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Dag 1 – woensdag 8 november

Amsterdam – Banjul

Het verzamelen op Schiphol verloopt redelijk voorspoedig, we zijn alleen Paul even kwijt,
maar die blijkt al door de douane te zijn. Bij de gate houdt Chris alvast een inleidend praatje
om iedereen voor te bereiden op Afrika. Vooral de voorbereiding op het ellenlange wachten
bij het inchecken in het hotel maakt indruk, want achteraf vindt iedereen het meevallen!
Dag 2 – donderdag 9 november

Kotu Creek & Kotu Cycle Path

Na een lange vliegreis stapten we gisteravond al de dikke warmte van Afrika binnen: heerlijk!
Het gaat de komende dagen rond de 35 graden worden, dus een t-shirt is al genoeg. Vanaf het
ontbijtterras kijken we uit over strand en zee en voor we het weten vliegen de soorten ons om
de oren. Bonte IJsvogel (Pied Kingfisher), Kapgier (Hooded Vulture), Geelsnavelwouw
(Yellow-billed Kite), maar ook Europeanen
als Groenpootruiter (Common
Greenshank), Regenwulp (Whimbrel) en
Grote Stern (Sandwich Tern). Het is een
easy-birding-reis, dus de eerste ochtend
maken we een heel easy rondje om het
hotel en voordat we de oprijlaan van het
hotel af zijn, zijn er al diverse soorten
bijgekomen. De Schubkaplawaaimaker
(White-crowned Robin Chat) is al een
kleurrijke en we zijn nauwelijks op de Kotu
Bridge of het gaat echt helemaal los met
soorten als Grijsgroene Specht (Grey-headed Woodpecker), Feeënhoningzuiger (Beautiful
Sunbird), Hamerkop (Hamerkop). Vlak voorbij de brug is een plek waar de gieren gevoerd
worden en we genieten van het spektakel dat zich ontvouwt, omdat de Geelsnavelwouwen
(Yellow-billed Kite) en de Schildraven (Pied Crow) ook hun portie bij elkaar snaaien door in
duikvlucht tussen de gieren door te jakkeren. We wandelen verder langs de rijstvelden, vinden
Dwergbijeneters (Little Bee-eater) en Grote Textorwevers (Village Weaver), maken kennis
met de eerste toerako-achtige (waar Chris later een lezing over zal geven): de Grijze
Bananeneter (Western Grey Plantain-eater) en vermaken ons met de prachtigste nieuwe
soorten. We keren terug naar het hotel om te lunchen en gaan ’s middags opnieuw op pad. Dit
keer wandelen we langs het fietspad en het duurt niet lang of we vinden de
Blauwbuikscharrelaar (Blue-bellied Roller), de Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher) en
de Middelste Zilverreiger (Intermediate Egret), die nog verdraaid lastig te herkennen blijkt.
We splitsen de groep maar beide gidsen
nemen ons mee naar een plasje vlak achter
het fietspad, waar we warempel een
Goudsnip (Greater Painted-snipe) zien
staan! Ook indrukwekkend is de Zwarte
Reiger (Black Heron) die in het Engels ook
wel de ‘umbrella bird’ wordt genoemd,
omdat ie z’n vleugels tot parapluutje spreidt
om in de schaduw de visjes te kunnen zien.
Deze vogel toont zijn unieke gedrag volop,
waardoor de toch al succesvolle dag een
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buitengewoon karakter krijgt. Alles zit mee! Mensen die naar
het hotel willen, kunnen met Chris mee en nog even op de
Kotu Bridge kijken, terwijl de mensen die er geen genoeg van
kunnen krijgen, met Ansu en mij een nog iets groter rondje
maken.
’s Avonds bij het invullen van de lijst verbaast iedereen zich
nogmaals over de hoeveelheid én de kwaliteit van de soorten
en na een korte presentatie over de geografie en de
geschiedenis van Gambia kunnen we aan het diner, om
vervolgens bijtijds naar bed te gaan.

Dag 3 – vrijdag 10 november 2017

Abuko

Voor en tijdens het ontbijt zijn er al veel mooie vogels te zien. Naast een dagelijkse grote
hoeveelheid Geelsnavelwouwen (Yellow-billed Kite) en Schildraven (Pied Crow) vliegt er
een fraaie Visarend (Osprey) met vis over het terras waar je met uitzicht op zee kunt ontbijten.
Ook zijn er altijd wel reigersoorten en steltlopers waar te nemen én vliegen langs de kustlijn
Reuzensterns (Caspian Tern) en Grote Sterns (Sandwich Tern) af en aan. In de tuin van het
hotel laten zich ook leuke soorten
ontdekken, zoals de
Feeënhoningzuiger (Beautiful
Sunbird) of de Groene Kakelaar
(Green Wood Hoopoe) en
duivensoorten, zoals de
Roodoogtortel (Red-eyed Dove) en
de prachtige Palmtortel (Laughing
Dove)(foto). Boven zee bidt zelfs
een Bonte IJsvogel (Pied
Kingfisher).
Vanuit Kotu rijden we deze
ochtend met onze twee busjes naar
het oudste beschermde natuurgebied(je) van Gambia, Abuko National Park. Vanaf 1968 is het
park van 107 hectare officieel beschermd. In de loop der jaren zijn er 270 soorten vogels
waargenomen. Ook zitten er krokodillen, maar daarvan nemen we slechts een suggestie waar,
voor zover dat kan. Voordat wij ons aan de vogelrijkdom laven, maken we eerst een kleine
wandeling door de tegenovergelegen kostgrondjes, waar Gambianen voor zichzelf rijst
verbouwen. De eerste waarneming tijdens deze reis van de Violette Toerako (Violet Turaco)
is er een om nooit te vergeten: de rode vleugeldelen zijn goed te zien in prachtig zonlicht. We
liggen in katzwijm.
Verderop gaat het verder met de hoogpotige Lelieloper (African Jacana) en een goed
zichtbare ineengedoken Mangrovereiger (Striated Heron). Terwijl een Roodkopsmelleken
(Red-headed Falcon) overvliegt, zien we niet dat we gezamenlijk een mierenkolonie
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verstoren. Die zetten de aanval in en kruipen omhoog langs onze benen. Ai! Vanaf dat
moment gaan de broekspijpen in de sokken.
In het park rijgen we een aantal hoogtepunten aan elkaar. Te beginnen met de eerste
waarneming tijdens deze reis van een Bruinkeellelvliegenvanger (Common Wattle-eye) en we
zien heel goed de altijd lastig vindbare Afrikaanse Dwergijsvogel (Pygmy Kingfisher). Het
vogelfeest gaat verder met de Roodbuikparadijsmonarch (Red-bellied Paradise Flycatcher) én
de Afrikaanse Paradijsmonarch (African Paradise Flycatcher). Verderop vinden we nog de
Zwaluwstaartbijeneter (Swallow-tailed
Bee-eater) en de geheel zwarte
Fanteekamzwaluw (Fanti Sawwing)(foto).
Op de terugweg ontstaat er grote
opwinding. Een enkeling ziet de Groene
Toerako (Guinean Turaco). Wie hem niet
ziet, hoeft niet lang te treuren, want een
Bonte Tok (Pied Hornbill) hoog in de
kroon van de boom maakt wel iets goed.
Een wandeling door de tuin van hotel
Senegambia sluit de dag af. Een groepje
Rode Colobusapen (Western Red
Colobus) steelt de show. Verder
prachtige waarnemingen van een
Grijsgroene Specht (Grey-headed
Woodpecker), een badderende
Teugelijsvogel (Blue-breasted
Kingfisher) en een Westelijke Roodsnaveltok (Western Red-billed Hornbill), waarvan alleen
de markante kop boven het gras uitsteekt. We worden regelmatig door de andere gasten in
zwembroek en bikini aangesproken over wat we zien en doen. Voor uitleg is niet veel tijd,
want daar gaat alweer een nieuwe vogel. Min of meer tot slot zien we een onvolwassen Grote
Honingspeurder (Greater Honeyguide) met fraai
geel op de hals.
Terug in ons eigen hotel volgt totale ontspanning in
het zwembad. Wie het vogelen niet laten kan en
omhoogkijkt, ziet nog een Shikra (Shikra)
overvliegen, verder jagende Huisgierzwaluwen
(Little Swift) en de zeer ranke en o zo fraaie
Palmgierzwaluwen (African Palm Swift). Wat een
rijkdom!
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Dag 4 – zaterdag 11 november 2017 Brufut

Door het dagritme iets te verleggen en dus vroeg naar bed te gaan, kunnen we ook voor de
hitte uit al op pad. Brufut is een prachtig open savannebos met heel veel vogels. Bij het
uitstappen van de bus duurt het geruime tijd voor we op pad kunnen, doordat er in de
omgeving van de bus telkens maar nieuwe
soorten worden ontdekt. Van Noordelijke
Blauwoorglansspreeuw (Lesser Blue-eared
Starling) en Gambiapoederdonsklauwier
(Northern Puffback) tot Senegalese
Drongovliegenvanger (Northern Black
Flycatcher) en Halsbandparkiet (Rose-ringed
Parakeet). Vooral die laatste is opmerkelijk
omdat veel mensen deze soort al kennen uit de
grote stad maar hem nu voor het eerst in een
natuurlijk habitat zien. Er loopt een lokale gids
met ons mee, Maddy, die weet de roestplaats
van de Noordelijke Witwangdwergooruil
(Northern White-faced Owl)(foto), waar we er
twee van zien. Ook leidt hij ons naar een boom
waar een Geparelde Dwerguil (Pearl-spotted
Owlet) zit. Het kleine uiltje zit ons priemend
aan te kijken vanaf een hoge tak. Ook vinden
we de Afrikaanse Papegaaiduif (African Green
Pigeon), de Oranje Wever (Northern Red
Bishop) en de Afrikaanse Wielewaal (African Oriole). In een grote boom zitten maar liefst
drie Zwartbandbaardvogels (Bearded Barbet) druk te doen en daar zit bovendien ook een
vrouwtje van onze Europese Zwartkop (Blackcap). Een Beaudouins Slangenarend
(Beaudouin’s Snake Eagle) vliegt over en een Roodbuikparadijsmonarch (Red-bellied
Paradise Flycatcher) laat zich mooi zien, waarna het tijd wordt om naar de bushbar te gaan.
Op een paar bankjes in de schaduw hebben we uitzicht over twee drinkbakken, waar een
verscheidenheid aan vogels
zich laat zien, terwijl wij
genieten van een koud
drankje.
Een Afrikaanse
Dwergijsvogel (African
Pygmy Kingfisher)(foto)
baddert in het schaarse water
en de Dwergmaskerwever
(Little Weaver) en de
Zwartsnavelduif (Blackbilled Wood Dove) komen
drinken. Plotseling is er wat
beroering. ‘Toerako!’ gonst
het door de groep. En
inderdaad, bovenin het
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gebladerte klimt een Groene Toerako (Guinean Turaco) door de takken en laat zich zien aan
de mensen die hem van de week in Abuko gemist hebben! Een mooie inhaler. Vervolgens
neemt Maddy ons mee naar een plek waar hij weet dat er een Langstaartnachtzwaluw (Longtailed Nightjar) zit. Deze kunnen we prachtig door de telescoop bekijken en fotograferen. En
daarmee wordt het tijd voor de lunch.

We rijden naar de Tanji Ecolodge, waar de vogeldrinkgelegenheden een keur aan soorten
aantrekken. De Western Bluebill (Roodborstblauwsnavel) laat zich mooi zien aan iedereen die
hem in Abuko had gemist. Het Oranjekaakje (Orange-cheeked Waxbill) en Staalvlekduif
(Blue-spotted Wood Dove)(foto) zijn nieuw voor de lijst. Na een overheerlijke lunch met
koude drankjes rijden we naar Tanji Beach, waar de Reuzensterns (Caspian Tern) en
Grijskopmeeuwen (Grey-headed Gull)
over ons heen vliegen. We zien ook de
Witte (White Wagtail) én de Engelse
Kwikstaart (Yellow Wagtail ssp.
flavissima) en vinden een paartje
Staalvink (Village Indigobird). Op een
eiland ver in zee zien we de enorme
Roze Pelikanen (Great White Pelican)
staan en op de bootjes voor de kust
zitten Steenlopers (Ruddy Turnstone)
en Grote Sterns (Sandwich Tern),
trekvogels uit Europa.
Een gedeelte van de groep stapt op de
terugweg uit bij het fietspad om nog
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even verder te vogelen en de rest gaat lekker terug naar het hotel. Het Witgatje (Green
Sandpiper) en het Waterhoen (Common Moorhen) worden nog aan de lijst toegevoegd.
Dag 5 – zondag 12 november 2017

Sanyang/Tujereng

Voor en tijdens het ontbijt zien we alweer diverse soorten steltlopers, reigers, meeuwen,
sterns, gierzwaluwen en roofvogels.
Zwaarbewapend met kijkers, telescopen, fototoestellen, vogelgidsen én water, heel veel water,
rijden we richting het zuiden over de kustweg. Op de elektriciteitsdraden leuke duiven en
scharrelaars, en ook regelmatig de Piapiac (Piapiac), meestal met een paar tegelijk.

Gambia kent veel rommelige gebiedjes. Deels wat bebouwing, deels wat extensieve
landbouw, deels verwilderde stukjes en her en der een boom. Veel vogelsoorten voelen zich
er thuis. Het contrast met het strakgetrokken en opgepoetste Nederland kan bijna niet groter.
Zo’n gebied staat deze ochtend op het programma. We zien er - als we de busjes uit komen voor het eerst de zwaarste en meer subtiel getekende scharrelaar: de Roodkruinscharrelaar
(Rufous-crowned Roller). Verder weer prachtige Maskerduifjes (Namaqua Dove)(foto) die
ieders hart hebben gestolen. Ook leuk zijn de verschillende trekvogels: bij het begin van de
wandeling een Paapje (Whinchat) en aan
het eind een veld vol Gele Kwikstaarten
(Yellow Wagtail), een stuk valer dan bij
ons wanneer ze in prachtkleed tussen de
koeien lopen. Tussendoor genieten we in
de volle zon van onder meer de
Bontvleugelzwaluw (Pied-winged
Swallow) en de Baobabgierzwaluw
(Mottled Spinetail).
Ook krijgen we als tropische verrassing
voor het eerst een blik op de Oranje
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Wever (Northern Red Bishop). Geen zeldzaamheid, maar zeer fraai, de oh's en ah's zijn niet
van de lucht. Via de telescoop kunnen we tijdens de wandeling ook de Grijze Wouw (Blackshouldered Kite) en de Kaalkopkiekendief (African Harrier Hawk) goed waarnemen. Tijdens
deze ochtend stuiten we voor het eerst op een Gestreepte IJsvogel (Striped Kingfisher)(foto);
in rap tempo hebben we al veel soorten ijsvogels op onze lijst kunnen zetten.
Als we weer bij de busjes zijn, zitten hoog in de boom het vrouwtje van de Klaas' Koekoek
(Klaas's Cuckoo) en een Westelijke Vale Spotvogel (Western Olivaceous Warbler), een
trekvogel van het Iberisch schiereiland.
Lunchen doen we aan het strand, het vakantiegevoel is nu wel compleet. In de tuin laat een
aantal honingzuigers (sunbirds)
zich goed zien, langs het strand
gaat het helemaal los met sterns
(Reuzen-(Caspian), Grote
(Sandwich) en Koningsstern
(Royal Tern)) én zien we de
majestueuze Roze Pelikanen
(Great White Pelican). Vanuit de
bus wordt nog een Palmgier
(Palm-nut Vulture) gezien.
Een flinke afvaardiging besluit om
de dag af te sluiten met een
wandeling over de 'golfbaan' in de
buurt van het hotel. Het is moeilijk
voorstelbaar dat hier ooit is
gegolfd. Een deelnemer aan de reis heeft dat ooit wél gedaan, zo'n 18 jaar geleden, maar ook
toen liepen er al koeien over de green, die nu toch vooral een brown is. We zien er een mooie
verzameling: Groenstaartglansspreeuwen (Greater Blue-eared Starling), Treurdrongo’s (Forktailed Drongo), Groene Kakelaars (Green Wood-hoopoe), een Kaalkopkiekendief (African
Harrier Hawk), Grijze Bananeneters (Western Grey Plantain-eater), Zwaluwstaartbijeneters
(Swallow-tailed Bee-eater)(foto) en een Geelvoorhoofdketellapper (Yellow-fronted
Tinkerbird). Een Afrikaanse Papegaaiduif (African Green Pigeon) trekt zich terug in een
boom en wil zich niet tonen aan de Nederlandse vogelaars.
Dag 6 – maandag 13 november 2017 Pirang, former shrimp farm

Vandaag verlaten we het Sunset Beach Hotel in Kotu en laden we alle spullen op de bus voor
de reis naar Tendaba, zo’n 150
kilometer het binnenland in. Een bezoek
aan de voormalige garnalenkwekerij bij
Pirang is altijd spannend, want deze
wordt beheerd door het leger en van
tevoren weten we nooit of we toegang
zullen krijgen. Een typisch Afrikaanse
omstandigheid, waarbij het oordeel lijkt
af te hangen van het feit of de opzichter
goed geslapen heeft. Als we de bussen
uitstappen wemelt het van de zwaluwen
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boven een moeras, maar er vliegen ook Blauwbuikscharrelaars (Blue-bellied Roller) en
Groene Bijeneters (Blue-cheeked Bee-eater) rond en ook kondigen de reigers zich al aan met
een overvliegende Afrikaanse Lepelaar (African Spoonbill), een Zwarte Reiger (Black Heron)
en een Heilige Ibis (Sacred Ibis)(foto). De zwaluwen vliegen met z’n allen door elkaar, maar
we zien de Bontvleugelzwaluw (Pied-winged Swallow), Oeverzwaluwen (Sand Martin),
Moskeezwaluw (Mosque Swallow) en Roodkruinzwaluwen (Wire-tailed Swallow). Ik maak
wat foto’s en kom er later in Nederland, bij het uitzoeken van de foto’s, achter dat er ook
Roodborstzwaluwen (Rufous-chested Swallow)(foto) tussen vlogen! Een mooie en vrij
zeldzame soort die we in het veld waarschijnlijk

hebben uitgescholden voor Moskeezwaluw (Mosque Swallow). We krijgen (gelukkig!)
toestemming om het gebied in te lopen en gelijk begint het feest met Witwangfluiteenden
(White-faced Whistling Ducks), Ralreigers (Squacco Heron), Groenpootruiters (Common
Greenshank) en Flamingo’s (Greater Flamingo)! Langs het pad zien we een Baardgrasmus
(Subalpine Warbler), Kuifleeuweriken (Crested Lark) en een Kwartelastrild (Black-faced
Quailfinch). Zo druppelen de soorten gestaag binnen en zeker ook de lijst met Europeanen
wordt almaar groter met Poelruiter (Marsh Sandpiper), Bontbekplevieren (Common Ringed
Plover), Kluten (Pied Avocet) en Lachsterns (Gull-billed Tern) erbij. We drinken koffie en
thee onder een fenomenale, 1500 jaar oude kapokboom in de buurt en rijden verder naar de
lunchplek. Vlak voordat we bij de lunchplek aankomen, zien we een Bisschopsooievaar
(Woolly-necked Stork) vanuit de bus. We gaan de bus uit en buiten ontdekt onze Gambiaanse
gids Ansu een Bateleur! We genieten ons een slag in de rondte van deze spectaculaire arend
(een vrouwtje, gezien de spierwitte ondervleugels), met de wonderlijk korte staart. Terwijl we
staan te kijken komt er een andere, kleinere arend over gevlogen en iemand roept
“Dwergarend!”. Ik ga erin mee en maak gauw een paar foto’s, maar terug in Nederland begin
ik toch te twijfelen aan deze determinatie. Na wat uitzoekwerk blijkt dit feitelijk een van de
spectaculairste soorten van de reis te zijn geweest: de Ayres’ Havikarend (Ayres’s HawkEagle)(foto)! Een lastige arend om te determineren en inderdaad makkelijk te verwarren met
Dwergarend (Booted Eagle), zeker deze lichte fase. Ik had deze euforie graag in het veld met
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de deelnemers gedeeld, maar vanwege de Bateleur was het daar toch al feest. Tevreden
komen we aan bij het kleine paradijsje van de Nederlandse Carlijn en haar Gambiaanse man
Abdoul, AbCa’s Creek Lodge. De lunch is heerlijk en we genieten in de tuin nog van de
vlinders en van de verschillende vogels op de waterbak: Geelkraagbuulbuul (Yellow-throated
Leaflove), Purperglansspreeuw (Purple Glossy Starling) en, als hoogtepunt, de zeldzame
Groenkophoningzuiger (Green-headed Sunbird).
We stoppen nog een paar keer op de weg naar Tendaba, meestal voor roofvogels langs de
weg, zoals Afrikaanse Zwarte Kuifarend (Long-crested Eagle), Donkere Zanghavik (Dark
Chanting Goshawk) en Sprinkhaanbuizerd (Grasshopper Buzzard). En ergens zien we ook de
Langstaartparadijswida (Exclamatory Paradise Whydah) overvliegen, met zijn uitzonderlijk
lange staart.
Dag 7 – dinsdag 14 november 2017

Tendaba & Bao Bolong National Park

Op allerlei plekken duiken trekvogels uit onze
streken op, die - net als wij - bezig zijn met
een ongelofelijke reis. Zij doen het op eigen
kracht en dat dwingt grote bewondering af.
Een van de eerste vogels die we ’s morgens
zien, is een Tapuit (Northern Wheatear) die
foerageert op een aangelegde stenen oever,
precies zo’n plekje als waar je deze vogel in
10

Gambia, 8 – 19 november 2017

Nederland zou verwachten. Verder zien
we langs de rivier nog wat Hamerkoppen
(Hamerkop), Lachsterns (Gull-billed
Tern) en enkele steltlopers zoals
Oeverloper (Common Sandpiper) en
Regenwulp (Whimbrel).
In twee bootjes steken we de brede
Gambia-rivier over naar het Bao Belong
Wetland Reserve. Een pinda-opslag aan
onze oever staat er verlaten bij, maar is op
andere momenten wel in gebruik om de
oogsten af te voeren. Aan de overkant
aangekomen, begint het meteen met
Afrikaanse Slangenhalsvogels (African
Darter)(foto), waarvan er nog vele
langskomen - schitterende vogels die de
camera’s warm doen lopen. Overal
klinken Bruinkeellelvliegenvangers
(Common Wattle-eye) en
Goudkapfiskalen (Yellow-crowned
Gonolek). Ook horen we de Hadada-ibis
(Hadada Ibis).
Het is moeilijk om stil te zijn in de boot,
met zoveel enthousiasme worden de
vogels beleefd door de deelnemers. Een
specialiteit van het gebied komt in beeld, de Bruine Honingzuiger ((Mouse-)Brown Sunbird).
Boven ons zien we een gemengde groep bijeneters met de karakteristieke vlucht en geluiden:
het zijn zowel de Witkeelbijeneter (White-throated Bee-eater) als de ‘onze’ (European Beeeater). Later komt ook de Groene Bijeneter (Blue-cheeked Bee-eater) nog in beeld.
Extra opvallend tijdens deze boottocht zijn de vele Bisschopsooievaars (Woolly-necked
Stork), de giga-nesten van de Hamerkop
(Hamerkop) en bovenal de twee fraaie exemplaren
van de Afrikaanse Nimmerzat (Yellow-billed
Stork). Enkele deelnemers kunnen hier nog
overheen. Zij zien (glimpen van) een Reuzenreiger
(Goliath Heron), een Witrugkwak (White-backed
Night Heron)(foto) en twee Zwarte
Kroonkraanvogels (Black Crowned Crane). De
boottocht beperkt zich helaas tot enkele uren.
Door de getijdewerking wordt anders het water te
laag en zouden we vast komen te zitten.
’s Middags beklimt een deel van de groep een hete
heuvel om bij een kijkhut met uitzicht op een
waterbak mooie kleine vogels in het vizier te
kunnen krijgen, zoals het Napoleonnetje (Blackrumped Waxbill), het Blauwfazantje (Redcheeked Cordon-bleu) en de Kleine Rotsmus
11

Gambia, 8 – 19 november 2017

(Bush Petronia)(foto). Op weg naar de hut
krijgen we hoog aan de hemel nog een
donkere Wahlbergs Arend (Wahlberg’s
Eagle) en een mooie Sprinkhaanbuizerd
(Grasshopper Buzzard) in het vizier.
Als we deze plek willen verlaten, maken een
Mozambiquesijs (Yellow-fronted Canary) en
een Broebroe (Brubru) het ons nog lastig om
dat ook echt te doen. Die wil iedereen nog
wel even zien. Vooral de laatste is eigenlijk
voor de meesten vooral te horen met z’n
indringende alarmroep ‘peep-peep-peep’.
We rijden vervolgens met de twee Nissanbusjes, waarin ook de andere deelnemers
plaats hebben genomen, van Tendaba Camp
naar een paadje in een half-open landschap.
Het lijkt een wel erg rustig stukje. Maar dan
komt de blijde boodschap: een paartje
Noordelijke Hoornraven (Abyssinian Ground
Hornbill)(foto)! Heel uitzonderlijk zitten man
en vrouw in twee bomen vlak bij elkaar.
Meestal zitten ze op de grond, waar ze zich
vol eten met onder meer pinda’s. De enorme
zwarte bakbeesten met blauw om de ogen
zijn goed te zien voor iedereen en zorgen voor een uitgelaten stemming.
Na een korte wandeling, waarbij nog genoten wordt van onder meer een Afrikaanse
Wielewaal (African Golden Oriole), besluit een deel
van de groep nog te blijven om te kijken wat de
schemering zou brengen. Het lijkt bij een
Vierbandzandhoen (Four-banded Sandgrouse) en
geluiden van diverse honingzuigers en een
Gekraagde Roodstaart (Common Redstart) te
blijven. Niet slecht natuurlijk, maar vanuit het busje
op de terugweg schieten we naar een ander niveau.
En hoe. In een boom naast het pad zit een Verreaux’
Oehoe (Verreaux’s Eagle Owl), de grootste uil van
Gambia. De mensen die rechts in de bus zitten,
moeten zich in een onmogelijk standje wringen,
maar zien deze majestueuze vogel toch in volle
glorie op een boomtak zitten. Een magisch moment.
En verder rijdend op het pad komt in het licht van de
buskoplampen ook nog een Langstaartnachtzwaluw
(Long-tailed Nightjar) tevoorschijn. Vogelaarsgeluk
alom.
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Dag 8 – woensdag 15 november 2017

Tendaba – Kotu

Hoewel we de Noordelijke Hoornraaf (Abyssinian Ground Hornbill) dus al in de pocket
hebben, bezoeken we toch nog een keer het leefgebied, Kiang West. Een paar boerenfamilies
zijn bezig met de pinda-oogst en willen niet dat we foto’s maken van hun karretjes met ezels.
Vogels zijn er gelukkig genoeg en al snel zien we ‘onze’ Hop (Hoopoe)(foto) en een Bruine
Kiekendief (Marsh Harrier). Ook de Zomertortel
(European Turtle Dove) en de Gele Kwikstaart
(Western Yellow Wagtail) laten zich zien en we
voelen ons helemaal thuis. Opnieuw zien we een
paar Noordelijke Hoornraven (Abyssinian Ground
Hornbill) vliegen. Wat een indrukwekkend grote
vogels zijn het! En verrassend zijn de witte
vleugelpunten, die je in zit totaal niet ziet.
Vervolgens vindt Chris een klein bruin vogeltje dat
voor enige beroering zorgt: de Bruinrugpieper
(Plain-backed Pipit). Behalve een lastige
determinatie is het ook niet zo’n algemene soort, dus
het houdt de gemoederen even bezig. Maar dan
verschuift de aandacht naar een koekoek, die
aanvankelijk als Klaas’ Koekoek (Klaas’s Cuckoo)
wordt gedetermineerd, maar later hersteld wordt tot
Diederiks Koekoek (Diederik Cuckoo), helaas voor
Klaas! Gelijk daarna zien we een Afrikaanse
Koekoek (African Cuckoo), waarmee we echt een
inhaalslag voor het aantal koekoeken op de lijst maken. Als kers op de taart komt er ook nog
een vrouwtje Bateleur overgevlogen! Bij het in de bus stappen, vliegen er enkele Europese
Bijeneters (European Bee-eaters) over ons heen, samen met een paar Huiszwaluwen. De
interesse is na zoveel mooie soorten wat gezakt, dus we rijden gauw verder. We stoppen op
een beroemde roofvogel-hotspot. Meteen vliegen de roofvogels ons om de oren: vijf
Kaalkopkiekendieven (African Harrier Hawk), drie(!) Wahlbergs Arenden (Wahlberg’s
Eagle), drie Savannearenden (Tawny
Eagle), een Palmgier (Palm-nut Vulture),
een Witruggier (White-backed Vulture),
twee Lannervalken (Lanner Falcon), twee
Vale Gieren (Eurasian Griffon Vulture),
een Afrikaanse Havikarend (African
Hawk-Eagle) en ook nog weer een
Afrikaanse Zwarte Kuifarend (Longcrested Eagle). Het duizelt zelfs onze
Gambiaanse gidsen!
We smikkelen weer van een heerlijke
lunch bij Abdoul en Carmijn in AbCa’s
Creek Lodge en hebben dit keer iets meer
tijd om van de prachtige omgeving aldaar
te genieten. De Groenkophoningzuiger
(Green-headed Sunbird)(foto) laat zich weer mooi zien en ook de Geelkraagbuulbuul
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(Yellow-throated Leaflove) is er weer. De verdere rit naar Kotu levert verder geen bijzondere
waarnemingen meer en tevreden nemen we opnieuw onze intrek in het Sunset Beach Hotel.
Dag 9 – donderdag 16 november 2017

Kartong

We volgen de inmiddels bekende kustweg naar het zuiden; een oude zandafgraving op de
grens met Senegal is het doel. Bij de bestemming aangekomen zien we een nieuwe Palmgier
(Palm-nut Vulture), helaas niet voor iedereen goed te zien. Een van de reigers die we nog niet
eerder waarnamen, de Purperreiger (Purple Heron), laat zich goed zien aan de helft van de
groep. Iedereen kan nu wel goed het Zwart Porseleinhoen (Black Crake) zien, een mooie
verschijning tussen riet en lelies. De Purperkoet (Purple Swamphen) schittert prachtig paars in
de volle zon.
Als we voorbij een zoals vaak
half afgebouwd huis lopen,
zien we de voor Gambia
uitzonderlijke Huisgorzen
(House Bunting)(foto), een
dwaalgast uit Marokko - een
goed begin van de dag. Heel
bijzonder voor Gambia is ook
de Meerkoet (Eurasian Coot)
die verderop in een plasje zit,
maar daar moeten de
Gambianen dan maar van
genieten. Het blijkt evengoed
de 3e waarneming van deze
soort ooit in Gambia!
Verder waarnemingen van onder meer Ralreiger (Squacco Heron), Sporenkievit (Spur-winged
Plover), Witwangfluiteend (White-faced Whistling Duck), Dodaars (Little Grebe),
Zwartkopreiger (Black-headed Heron), Zwarte Reiger (Black Egret), Afrikaanse
Dwergaalscholver (Long-tailed Cormorant), Malachietijsvogel (Malachite Kingfisher), Kleine
Pelikanen (Pink-backed Pelican), Moskeezwaluw (Mosque Swallow), Roodkruinzwaluw
(Wire-tailed Swallow), Groene
Bijeneters (Blue-cheeked Bee-eater) en
voor het eerst een Gabarhavik (Gabar
Goshawk). Heel bijzonder is dat er
tussen de Witwangfluiteenden een
andere soort wordt ontdekt, nieuw voor
de reis, het vrouwtje van de
Knobbeleend (Knob-billed Duck). Fraai
te zien voor iedereen vanaf een dijkje en
even later vliegt er een jonge vogel
voorbij (foto).
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Een opwindende waarneming is die
van de uitzonderlijk fraaie
Grijskopijsvogel (Grey-headed
Kingfisher). Het is de favoriete vogel
van een van onze Gambiaanse gidsen.
Later, als we langs het warme strand
lopen, waar gelukkig een briesje wat
verkoeling geeft, zien we de nodige
soorten steltlopers die op trek zijn. Het
onverbiddelijke hoogtepunt van
deze wandeling is echter de
zeldzame Vale Strandplevier
(White-fronted Plover)(foto). Niet
eenvoudig te onderscheiden van
‘onze’ Strandplevier, maar drie
meerennende donskuikens (twee
op de insertfoto) geven meteen
uitsluitsel, dit is geen Europese overwinteraar. Veel schattiger wordt het niet.
Dag 10 – vrijdag 17 november 2017

Marakissa Woods

De dag begint in een oude steengroeve, waar we een Zwartkruintsjagra (Black-crowned
Tchagra) horen roepen. Hoe we ook zoeken, we vinden de vogel helaas niet. In het water
staan, naast de te verwachten Afrikaanse soorten als Afrikaanse Dwergaalscholver (Longtailed Cormorant), Sporenkievit (Spur-winged
Plover), Lelkievit (African Wattled Lapwing)
en Witwangfluiteend (White-faced Whistling
Duck) ook enkele ‘Europeanen’: Bosruiter
(Wood Sandpiper), Oeverloper (Common
Sandpiper) en in de struikjes op de rand een
Paapje (Whinchat). Keer op keer merken we
hoe belangrijk dit gebied is voor
overwinteraars. Ieder plasje, ieder stukje
strand en ieder bosje heeft wel een paar van
‘onze jongens’. Bij de weg vinden we een
roepende Spookklauwier (Grey-headed BushShrike), een vrij zeldzame soort die zich
bovendien meestal lastig laat zien, maar deze
werkt goed mee! Een eindje verderop brengt
een jonge koekoek ons in verwarring. De
rossige borst wijst volgens sommigen op de
superzeldzame Heremietkoekoek (Red-chested
Cuckoo) en aanvankelijk zijn zelfs onze
Gambiaanse gidsen het niet eens, maar het
blijkt ‘slechts’ een jong vrouwtje van de Afrikaanse Koekoek (African Cuckoo), een soort die
we al hadden.
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We rijden verder naar een brug waar we een mannetje Dominicanerwida (Pin-tailed Whydah)
(foto) prachtig zien badderen met zijn lange staart. Tijdens een korte wandeling pikken we

nog leuke soorten mee als Teugelijsvogel (Blue-breasted Kingfisher), Zwart Porseleinhoen
(Black Crake), Roodbuikhoningzuiger (Splendid Sunbird) en opnieuw een Bonte Tok (Pied
Hornbill). We zijn al vlakbij de lunchplek, Marakissa Lodge, waar we genieten van de
prachtig aangelegde tuin vol vogels: Violette Toerako (Violet Turaco), Afrikaanse
Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher),
Bronsstaartglansspreeuw (Bronze-tailed Glossy
Starling) en Mangrovereiger (Striated Heron). Als
we wegrijden, moeten de chauffeurs na 30 meter
alweer vol in de hengsels, want niet ver van de
weg zit voor velen een inhaler: de
Grijskopijsvogel (Grey-headed Kingfisher).
We stoppen onderweg nog bij een moerasgebied
waar we mooi de Poelruiter (Marsh Sandpiper)
(foto links), ter vergelijking, naast de
Groenpootruiter (Common Greenshank) (foto
rechts) zien lopen. En we zien opnieuw een
Grauwe Kiekendief, voor sommigen ook een
inhaalsoort. Tevreden rijden we terug naar Kotu.
Dag 11 – zaterdag 18 november 2017

Kotu & Tanji

De laatste dag biedt een zeer ontspannen programma. Voor het ontbijt is er voor wie wil een
ochtendwandeling door bekend gebied, vlakbij het hotel: deels mangrove, deels rijstveld en
deels wat bossig. Een doorsteek naar de golfbaan lukt niet, daarvoor blijkt het tij te hoog,
maar dat mag de vogelpret niet drukken, er is nog voldoende te beleven.
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Twee vogels die duidelijk aanwezig zijn op de
soundtrack van deze reis, laten zich zowaar heel goed
zien. Het begint achter het huisje van de ‘official bird
guides’. Daar komt de Wielewaalzanger (Oriole
Warbler) na wat zoekwerk duidelijk in beeld. En aan
de overkant van de weg is het prachtige rood van de
alomtegenwoordige Goudkapfiskaal (Yellowcrowned Gonolek) (foto) niet te missen. Ook de
Zwartkapbabbelaar (Blackcap Babbler) en de
Roodbuikhoningzuiger (Splendid Sunbird) kwamen
nog even langs, net als een groepje Vuurvinken (Redbilled Firefinch).
De acacia’s maken tijdens deze reis hun faam als
‘vogelbomen’ met gemak waar. Vogels gaan juist in
deze bomen zitten, ze vinden er beschutting en eten.
Deze ochtend bewijst het eens te meer. We treffen in
één boom aan: een Baardgrasmus (Subalpine
Warbler), een Fitis (Willow Warbler), een Bergfluiter
(Western Bonelli’s Warbler), een Westelijke Vale Spotvogel (Western Olivaceous Warbler)
en, heel bijzonder voor Gambia: een Fluiter (Wood Warbler) (foto). Dit trekvogelgeweld van
kleine bruine vogeltjes die vliegensvlug
door de boom schieten, spreekt niet
iedereen in gelijke mate aan. Maar de
ook aanwezige
Roodbuikparadijsmonarch (Red-bellied
Paradise Flycatcher) en Goudkapfiskaal
(Yellow-crowned Gonolek) maken alles
goed.
Andere favorieten van deze
ochtendwandeling zijn de
Dwergbijeneter (Little Bee-eater) en de
schitterend poserende Bonte Boertjes
(Senegal Parrot). En als we al weer op de
terugweg zijn, vliegen heel fraai nog twee Shikra’s (Shikra) laag over.
Een gedeelte van de groep kiest voor een boottochtje naar een eilandje (of eigenlijk een groep
eilandjes) voor de kust bij Tanji, Bijol Islands genaamd. Na lang wachten in de hete zon op
het volstrekt schaduwloze strand van Tanji komt er langzaam maar zeker schot in de zaak. De
boot is geregeld, nu nog de benzine. Wachten dus maar weer. Als we eindelijk gaan, hebben
we al de nodige Reuzensterns (Caspian Terns), Koningssterns (Royal Tern) en Grote Sterns
(Sandwich Tern) in de pocket. Boven het eiland vliegen Roze Pelikanen (Great White
Pelican) en de nodige Visarenden (Osprey). Tussen de Kleine Mantelmeeuwen (Lesser Blackbacked Gull) op de punt van het eiland waar we aanleggen, ontdekken we één Kelpmeeuw
(Kelp Gull). Verder zien we op het eilandje Visdieven (Common Tern), Rosse Grutto’s (Bartailed Godwit), Zilverplevieren (Grey Plover), Steenlopers (Ruddy Turnstone),
Drieteenstrandlopers (Sanderling), Bontbekplevieren (Common Ringed Plover), Scholeksters
(Eurasian Oystercatcher) en Groenpootruiters (Common Greenshank). Twee aardige
aanvullingen voor de lijst zijn Bonte Strandloper (Dunlin) en Dwergstern (Little Tern).
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De koffers zijn al ingepakt, dus rest ons slechts een gezamenlijk diner in het hotel, waarbij
Chris de uitslag bekend maakt van zijn quizvraag: “Hoeveel van de 17 mogelijke beauties uit
de lezing over toerako’s, ijsvogels en scharrelaars zullen we zien?” Het antwoord is 15 en
hoewel Pieter er met 17 een stuk naast zit, is hij volgens Chris de enige die tijdens de lezing
iets geroepen heeft. Daarmee is hij toch de winnaar! Hij krijgt van Chris een mooie
Vogelbeschermingspet. Verder krijgt iedereen een mooi speldje van een Bijeneter (European
Bee-eater) als dank voor deelname aan deze Vogelbeschermingsreis en de daarmee gepaard
gaande steun aan Vogelbescherming.
Het is een geweldige reis geweest met prachtige vogels in een heel mooi en toegankelijk land.
Wij, Chris, Arjan en ik, zijn als reisleiders verwend met de positieve instelling en de
flexibiliteit van deze groep. Er is nauwelijks een onvertogen woord gevallen en het aantal
gewonden is beperkt gebleven tot één, toen Pieter uitgleed in de douche.
Graag wil ik hier iedereen bedanken voor alle gezelligheid, speciaal dank aan Arjan voor het
beschrijven van de even dagen in dit verslag en Chris voor zijn voorbeeldfunctie als
superreisleider!
Mede namens Chris van der Heijden, Arjan Berben en natuurlijk Vogelbescherming
Nederland en BirdingBreaks: graag tot een volgende keer!
Klaas de Jong, december 2017
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