REISVERSLAG VOGELREIS NAMIBIE
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3 en 4 december – Amsterdam- Windhoek – Sossusvlei
We vliegen in de middag via Frankfurt naar Windhoek waar we de volgende ochtend aankomen. Op
de luchthaven vliegen meteen veel gierzwaluwen en al snel noteren we maar liefst 5 soorten:
Bradfields, Alpine, Little, White-rumped en African Palm Swift, leuk! Als we door de immigratie zijn
staat onze gids en chauffeur ons al op te wachten en nadat iedereen geld heeft opgenomen rijden
we eerst naar het kantoor van de agent. Hier halen we nog wat noodzakelijke spullen om voor het
kamperen en doen we wat boodschappen (met enkele fraaie Rosy-faced Lovebirds naast de bus).
Vervolgens rijden we al snel door eindeloze landschappen en zijn we op weg richting de Sossusvlei en
Sesriem Camp, Namibië here we come!

Onderweg naar Sossusvlei, adembenemende landschappen!
Windhoek ligt op een hoogvlakte en de eerste uren rijden we door een uitgestrekt savanne
landschap op ongeveer 1900m hoogte. Het is bewolkt en de temperatuur is aangenaam. Bij de eerste
stop zien we Chestnut-vented Warbler en komt een Europese Bijeneter overvliegen. We maken meer
stops en hebben aan het einde van de dag een prachtige lijst aan soorten: 4 soorten trappen (Kori,
Ludwigs, Red-crested en Northern Black Korhaan), Herero Chat, enkele Pale-chanting Goshawks,
Southern Yellow-billed Hornbill, Pale-winged Starling, Mountain Wheatea en Short-toed Rock Thrush.
We maken een stop bij Solitaire, een mooi gelegen plaatsje op ongeveer 80 km van het kamp, en
hebben net aan tijd voor een kop koffie. We zijn aan de late kant en we rijden regelmatig door
zandstormen….en die bleek er bij aankomst in Sesriem Camp ook te zijn. Koken werd dus een hapje
eten in het restaurant van het kamp en toen de wind iets ging liggen konden de tenten worden
opgezet. Iedereen was aardig vermoeid na de lange dag rijden (en de nachtvlucht ervoor) dus slapen
was geen probleem in onze tenten!

Northern Black Korhaan en Herero Chat, onderweg naar Sossusvlei, LS
5 december – Sossusvlei
We staan vroeg op om op tijd bij de plek van de Dune Lark te zijn. Het is een half uur rijden van het
kamp en als we aankomen is het nog wat schemerig. Het landschap is hier ronduit indrukwekkend!
Hoge rode zandduinen, witte kalkachtige vlaktes en stenige woestijnen wisselen elkaar af. Het zorgt
voor een prachtige kleurschakering en fraaie vergezichten. We lopen het habitat van de Dune Lark in,
rode zandduinen met hier en daar wat begroeiing, en het duurt niet lang of we zien een vogel door
het zand rennen, te gek! Even later zien we er nog één die flink tam is en zo staan we 5 minuten te
kijken naar een actief fouragerende Dune Lark op soms nog geen 5 meter afstand! Wat een
geweldige vogel! Intussen is het ontbijt klaargemaakt en schuiven we aan bij een heerlijk
ruimbelegde tafel, genietend van de ochtend en de waarneming van de Dune Lark.

Dune Lark, Sossusvlei, LS

Bij de Dune Lark, Sossusvlei, met een heerlijk ontbijtje op locatie! Foto’s Hans de Bruijn
De volgende stop is een droge rivierbedding waar we een stukje inlopen, een groene oase in de
woestijn. Er is al meteen veel activiteit met Dusky Sunbird, Rock Kestrel, White-backed Mousebird,
Yellow-bellied Eremomela, Black-chested Prinia, African Hoopoe en Swallow-tailed Bee-eater. Aan de
rand van de rivierbedding vliegen enkele zwaluwen die zich al snel laten determineren als African
Cliff Swallows, leuk! In de verte ziet onze gids een Oorgier in de woestijn zitten die even later
wegvliegt. Als we weer in willen stappen om naar Deadvlei te rijden zien we plotseling een trap
onder de boom staan, het blijkt een prachtige Ruppels Bustard te zijn, wauw!

Rode zandduinen bij Sossusvlei en blijdschap bij de Dune Lark, LS
We rijden verder langs steeds hoger wordende rode zandduinen en aan het eind van de weg
parkeren we de bus om met een jeep verder te rijden naar het startpunt van de wandeling naar de
Deadvlei. De omgeving is werkelijk prachtig. Bij de parkeerplaats zien we nog een Grey-backed
Sparrow-Lark en vele Cape Sparrows. De wandeling naar de vallei is opnieuw indrukwekkend, lopend
over het rode zand. Deadvlei is een verzameling dode bomen – naar verluidt al meer dan 600 jaar
oud – die op een witte, kalkachtige bodem staan, omgeven door enorme rode zandduinen. Zonder
meer indrukwekkend.

De beroemde ‘deadvlei’, met de meer dan 600 jaar oude dode bomen. LS
We rijden langzaam terug naar het kamp en maken onderweg stops voor Greater Kestrel (prachtig op
7 meter afstand), Namaqua Sandgrouse en Double-banded Courser. Wat een heerlijke ochtend! Na
de lunch hebben we een siesta en daar bezoeken we een ander duingebied niet zo ver van het
kamp. We zien veel Social Weavers maar ook Mountain Wheatear en Scaly-feathered Finch – een
nieuwe voor de lijst. De rest van de middag is het wat tam, en we besluiten de rivierbedding opnieuw
te doen, maar nu de andere kant op. En dat was opnieuw vermakelijk met zowaar nog een nieuwe
soort voor de trip: een Spotted Eagle Owl vloog weg uit een boom. Onderweg naar het kamp hebben
we nog een geweldige waarneming van twee Brown Hyena’s waarvan er één vlak langs de bus liep,
wauw! Een prachtige dag die in stijl werd afgesloten met enkele bezoeken van Black-backed Jackals
naast onze tenten.

African Cliff Swallow en Familiar Chat, Sossusvlei, LS

Greater Kestrel en Pale-winged Starling, Sossusvlei, LS

Brown Hyena, Sossusvlei, Hans Semeins
6 december – Sossusvlei – Swakopmund
Vandaag is vooral een reisdag en die begint meteen goed. Net buiten het kamp zit een Pygmy Falcon
die zich fantastisch en langdurig laat zien en fotograferen. We rijden weer door prachtige
landschappen en hebben opnieuw een stop bij Solitaire. Onderweg zien we Ruppels en Northern
Black Korhaan, Burchells Courser, enkele Oorgieren, Rock Kestrel en nog een Pygmy Falcon. Bij
Solitaire genieten we van een heerlijke capuccino met appeltaart van de bekende bakkerij hier. Qua
vogels is het ook leuk, we zien enkele nieuwe voor de lijst met Namaqua Dove en Red-headed Finch.
Dan rijden we door naar onze lunchplek bij een droge rivierbedding. We zien nog een auto staan, van
een groep Amerikaanse vogelaars die we al eerder tegen zijn gekomen. Naast hun lunchtafel zitten
twee prachtige en tamme Cape Buntings en een Mountain Wheatear! De lunch werd even
uitgesteld…

Cape Bunting en Mountain Wheatear bij de lunch onderweg naar Swakopmund (Hans Semeins)
We vervolgen de rit richting Walvisbaai, nog eens 180km door het prachtige maar ook dorre
Namibische landschap. Onderweg is het rustig maar aangekomen bij de boulevard van Walvisbaai
Lagoon is het een ander verhaal. De slikken hier zitten werkelijk vol met vogels! We komen ogen te
kort en zien meteen al veel steltlopers zoals White-fronted Plover, een Chestnut-banded Plover,
Kleine, Drieteen- en Krombekstrandloper, Zilverplevier, Rosse Grutto, Steenloper enz. Verderop
staan enkele groepjes Kleine Flamingo’s die zich tot 5 meter laten benaderen, heel bijzonder! Andere
soorten die we zien zijn Reuzenstern, Europese Flamingo, Rosy-faced Lovebird en Cape Wagtail. We
rijden door naar Swakopmund en checken daar in in ons hotel vlakbij zee.

Tamme Kleine Flamingo’s bij Walvisbaai, LS
7 december – Swakopmund
We beginnen de dag met een boottocht door Walvisbaai Lagoon. ’s Morgens worden we opgehaald
bij ons hotel en met een ander groepje Nederlanders gaan we aan boord van de ‘Ocean Lady’. We
hebben nog geen paar honderd meter gevaren of er landen al Roze Pelikanen op het dek en er
springt een Cape Fur Seal uit het water zo de boot in! Ricardo, zoals ie liefkozend wordt genoemd
door de kapitein, komt natuurlijk niet voor niks en de eerste emmer met vis wordt geopend… Meer
pelikanen komen aan boord en willen ook een hapje mee-eten, en zo worden er selfies gemaakt met
pelikanen, een bizar fenomeen!

Roze Pelikanen tijdens ons boottochtje bij Walvisbaai, LS
We varen verder en de volgende verrassing staat op ons te wachten: we zien een rug en een vin van
een Bultrug. Het dier laat zich regelmatig mooi dichtbij zien, we horen het zelfs als hij boven water
komt en ademt. Dan varen we langs de smalle landtong naar het noorden, waar enorme
hoeveelheden sterns en flamingo’s zitten. We zoeken en zoeken en plotseling zien we een Damara
Stern langs vliegen, yes! Deze ernstig bedreigde soort (ca 2000 broedparen wereldwijd) wil je hier
natuurlijk graag zien. De aantallen Cape Fur Seals nemen toe naarmate we de punt van de landtong
naderen. Het is een heel indrukwekkend gezicht om de 1000-en dieren te zien en te horen van zo
dichtbij. We zien nog een paar vluchtige Benguela Dolphins, een verre Cape Gannet en een
fantastisch mooie Sunfish voordat we terugvaren naar de haven. Vlakbij de haven landt er nog even
een hongerige Roze Pelikaan op het hoofd van de schrijver van dit verslag….een mooie afsluiting.

Bultrug en Damara Stern, Walvisbaai, LS

Sunfish en Cape Fur Seals, Walvisbaai, Hans Semeins en LS
’s Middags bezoeken we zoutpannen en woestijn ten noorden van Swakopmund. Opnieuw een
onzettend vogelrijk gebied met meer Chestnut-banded Plovers, veel steltlopers, enkele Cape Teals en

een 10-tal prachtige Damara Terns! We lopen een klein stukje de licht begroeide woestijn in en zien
al snel de eerste doelsoort: een fraai groepje Gray’s Larks. Even later zien we de volgende: een
Tractrac Chat zit op een steen naast de bus. Op de vlakte naast de bus zien we Red-capped Larks
maar ook broedende White-fronted Plover en zelfs Damara Stern. Dan rijden we naar zee voor een
poging om Black Oystercatcher te zien. Er vliegen enorme aantallen Cape Cormorants, c 20 Kleine
Jagers maar helaas geen Black Oystercatcher. De chauffeur rijdt achteruit de zandweg uit, maar komt
aardig vast te zitten….gelukkig snellen er enkele mensen te hulp maar geen enkele auto is sterk
genoeg om onze zware truck los te krijgen. We graven zand weg, leggen stenen onder banden voor
meer grip en duwen hopeloos tegen de truck, maar er is geen beweging in te krijgen. Gelukkig komt
er net voor donker steviger geschut in de vorm van een truck met oplegger die met een lier onze
truck eindelijk los krijgt…In de tussentijd hadden we overigens mooi wel drie Black Oystercatchers
gezien!

Chestnut-banded Plover en Terekruiter, Walvisbaai, LS
8 december – Swakopmund
We beginnen de dag bij Walvisbaai waar we al snel een Terekruiter zien, een zeldzame soort in
Namibie, leuk! We rijden verder in de richting van de kust met links en rechts uitgestrekte
zoutpannen met werkelijk onvoorstelbare aantallen steltlopers en sterns. Hoogtepunten waren 100en Chestnut-banded Plovers en 10-tallen Damara Sterns en Witvleugelsterns. Onderweg maken we
een stop bij een broedplaats van Cape Cormorants waar ook 3 Black Oystercatchers zitten. De lunch
doen we bij de pier van Swakopmund waar we als verrassing enkele fraaie Crowned Cormorants zien
op enkele meters afstand. In de middag bezoeken we nogmaals het gebied ten noorden van
Swakopmund waar we opnieuw Gray’s Lark en Tractrac Chat zien.

Crested Cormorant en White-fronted Plover, Swakopmund, LS

Tractrac Chat en Gray’s Lark, Swakopmund, LS
9 december – Swakopmund – Spitzkoppe - Erongo
We rijden op tijd weg in de richting van Spitzkoppe en maken wat stops onderweg in de hoop nieuwe
soorten te zien. We komen niet verder dan Gray’s Lark en enkele Red-capped Larks. Tegen de middag
komen we aan bij Spitzkoppe waar het eerst nog verrassend fris is: het is bewolkt en het regent zelfs
even licht. Even later breekt gelukkig de zon door en rijden we het gebied in. In een geweldige setting
van grote zandkleurige rotsformaties zien we al snel de eerste doelsoort: een jonge Zwarte Arend
(Verrauxs Eagle) vliegt voor de rotsen langs, even later gevolgd door twee adulte vogels, wauw!

Het typische landschap van Spitskoppe, LS
Er zitten veel Pale-winged Starlings en we zien onze eerste Kalahari Scrub Robin en Layards Warbler.
Bij de lunch worden we omringd door Pale-winged Starlings en enkele Ground Squirrels. We rijden
verder naar Erongo waar we na het inchecken (wat een prachtige lodge!) nog een wandeling maken
met een lokale gids. En deze plek stelde niet teleur! We zien prachtige Rockrunners, White-tailed
Shrikes, vele Rosy-faced Lovebirds, Monteiro’s Hornbill, Carps Tit, Marico Sunbird en Lark-like
Bunting. ‘s Avonds hebben we een heerlijk diner met een schitterend uitzicht over de vallei met als
bonus enkele Freckled Nightjars.

Het fraaie Erongo Camp, LS
10 december – Erongo - Madisa
We beginnen met een vroege ochtendwandeling, vooral voor het zien van de lokale Hartlaub’s
Spurfowl. We horen al snel enkele paartjes roepen en het duurt niet lang of we zien enkele vogels ver
op een rots lopen. Even later kunnen we van twee vogels zelfs heel behoorlijke foto’s maken, te gek!
Rockrunners zingen of het een lieve lust is en we zien er minstens 4. Andere nieuwe soorten zijn
Long-billed Crombec, Grey-backed Camaroptera en Cinnamon-breasted Bunting. Elke ochtend
worden bij het restaurant vogels gevoerd en we zien mooie groepjes Rosy-faced Lovebirds en een
enkele Red-billed Francolin.

Zwarte Arend (Verrauxs Eagle) en Rockrunner, Erongo, LS

Rufous Sparrow en White-tailed Shrike, Erongo, LS

Rosy-faced Lovebird en White-browed Scrub Robin, Erongo, LS
Dan is het tijd om spullen te pakken en ons klaar te maken voor de rit naar Madisa Camp in
Damaraland. De vegetatie wordt opnieuw schaarser en onderweg doemen zelfs weer rode duinen
op. Het is weer een prachtige rit en bij aankomst in het kamp is er nog wat tijd om vogels te kijken. Er
zijn enkele tamme Yellow-billed Hornbills, twee Pearl-spotted Owlets en als bonus 3 prachtige Barecheeked Babblers, een specialiteit van het gebied. Een grote groep Great Sparrows fourageert op de
grond tussen de acacia’s en Rock Martins laten zich mooi zien en fotograferen. We hebben
vervolgens een heerlijk biertje en genieten van een prachtige zonsondergang en een heerlijke
maaltijd van onze topchef!

Onze kok maakt weer een heerlijk maal in Madisa Camp, LS

Bare-cheeked Babbler en Yellow-billed Hornbill, Madisa Camp, LS
11 december – Madisa – Etosha (Okaukuejo camp)
We vertrekken vroeg vanaf Madisa camp en lopen het camp uit om nog even vogels te kijken. Naast
de soorten van gisteren zien ook twee Carps Tit en even verderop zowaar enkele nieuwe voor de lijst:
Fawn-colored Lark, Groundscraper Thrush en Crowned Lapwing. Dan stappen we in de bus en rijden
we naar het noorden, waar we de komende 4 dagen Etosha NP gaan verkennen. Eerst een klein
stukje over onverharde weg, maar vervolgens over prima asfalt wat de reistijd aanzienlijk versnelt.
Het landschap wordt langzaam meer begroeid en we zien steeds meer acacia’s verschijnen. En dat
brengt weer andere soorten met zich mee zoals African Hawk Eagle, Lilac-breasted Roller, Namaqua
Sandgrouse en verschillende hornbills. We doen onderweg nog wat inkopen voor de komende dagen
en hebben een geweldige koffie met gebak in een beroemd reizigerscafe.
Onderweg doen we nog een stop voor Ruppels Parrot, en met succes! We vinden uiteindelijk 7 vogels
rustig fourageren op nog geen 10 meter afstand, heel leuk!

Ruppels Parrot nabij Etosha NP, LS

Rond de middag komen we aan in Etosha en bij binnenkomst in het park zien we al meteen enkele
Giraffen. We rijden rustig naar het kamp en hebben lunch op onze kampeerplaats. Okaukuejo is een
groot kamp met restaurant, zwembad, bungalows en veel kampeerplaatsen.

Groundscraper Thrush en Steenbok, Etosha NP, LS

Starks Lark en Northern Black Korhaan, Etosha NP, LS
Ook is er een ‘waterhole’ op nog geen 100 meter van de tenten, met een grote variatie aan soorten.
We verkennen het kamp en zien al snel enkele tamme Groundscraper Thrushes, een fraaie African
Cuckoo, African Hoopoe en Cardinal Woodpecker. Het waterhole was ook te gek. Op het heetste van
de dag was het een komen en gaan van drinkende vogels zoals Chestnut-backed en Grey-backed
Sparrow Larks, Shaft-tailed Whydah en Red-headed Finch. Aan de oever liepen enkele Three-banded
en Blacksmith Plovers.
Vervolgens rijden we het park in - met het dak open! In Etosha mag je je voertuig niet verlaten
vanwege het grote wild dus we doen alles vanuit de bus, waar de ramen van open kunnen en dus
ook het dak. De route vanmiddag gaat door open en uitgestrekte, spaarzaam begroeide vlaktes.
Maar vlak buiten het kamp zien we eerst Violet-eared Waxbill, Southern Pied Babbler en Crimsonbreasted Shrike in de struikachtige vegetatie. Dan zien we de eerste leeuweriken, die we al snel
kunnen determineren als Starks Lark. Verderop meer leeuweriken maar nu groepjes Chestnut-backed
en Grey-backed Sparrow Larks. Ons eerste hoogtepunt qua zoogdieren is een mannetjes Leeuw die
ligt te luieren in de schaduw van een boom, geweldig! Andere leuke soorten vanmiddag zijn Capped
Wheatear, Red-crested en Northern Black Korhaan. We zorgen dat we iets voor donker terug zijn in
het kamp zodat we nog wat tijd hebben om bij de waterhole te kijken. En die stelde niet teleur….in
de schemer kwamen grote groepen Double-banded Sandgrouse invliegen en een jonge Zwarte
Neushoorn komt drinken. Te gek! Als het nog wat donkerder wordt komen de eerste nachtzwaluwen
boven de plas, en ze zingen ook nog eens. Het zijn Rufous-eared Nightjars, gaaf! We genieten nog
van een biertje bij het kamp terwijl een Kerkuil roept, en kijken uit naar een volle dag Etosha morgen.

Zonsondergang bij de waterhole van Okaukuejo, LS
12 december – Etosha (Okaukuejo camp)
We vertrekken vroeg en gaan een ander, meer begroeid deel van Etosha bezoeken. Het wordt echt
een geweldige dag en met name in de ochtend is het prachtig licht. We beginnen in de schemer bij
het waterhole van het kamp en zien daar al de eerste leuke soort: een Dusky Lark scharrelt dichtbij
langs en laat zich mooi zien. We rijden vervolgens weg van het kamp en bij de eerste stops zien we al
snel Spike-heeled Lark, eerst wat verder weg op de vlakte maar later vlak langs de bus.

Dusky Lark en Shaft-tailed Whydah, Etosha NP, LS

Double-banded Courser en Spike-heeled Lark, Etosha NP, LS
Dat geldt ook voor African Pipit en later Red-capped en Pink-billed Larks. Double-banded Coursers
zijn algemeen en zitten vaak op maar enkele meters van de weg. Er staan slechts enkele verspreid
staande bomen in het onmetelijke landschap maar daar zitten dan ook meteen leuke soorten in! Bij
de eerste boompjes langs de weg was dat een prachtige Spotted Eagle Owl. En verderop een familie
van maar liefst 7 Red-necked Falcons die een schitterende show weggeven in de toppen van de
bomen. Het is een dag vol highlights met mooie soorten als Oorgier, Kori’s en Ludwigs Bustards en
Red-crested en Northern Black Korhaan, Namaqua en Double-banded Sandgrouse, Pink-billed Larks,
de enige Ant-eating Chat van de reis en een fraaie Buffy Pipit. Op het zoogdierenvlak doen we het
ook niet slecht met 3 Leeuwen, 10 Black-backed Jackals, 7 Spotted Hyena’s, maar liefst 10 Zwarte
Neushoorns, vele Zebra’s (ssp antiquorum), Olifanten, enkele Gemsbokken, veel Springbokken, een
Steenbok en een Yellow Mongoose.

Red-necked Falcons, Etosha NP, LS
In de vegetatie bij het waterhole van het kamp zien we Europese overwinteraars zoals Fitis,
Spotvogel en Grauwe Vliegenvanger. Allemaal minstens 8000km gevlogen om in Namibië te
overwinteren, petje af!
De avond is opnieuw prachtig bij het waterhole met meer Rufous-cheeked Nightjars en maar liefst 6
Zwarte Neushoorns.

13 december – Etosha (Okaukuejo camp naar Halili Camp)
We verlaten Okaukuejo kamp en rijden langzaam naar Halili, het volgende kamp in Etosha. Het is
opnieuw een prachtige ochtend en we beginnen met een fraaie familie van wel 13 Leeuwen die we
langdurig kunnen bekijken. De dieren besluiten de schaduw op te zoeken, precies op de plek waar
twee Spotted Thickknees zitten! Ze laten zich echter niet verjagen als de hele familie komt luieren,
maar blijven alert. Een mooie groep Spotted Hyena’s komt langs onze bus wandelen en in de
struikjes naast de bus zitten enkele Rufous-eared Warblers, wat een geweldig mooie vogels zijn dat!

Etosha met op de achtergrond de enorme vlakte van Etosha Pan, LS
Het volgende hoogtepunt laat niet lang op zich wachten als we een Secretarisvogel zien lopen, voor
een heel aantal van ons een belangrijke doelsoort. We rijden langzaam naar het Salvadora waterhole
waar nog een doelsoort wordt gezien: Blue Crane! Het is slechts één vogel maar iedereen is er erg blij
mee. Vlak naast de bus zit een Desert Cisticola te zingen, pas onze eerste soort van deze familie. Het
is overigens een schitterend uitzicht want vlak achter de waterhole begint de zogenaamde Etosha
Pan, een enorme kale zoutvlakte van maar liefst 120 km lang die soms water bevat na hevige
regenval.

Kori Bustard, Hans de Bruijn en Rufous-eared Warbler, LS in Etosha
Als we aankomen in het kamp maken we een wandeling naar het waterhole (elk kamp heeft zijn
eigen…) en rond het kamp. Het is de warmste dag van de reis en in deze temperatuur midden op de
dag is zelfs een wandelingetje van enkele 100-en meters een flinke opgave! We zien al snel een
nieuwe soort: een zingende Golden-breasted Bunting. Vlakbij de tenten zien we wood hoopoes maar

welke, Green of Violet? Beide soorten zijn enorm moeilijk uit elkaar te houden, maar op basis van de
foto’s waarop de violette weerschijn te zien is, lijkt het toch te gaan om Violet Wood Hoopoe. Een
andere nieuwe hier is Northern White-crowned Shrike.

Afrikaanse Leeuw en Zwarte Neushoorn, Etosha NP, LS
De middagsafari levert weer enkele leuke soorten op zoals Grauwe Kiekendief (zeldzaam in Namibië),
Red-chested Swallow, Rufous-naped Lark en de enige Pearl-breasted Swallow van de reis, uiteraard
weer bij een waterhole. Hier waren overigens ook wat steltlopers te zien met Herdersplevier,
Poelruiter en Kemphaan.
14 december – Etosha (Halili naar Namutoni Camp)
We nemen afscheid van Halili Camp maar niet voordat we weer een mooie ochtendwandeling
hebben gemaakt. En dat was best leuk! We zagen Bare-cheeked Babbler, Emerald-spotted WoodDove, Little Sparrowhawk, Southern Red-billed Hornbill en twee Wielewalen, 8000km van huis! De
tenten zijn weer ingepakt en we rijden weg naar ons laatste kamp in Etosha, Namutoni Camp. De
vegetatie wordt steeds wat rijker. We rijden door fraai savannelandschap en zien Scharrelaar (ook
8000 km van huis), een fraaie donkere vorm van Gabar Goshawk, Bateleur en Savannearend. Dan
roept Truus dat ze iets heeft zien zitten, al rijdend uit de bus. Ze denkt aan een Leeuw en we rijden
iets terug. We zien het dier zitten, een beetje verscholen in de vegetatie, maar het is overduidelijk
een Luipaard! Wauw!! Wat een geweldige waarneming! Het dier begint al snel te lopen en we
kunnen het nog even volgen tussen de vegetatie maar verdwijnt helaas al snel….We zien onderweg
meer roofvogels met fraaie Oorgier, Rock Kestrel en Steppebuizerd.

Oorgier, Etosha NP, LS

Aan het begin van de middag komen we aan in Namutoni Camp, met meer begroeiing, en grotere
acaciabomen. Al snel horen we de bekende brubru roep van….de Brubru! En het duurt niet lang of
enkele vogels laten zich geweldig mooi zien. Maar er zitten meer vogels in het kamp: Jacobin Cuckoo,
Grey Go-away Bird, Kleine Klapekster, Grauwe Klauwier, Chestnut-vented Warbler en veel, heel veel
Bijeneters. De waterhole is een beetje dichtgegroeid maar we zien nog altijd mooie Blacksmith
Plovers en onze enige (niet zo mooie) Marabou van de reis.
In de middag doen we wat gebruikelijk is in Etosha, het bezoeken van meer waterholes! En daar
nemen we de tijd voor. We genieten van de laatste uren van de dag en laten de vogels aan ons
voorbij trekken. En dat is soms letterlijk: een fraaie groep Gierzwaluwen (> 8000 km…..) met een
lichter exemplaar (ssp pekinensis of misschien Vale?) vliegt boven de plas om te drinken. Een Black
Sparrowhawk zit een tijdje in een kale boom, we zien een mooie club steltlopers met Herdersplevier,
Poelruiter en Steltkluut, een Red-necked Falcon laat zich boven in de boom zien en Red-headed
Finches zitten in de struik naast de bus.

Chestnut-vented Warbler en Luipaard, Etosha NP, LS
We zijn voor het donker terug in het kamp om in het laatste licht nog een blik te werpen op ons eigen
kamp waterhole, maar we zien geen nieuwe soorten. Wel komt er een nieuwsgierig clubje Banded
Mongoose langs huppelen, op nog geen 2 meter afstand.
15 december – Etosha - Waterberg NP
We maken in de ochtend nog een wandeling over het terrein en dat levert toch nog een paar leuke
soorten op: een Brown-crowned Chagra en Rattling Cisticola. Dan nemen we afscheid van Etosha en
rijden we weg richting Waterberg. Onze gids was weer in topvorm: uit de rijdende bus werden
feilloos een paar fraaie roofvogels ontdekt. Black-chested en Brown Snake Eagle, Grijze Wouw,
Roodpootvalk en als klap op de vuurpijl een schitterende adulte Martial Eagle, vlak naast de bus!
Dichterbij Waterberg (een bebost bergplateau met fraaie roodbruine kliffen) verandert de vegetatie
langzaam naar een dichter bebost gebied. We komen in de loop van de dag aan in Waterberg en
omdat de lucht wat dreigend is besluiten we om bungalows te huren ipv de tenten op te zetten. Bij
het inchecken zien we een heel fraaie Diederik Cuckoo en Purple Roller en voor enkelen ook een
Burchells Starling, leuk! We maken een wandeling door de bebossing met uitzicht op de kliffen met
Crested Francolin, White-bellied Sunbird, Kalahari Scrub Robin en enkele Damara Dikdiks en Rock
Hyrax. We lopen vervolgens langzaam naar beneden en zien African Paradise Flycatcher, enkele
tamme Groundscraper Thrushes, Pririt Batis en een langsvliegende Ruppels Parrot.

Damara Hornbill, LS en Diederik Cuckoo, Hans Semeins, Waterberg

Martial Eagle, tussen Etosha en Waterberg, Hans Semeins
We genieten van een heerlijk laatste avondmaal gemaakt door onze geweldige kok en bedanken kok
en gids voor een prachtige tour door Namibië. Morgen is de laatste dag en rijden we terug naar
Windhoek voor de vlucht terug naar Amsterdam.
16 en 17 december – Waterberg NP – Windhoek - Amsterdam
Onderweg naar het ontbijt zien we zowaar nog een nieuwe soort voor de tour: een Black-backed
Puffback. Het is sowieso druk met vogels want er liggen vele dode en halfdode motten langs het pad
naar de ontbijtzaal, een gemakkelijk maaltje! Vervolgens is het spullen pakken en rijden we naar
Windhoek. We hebben nog tijd om één stop te maken bij een lodge met mooie waterpartijen waar
we nog een paar leuke soorten zien: South African Shelduck, Sacred Ibis, African Darter en Witwangen Witvleugelstern.
De rit naar het vliegveld verloopt verder soepel. We genieten onderweg van het uitgestrekte
landschap met de prachtige vergezichten. Op de luchthaven nemen we afscheid van onze geweldige
gids/ chauffeur en kok. Ons Namibisch avontuur zit er helaas op!
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