartelkoning Corncrake Crex crex x Saltplains 
porseleinhoen Spotted crake Porzana porzana x Yeroham lake 
klein waterhoen Little Crake Porzana parva x Yeroham lake 
kleinst waterhoen Baillon's Crake Porzana pusilla x Yeroham lake 
waterhoen Common Moorhen Gallinula chloropus x Yeroham lake 
meerkoet Common Coot Fulica atra x o.a. Yeroham Lake 

kraanvogel Common Crane Grus grus x 
Nirzana (1koppel waarvan 1 met een 
gebroken poot) + 1 tussen ooievaars 

Oostelijke kraagtrap Macqueen's (Houbara) Bustard Chlamydotis maqueenii x 1 in Nirzana 

kluut Pied Avocet Recurvirostra avosetta x 1 ex. 

steltkluut Black-winged Stilt Himantopus himantopus x overal 
griel Stone-curlew Burhinus oedicnemus x Yotvata Circular Fields 
renvogel Cream-coloured Courser Cursorius cursor x Nirzana 
vorkstaartplevier Collard Pratincole Glareola pratincola x Runderfarm 
kleine plevier Little Ringed Plover Charadrius dubius x IBR center 
bontbekplevier Common Ringed Plover Charadrius hiaticula x IBR center 

strandplevier Kentish Plover Charadrius alexandrinus x IBR center 

woestijnplevier Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii x IBR center 
Kaspische plevier Caspian Plover Charadrius asiaticus x Yotvata Circular Fields 
sporenkievit Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus x overal, in Tel Aviv op de bermen 
bonte strandloper Dunlin Calidris alpina x IBR center 
krombekstrandloper Curlew Sandpiper Calidris ferruginea x IBR center 
Temmincks strandloper Temminck's Stint Calidris temminckii x IBR center 
kleine strandloper Little Stint Calidris minuta x IBR center 
kemphaan Ruff Philomachus pugnax x Saltplains 
watersnip Common Snipe Gallinago gallinago x Yeroham lake 
grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa x Saltpans 
bosruiter Wood Sandpiper Tringa glareola x Saltpans 
witgatje Green Sandpiper Tringa ochropus x Saltpans 
groenpootruiter Common Redshank Tringa totanus x Saltpans 
zwarte ruiter Spotted Redshank Tringa erythropus x Saltpans 
tureluur Common Greenshank Tringa nebularia x Saltpans 
poelruiter Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis x Saltpans 
oeverloper Common Sandpiper Actitis hypoleucos x Saltpans 
grauwe franjepoot Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus x IBR center 
middelste jager Pomarine Skua Stercorarius pomarinus x Eilat 
kleine jager Parasitic Skua Stercorarius parasiticus x North Beach Eilat 

kokmeeuw Black-headed Gull Larus ridibundus x North Beach Eilat 
dunbekmeeuw Slender-billed Gull Larus genei x North Beach Eilat 
Baltische mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus x North Beach Eilat 
dwergmeeuw Little Gull Larus minutus x North Beach Eilat 
Witoogmeeuw White-eyed Gull Larus leucophthalmus x North Beach Eilat 
grote stern Sandwich Tern Sterna sandvicensis x North Beach Eilat 
lachstern Gull-Billed Tern Sterna nilotica x Saltpans 
visdief Common Tern Sterna hirundo x North Beach Eilat 
reuzenstern Caspian Tern Sterna caspia x North Beach Eilat 
witwangstern Whiskered Tern Chlidonias hybridus x Saltpans 
zwartbuikzandhoen Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis x Ben Gourion 
sahelzandhoen Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus x   
kroonzandhoen Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus x K 60 woestijn 
Lichtensteins zandhoen Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii x Runderfarm 
rotsduif Rock Dove Columba livia x Woestijn in de omgeving van Eilat 



Turkse tortel Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto x Runderfarm 

zomertortel European Turtle Dove Streptopelia turtur x Runderfarm 

palmtortel Laughing Dove Streptopelia senegalensis x overal 

maskerduif Namaqua Dove Oena capensis x Ein Gedi, Qumran 
halsbandparkiet Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri x Sofirapark Eilat 
koekoek Common Cuckoo Cuculus canorus x Yeroham lake 
kerkuil Barn Owl Tyto alba x Tel Aviv en Kibbuts Mashabel-Sade 
Palestijnse bosuil Hume's Owl Strix butleri x ± 100 km ten Noorden van Eilat 
oehoe Desert Eagle Owl Bubo bubo x Woestijn in de omgeving van Eilat 
velduil Short-eared Owl Asio flammeus x Woestijn in de omgeving van Eilat 
steenuil Little Owl Athene noctua x Kibbuts Mashabel-Sade 
gierzwaluw Common Swift Apus apus x overal 
vale gierzwaluw Pallid Swift Apus pallidus x overal 
Alpengierzwaluw Alpine Swift Tachymarptis melba x o.a. Ben Gurion 
ijsvogel Common Kingfisher Alcedo atthis x North Beach Eilat 
Smyrnaijsvogel White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis x Ein Gedi, Qumran 
bonte ijsvogel Pied Kingfisher Ceryle rudis x North Beach Eilat, Yeroham Lake 
bijeneter European Bee-eater Merops apiaster x Saltpans 
groene bijeneter Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus x Saltpans 
kleine groene bijeneter Little Green Bee-eater Merops orientalis x overal 
scharrelaar European Roller Coracias garrulus x Saltpans, Nirzana 
hop Eurasian Hoopoe Upupa epops x Yotvata Circular Fields 

Syrische bonte specht Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus x Tel Aviv  
draaihals Eurasian Wryneck Jynx torquilla x Ofira parkje Eilat 
kuifleeuwerik Crested Lark Galerida cristata x overal in de woenstijn 

kortteenleeuwerik Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla x overal in de woenstijn 
kleine kortteenleeuwerik Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens x Nirzana 
woestijnleeuwerik Desert Lark Ammomanes deserti x   
rosse woestijnleeuwerik Bar-tailed Lark Ammomanes cincturus x km paal 60 op de baan 40 
oeverzwaluw Sand Martin Riparia riparia x overal 
rotszwaluw Eurasian Crag Martin Hirundo rupestris x overal 
vale rotszwaluw Rock Martin Hirundo fuligula obsoleta x overal 
boerenzwaluw Barn Swallow Hirundo rustica x overal 
roodstuitzwaluw Red-rumped Swallow Hirundo daurica x talrijkste zwaluw 
huiszwaluw Common House Martin Delichon urbica x overal 
duinpieper Tawny Pipit Anthus campestris x overal in de woenstijn 
grote pieper Richard's Pipit Anthus richardi x Yotvata Circular Fields 
waterpieper Water Pipit Anthus spinoletta x Runderfarm slaapplaats 
boompieper Tree Pipit Anthus trivialis x Ofirapark Eilat 
roodkeelpieper Red-throated Pipit Anthus cervinus x runderfarm bij Eilat 
witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba x overal 
gele kwikstaart Yellow Wagtail Motacilla flava x vooral Balkan gele kwiks 
citroenkwikstaart Citrine Wagtail Motacilla citreola x Runderfarm 

Arabische buulbuul Spectacled Bulbul Pycnonotus xanthopygos x oooooooveral 

nachtegaal Common Nightingale Luscinia megarhynchos x o.a. Nirzana 

Noordse nachtegaal Thrush Nightingale Luscinia luscinia x Yotvata  

rosse waaierstaart Rufous Bush Robin Cercotrichas galactotes x Ofira parkje Eilat, Yotvata 
blauwborst Bluethroat Luscinia svecica x Yotvata Circular Fields 

gekraagde roodstaart Common Redstart Phoenicurus phoenicurus x Ofirapark Eilat 
zwarte roodstaart Black Redstart Phoenicurus ochruros x Ofirapark Eilat 
zwartstaart Blackstart Cercomela melanura x overal nabij woestijn 
paap Whinchat Saxicola rubetra x Yeroham lake 
tapuit Northern Wheatear Oenanthe oenanthe x overal 
izabeltapuit Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina x overal 
woestijntapuit Desert Wheatear Oenanthe deserti x Nirzana 



blonde tapuit (Oostelijke) Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica x overal in de woenstijn 

rouwtapuit Mourning Wheatear Oenanthe lugens x op de baan 40 
witkruintapuit White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga x overal in de bergen 
rode rotslijster Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis x Woestijn in de omgeving van Eilat 

merel Common Blackbird Turdus merula x Tel Aviv 
Cetti's zanger Cetti's Warbler Cettia cetti x   
graszanger Zitting Cisticola Cisticola juncidis x Yotvata Circular Fields 
gestreepte prinia Graceful Prinia Prinia gracilis x oooooooveral 
snor Savi's Warbler Locustella luscinioides x Yeroham lake 
rietzanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus x Yeroham lake 
grote karekiet Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus x Yeroham lake 

kleine karekiet Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus x Yeroham lake, Yotvata 

grote vale spotvogel Upcher's Warbler Hippolais languida x Yotvata Circular Fields 
vale spotvogel Olivaceous Warbler Hippolais pallida x overal 
zwartkop Blackcap Sylvia atricapilla x overal 
orpheusgrasmus Orphean Warbler Sylvia hortensis x zeldzaam in struiken bij woestijn 
Arabische zwartkop Arabian Warbler Sylvia leucomelaena x 1 w. In woestijn nabij Yotvata 
braamsluiper Lesser Whitethroat Sylvia curruca x oooooooveral 
kleine zwartkop Sardinian Warbler Sylvia melanocephala x   
Rüppells grasmus Rüppell's Warbler Sylvia rueppelli x kerkhof in Eilat 
grasmus Common Whitethroat Sylvia communis x Sofirapark Eilat 
brilgrasmus Spectacled Warbler Sylvia conspicillata x Nirzana 

Balkanbergfluiter Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli orientalis x diverse plaatsen 
tjif-tjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita x Ofirapark Eilat 
grauwe vliegenvanger Spotted Flycatcher Muscicapa striata x Ofirapark Eilat 
balkanvliegenvanger Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata x Ofira parkje Eilat 

Arabische babbelaar Arabian Babbler Turdoides squamiceps x diverse plaatsen in woestijn 
koolmees Great Tit Parus major x Tel Aviv 
buidelmees Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus x Yotvata, Yeroham Lake 
Palestijnse honingzuiger Palestine Sunbird Nectarinia osea x diverse plaatsen 
roodkopklauwier Woodchat Shrike Lanius senator x diverse plaatsen 
maskerklauwier Masked Shrike Lanius nubicus x diverse plaatsen 
zuidelijke klapekster Southern Grey Shrike Lanius excubitor x K 60 woestijn 
gaai Eurasian Jay Garrulus glandarius x Tel Aviv 
kauw Western Jackdaw Corvus monedula x Tel Aviv 

bontekraai Hooded Crow Corvus corone cornix x Tel Aviv 
bruinnekraaf Brown-necked Raven Corvus ruficollis x Ofirapark Eilat 
waaierstaartraaf Fan-tailed Raven Corvus rhipdurus x Metsokei Dragot 
huiskraai House Crow Corvus splendens x Ofirapark Eilat 

Tristan spreeuw Tristram's Starling Onychognathus tristramii x o.a. Ein gedi, Qumran, Eilat 
Treur mania Common Myna Acridotheres tristis x Tel Aviv 
huismus House Sparrow Passer domesticus x overal 
Spaanse mus Spanish Sparrow Passer hispaniolensis x overal 
Moabmus Dead Sea Sparrow Passer moabiticus x Yotvata 
vink Common Chaffinch Fringilla coelebs x Tel Aviv 
kneu Common Linnet Carduelis cannabina x Yotvata Circular Fields 

putter European Goldfinch Carduelis carduelis x Yotvata Circular Fields 
groenling European Greenfinch Carduelis chloris x Yotvata Circular Fields 

rode woestijnvink Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguinea x Krater Mizpe Ramon 
vale woestijnvink Desert Finch Rhodospiza obsoleta x runderfarm bij Eilat 

grauwe gors Corn Bunting Miliaria calandra x Nirzana 
ortolaan Ortolan Bunting Emberiza hortulana x Yotvata Circular Fields 
bruinkeelortolaan Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia x Yotvata Circular Fields 
Monniksparkiet    x Ofiraparkje 
    Totaal gezien 215   





Naast de vele roofvogels  zien we hier ook Rouw- en Witkruintapuit. Het spektakel van 
de voormiddag is een Dwergarend in luchtgevecht met Waaierstaartraven. 
 
Een overzicht van de trektelling: 
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Totalen 
Steppebuizerd 530 238 270 600 695 270 425 3028 
Steppearend 2 3 0 3 0 5 1 14 
Schreeuwarend 15 5 4 7 21 101 22 175 
Zwarte Wouw 0 10 1 10 2 11 6 40 
Slangenarend 1 2 7 6 6 3 2 27 
Dwergarend 0 1 0 0 3 0 0 4 
Bruine kiekendief 0 0 0 1 1 0 0 2 
Visarend 0 0 0 0 1 0 1 2 
Torenvalk 1 0 0 0 1 1 0 3 
Lannervalk 0 0 0 0 1 0 0 1 
Havikarend 0 2 0 0 0 0 0 2 
Keizerarend 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balkansperwer 3 0 0 0 0 0 0 3 
Barbarijse Valk 0 0 0 0 0 1 0 1 
Aasgier 1 0 0 0 0 2 0 3 
Zwarte ooievaar 0 0 0 0 1 12 42 55 
        3361 


 
 
Na de middag moeten we verder, maar niet zonder eerst van een unieke gelegenheid te 
profiteren: je krijgt niet elk jaar de kans om in de Dode Zee te zwemmen. Een bizarre 
ervaring. Door het hoge zoutgehalte drijf je gewoon op het water. Wie een kwakske 
zoutwater binnenkrijgt, zal het echter niet snel vergeten. Gelukkig staat er in het 
winkeltje op de parking frisse Carlsberg in de frigo. Onze enige Smyrna ijsvogel van de 
reis sjeest voorbij terwijl een groep van 42 Zwarte Ooievaars doortrekt. Dan een rit 
van 250 km naar Eilat. Onderweg nog een paar mooie stopplaatsen. Elke vijver met 
vegetatie is hier een oase van vogelweelde met o.a. Masker- en Roodkopklauwieren, 
Grote en Kleine karekieten, Snor, Gestreepte prinia’s, massa’s Braamsluipers, 
Isabeltapuiten, Oostelijke blonde tapuiten, Vale Spotvogels en Moabmussen. Een 
stop in de Negevwoestijn levert o.a. soorten als Zuidelijke klapekster, 
Bruinkeelortolaan, Kuifleeuwerik, Kortteenleeuwerik, Balkanbergfluiter, 
Orpheus Grasmus, Sahelzandhoen en Kroonzandhoen op. Israël is een vreemd 
land: helemaal midden in de Negev staat plots een Mc Donalds. En de parking is goed 
gevuld! Wij rijden echter verder tot in Eilat waar we ons installeren in het Spring Hostel. 
Voor het avondeten is er nog tijd voor een bezoek aan de Saltpans. Hier zien we o.a. 
Flamingo’s, heel veel Steltkluten, Lachstern en één van de meest bizarre 
waarnemingen van onze reis: een Kwartelkoning die uit een struik naast onze wagens 
komt lopen. ’s Avonds nog een bizarre vaststelling: Eilat verschilt bijna in niets van elke 
populaire badplaats rond de Middellandse Zee: zon, zee en strand, schaars geklede PK’s, 
veel muziek, terrasjes en alcohol. Ons eerste avondmaal nemen we zowaar op het terras 
van een Ierse pub. Bij een whisky’tje tellen Dirk en Bukske het aantal soorten na: 134 
stuks. Carlos is nog op zijn gemak. 
 
 
 







 
 







