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Amsterdam ̶ São Paulo ̶ Cuiabá

Op deze woensdagmorgen ontmoet ik Dick, Vera en Frank, drie van de in totaal
zeven deelnemers om 7.30 uur bij de incheckbalies van de KLM op luchthaven
Schiphol. De overige vier deelnemers bevinden zich al in Brazilië. Twee deelnemers
hebben een pre-tour gemaakt en twee andere deelnemers hebben deelgenomen aan
de vogelreis. Vlucht KL 0791 vertrekt volgens schema om 10.05 uur naar het
internationale vliegveld São Paulo Guarulhos (GRU) en na een aansluitende
binnenlandse vlucht landen we om ca. 23.00 uur lokale tijd (-6 uur) in Cuiabá. Onze
Braziliaanse gids staat ons al op te wachten en zorgt voor transport naar onze
overnachtingsplaats. De eerste nacht verblijven we in het nabij het vliegveld gelegen
hotel Taina. Na een korte kennismaking met twee van de vier al aanwezige
deelnemers Dirk-Jan en Jacqueline, zoeken we onze kamers op.
Dag 2 – 11 september Cuiabá ̶ Chapada dos Guimarães
Deze ochtend maken we kennis met nog twee deelnemers, Jan en Petra. De groep
is nu compleet en na een uitstekend ontbijt vertrekken we naar Chapada dos
Guimarães. We hebben de komende dagen de beschikking over een minibus met
chauffeur, die luistert naar de naam Robson, een allervriendelijkste en rustige kerel.
Chapada ligt op zo’n 70 km afstand van Cuiabá. Het is een overweldigend en sterk
gevarieerd gebied dat gekenmerkt wordt door steile roodbruine kliffen, rotspartijen,
watervallen, cerrado (savanne), uitgestrekte graslanden, rivieren en bossen. Dit
geologisch zeer interessante gebied staat bovendien bekend om zijn overweldigende
vogelrijkdom. De eerste stop op weg omhoog naar het Braziliaans Centraal Plateau
is een goede gelegenheid om de camera’s uit de tassen te halen. Op de rotsen zitten
twee Red-and-green Macaws. Deze grote Ara’s laten zich heel fraai zien en
fotograferen. We vervolgen onze weg en stappen enkele malen uit het busje voor
korte wandelingen in het afwisselende landschap. Bij een van de stops kunnen we
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goede foto’s maken van een mooi mannetje American Kestrel. Een Rufous-thighed
Kite en enkele Swallow-tailed Kites laten zich prachtig zien. Wat verderop lopen we
een stukje over een smalle weg door een bos. Het zou teveel papier vergen om alle
hoogtepunten te noemen. Over een afstand van nog geen 1000 meter zien we onder
meer Blue-crowned Motmot en Blue-crowned Trogon, twee schitterend gekleurde
vogelsoorten. Het lukt ons om ook deze te vereeuwigen. In een kort tijdsbestek zien
we verder o.a. 2 verschillende Toucan- en Araçarisoorten, onze eerste Rufous-tailed
Jacamar, 7 soorten Hummingbirds en een op korte afstand zittende Ferruginous
Pygmy-Owl! En nog veel, veel meer fraais. Deze eerste dag in Brazilië begint het ons
flink te duizelen. Na een kort bezoek aan een fazenda (boerderij) vertrekken we in de
schemer naar onze logeerplek in het dorpje Chapada dos Guimarães. Dit bij veel
Brazilianen populaire plaatsje telt slechts ca. 18.000 inwoners maar heeft veel
restaurants en winkeltjes. Net buiten de kern staat ons pension. Een leuke
overnachtingsplek met een tuin waar vogels gevoerd worden en waar een klein
zwembad voor de liefhebber verkoeling biedt. Met een aantal deelnemers wordt de
checklist ingevuld. Dit wordt een dagelijks ritueel. Na het diner wordt even stilgestaan
bij de verjaardag van Vera en als verrassing wordt een chocoladetaart compleet met
één kaarsje geserveerd. Van een uitgebreide party is echter geen sprake. Moe maar
voldaan vertrekt iedereen naar zijn kamer.

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães ( Dirk-Jan)
Dag 3 – 12 september Chapada dos Guimarães
Vandaag hebben we toestemming om naar het Parque Nacional da Chapada dos
Guimarães te gaan. Dit park was enige dagen gesloten wegens brand. We lopen
door een rotsachtig gebied met verspreid wat lage bomen en struiken. In het mooie
ochtendlicht laat een paartje White-eared Puffbirds zich geweldig zien.
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White-eared Puffbirds, Chapada dos Guimarães (J. van den Berg)
Een geringde Narrow-billed Woodcreeper krijgt extra aandacht van onze
enthousiaste gids. Wat een fabelachtig mooi gebied en wat een geweldige soorten
laten zich hier zien en ………fotograferen. Wat te denken van de Blue Finch. Een
schitterend kobaltblauw mannetje hipt vlak voor onze neus tussen de lage vegetatie.
Vele soorten Tanagers, vliegenvangers en nog veel meer hebben we gezien als we
uiteindelijk op een plek komen met een adembenemend uitzicht. Steile roodbruine
rotsen, een diepe groene vallei en een klaterende waterval vormen een
overweldigend decor. We nemen de tijd om hier enkele uren rond te lopen. Enkele
kleine winkeltjes en een restaurant met een mooi terras bieden ons de mogelijkheid
om met een drankje te genieten van het uitzicht en uiteraard van de grote variatie
aan vogels. Met veel moeite lukt het onze gids om ons de Russet-crowned Crake te
laten zien. Dit schuwe ralletje houdt zich op achter een klein gebouw vlakbij het
restaurant. In de middag rijden we langs enorme uitgestrekte katoen- en maisvelden.
Uiteindelijk komen we op een onverhard weggetje een paartje Burro
wing Owls
tegen. Deze grappige kleine uiltjes met relatief lange poten zijn familie van onze
Steenuil en zijn holenbroeders. Ook zien en horen we op de akkers enkele Redlegged Seriema’s. Deze Zuid-Amerikaanse ‘Secretarisvogel’ zullen we later op de
reis beter voor de lens krijgen. Als de schemering invalt, rijden we terug richting
Chapada. Onderweg zien we een Short-eared Owl (Velduil), een zeldzaamheid in
deze regio. Kort daarna wordt de bus stop gezet en zien we twee Tapirs op een
akker staan. Ook dit is een zeer goede waarneming voor deze streek. Na enkele
foto’s met zeer hoge iso-waarde van deze bijzondere zoogdieren te hebben
gemaakt, vervolgen we onze weg naar huis.
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Burrowing Owls, Chapada dos Guimarães (J. van den Berg)

Tapir, Chapada dos Guimarães (D. Steehouwer)
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Chapada dos Guimarães (J. Steehouwer)

Red-and-green Macaws, Chapada dos Guimarães (D. Steehouwer)
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Dag 4 – 13 september Chapada dos Guimarães

Lunch in Chapada dos Guimarães (J. Steehouwer)
Deze dag gaan we proberen enkele ‘Chapadasoorten’ te vinden. We hoeven
daarvoor niet veel te reizen omdat deze gebieden in de nabije omgeving van ons
guesthouse liggen. Nog maar nauwelijks hebben we plaats genomen in de bus of we
stoppen al bij een braakliggend terrein om opnamen te maken van een mooi
poserende Blue-headed Parrot. De eerste leuke soort van de dag is alweer binnen.
Aangekomen bij een uitgestrekt savannegebied stappen we uit de bus en gaan te
voet verder over de weg. Als snel vinden we een paartje baltsende White-rumped
Tanagers. Een andere doelsoort van vandaag, de Rusty-backed Antwren laat zich
eveneens mooi zien. Enkele andere hoogtepunten van deze dag in dit habitat zijn
Rufous Casiornis, Laughing Falcon en Collared Crescentchest. Een tussentijds
bezoek aan een bos levert fantastische beelden op van baltsende Band-tailed
Manakins. Ook zien we hier Pale-crested Woodpecker, Rufous-winged Antshrike en
nog veel meer interessante soorten. De dag sluiten we af in een mooi rotsachtig
gebied met wederom een adembenemend uitzicht. Bij rood avondlicht stappen we
tevreden in onze bus en keren terug naar ons inmiddels vertrouwde logeeradres.
Dag 5 – 14 september Chapada dos Guimarães ̶ Pantanal
Zoals gebruikelijk deze reis zijn we vroeg uit de veren. Vandaag verlaten we
Chapada en rijden naar de Pantanal. Deze naam is afgeleid van het Portugese
woord pântano dat moeras betekent. Dit uitgestrekte draslandgebied bestaat in het
regenseizoen voor een groot deel uit water maar is nu in het droge seizoen goed te
bereiken en een eldorado voor allerlei vogelsoorten. De hoofdweg in de noordelijke
Pantanal is de Transpantaneira. Met een lengte van 147 km en meer dan 100 houten
bruggetjes loopt deze van Poconé tot het eindpunt Porto Jofre. Aangekomen in de
Pantanal wordt al snel duidelijk dat we in één van de meest vogelrijke gebieden ter
wereld terecht gekomen zijn. Een eerste stop bij een waterpartij biedt ons kansen om
foto’s te maken van druk foeragerende Large-billed Terns. Vele reigersoorten,
ibissen en ooievaars laten zich hier eveneens fantastisch zien.
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Tussen de vele Wood Storks,
Snowy en Great Egrets, de
gigantische Jabiru’s en nog veel
meer, zwemmen vele tientallen
Spectacled Caymans. De
Brilkaaiman komt voor in Middenen Zuid-Amerika en is
ongevaarlijk voor de mens. Deze
reis zullen we grote aantallen
tegenkomen van deze
reptielensoort. Na een uitgebreide
stop op deze mooie plaats en
vele foto’s rijker vervolgen we
onze weg naar onze eerste
overnachtingsplek in de Pantanal.
Onderweg zien we naast vogels
ook enkele zoogdieren zoals de
Capibara (waterzwijn). Dit
grootste knaagdier wordt tot wel
120 cm lang en is goed
vertegenwoordigd in de Pantanal.
Als we aankomen bij onze
slaapplek is de duisternis al
ingetreden. Na ontvangst van
onze kamersleutels krijgen we
echter weinig tijd om ons even
rustig terug te trekken op onze
kamers. Op het terrein van de
boerderij laat een Giant Anteater
Jabiru, Pantanal (F. van Waterschoot)
(Reuzenmiereneter) zich werkelijk fantastisch zien. Onverstoorbaar is hij op zoek
naar mieren en laat zich van zeer dichtbij benaderen. Een fantastische afsluiting van
de dag. Het diner smaakt ons ook deze avond weer voortreffelijk.
Dag 6 – 15 september Pantanal
De eerste ochtend op deze mooie plek, maken we voor het ontbijt een korte
wandeling over het uitgestrekte terrein. Terwijl we luisteren naar het monotone
basgeluid van een rondscharrelend paartje Bare-faced Curassows zien we onze
eerste Great Rufous Woodcreeper. Kort daarna zien we een ander hoogtepunt van
deze trip; de zeldzame Hyacinth Macaw. Dit is de grootste papegaaiensoort ter
wereld met een lengte van een meter, geheel kobaltblauw van kleur met slechts wat
geel bij de snavel en rondom het oog. Wat een imposante beesten! Een terechte
keuze om deze vogels op de omslag van ‘Birds of Brazil’ (The Pantanal & Cerrado of
Central Brazil) af te beelden. Deze vogelgids is overigens een absolute aanrader.

8

Large-billed Tern, Pantanal (F. van Waterschoot)

Spectacled Cayman, Pantanal (D. Steehouwer)
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Hyacinth Macaw, Pantanal (D. Steehouwer)

Band-tailed Manakin, Pantanal (J. van den Berg)
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Amazon Kingfisher, Pantanal (J. van den Berg)
Ook na het ontbijt blijven we rondom de boerderij en gaat ieder zijn eigen gang.
Enkele deelnemers focussen zich op de nestboom van de Macaws in de hoop een
vluchtplaatje te kunnen maken, anderen verkennen de tuin op zoek naar andere
mooie vogels en/of fotomomenten. Halverwege de middag gaan we op pad met een
open vrachtwagen met een andere maar ook erg sympathieke chauffeur. Met dit
vervoermiddel zullen we de komende 5 dagen de Pantanal verkennen. Ook nu zien
we veel indrukwekkends. Een paar Jabiru’s op hun gigantische nest in een hoge
boom, een mannetje Fork-tailed Flycatcher, vissende Green en Amazon Kingfishers
is slechts een kleine greep uit de vele mooie waarnemingen. De dag sluiten we af bij
een klein meertje waar ’s avonds vaak zoogdieren komen drinken. We zien Coati’s
(Neusbeertjes) langs de oever en een Tapir wadend door het ondiepe water. In de
schemer rijden we in ons ‘safarivoertuig’ met een tevreden gevoel naar ons
thuiskamp.
Dag 7 – 16 september Pantanal
Vandaag beleven we ‘another day in paradise’. Al vroeg stappen we in voor een
tochtje door de graslanden rondom de fazenda. De zon stijgt in snel tempo boven de
horizon en kleurt het landschap oranje. Mooi ochtendlicht zorgt voor tevreden
gezichten. Bij een plaats met enkele bomen en struiken stappen we uit en zien al
snel vele soorten. Een mannetje Great Antshrike laat zich mooi zien. De camera’s
doen hun werk. In een hoge kale boom broedt een kolonie Crested Oropendola’s.
Deze troepialen weven hangende nesten van meer dan een meter lang. Een Whitewedged Piculet zien we druk foeragerend tussen de struiken. Dit spechtje van nog
geen 10 cm laat zich geweldig zien. Ten slotte doet een mooi poserende Rufoustailed Jacamar het enthousiasme verder toenemen en gaan we op deze morgen in
opperbeste stemming richting ontbijttafel. Na het ontbijt maken we een tochtje met de
truck. Bijna vanzelfsprekend levert dit weer schitterende momenten op. Om maar
enkele hoogtepunten te noemen; een paartje Yellow-chinned Spinetails, Greater
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Thornbird en Savanna Hawk. Een paar deelnemers maken een kleine
wandelexcursie. De rest kiest voor de vogelrijke tuin en hoopt hier wat plaatjes te
kunnen maken. Die plaatjes worden gemaakt met als hoofdrolspelers o.a.; Toco
Toucan, Chestnut-eared Araçari, White en Golden-green Woodpecker.

Toco Toucan, Pantanal (J. van den Berg)
Achter in de middag verlaten we deze fantastische plek. In de schemering rijden we
de laatste kilometers over een hobbelige weg naar onze volgende bestemming;
Curicaca Lodge. Curicaca is het Portugese woord voor Buff-necked Ibis. We zien in
het schijnsel van de koplampen enkele Boat-billed Herons in de bomen zitten.
Uiteindelijk bereiken we onze, tussen de bomen gelegen, lodge. We krijgen de
sleutels van onze fraaie hardhouten bungalows overhandigd. Na een verfrissende
douche sluiten we met elkaar de dag af in het restaurant. Morgen zullen we kennis
maken met een heel andere omgeving.

Dag 8 – 17 september Pantanal
In de vroege morgen worden we wakker met het rauwe bulderende geluid van de
Black Howler Monkeys (Brulapen). Enkelen van ons zien in de schemer kort een
Tapir scharrelen. Eerst maken we een korte verkenningswandeling door de loofrijke
tuin. Tussen de bungalows wijst de gids ons een boom aan met daarin een Great
Potoo. Een enigmatische nachtvogel die volledig vertrouwt op zijn cryptische uiterlijk.
In het smalle riviertje, dat grenst aan het terrein wemelt het van de kaaimannen. Een
Rufescent Tiger Heron staat doodstil in het water, wachtend op een voorbij
zwemmende vis. In de dichte onderbegroeiing krijgen we een paartje Band-tailed
Antbirds te zien. Het fotograferen van deze skulkerige vogels valt niet mee maar
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enkele deelnemers lukt het uiteindelijk om een paar foto’s te maken. Enkele
Undulated Tinamous worden gezien terwijl ze zich foeragerend over de bosbodem
bewegen. Een paartje Turquoise-fronted Amazons toont zich in al hun schoonheid
op korte afstand van ons. Wat een soortenrijkdom op een dergelijk kleine
oppervlakte! Het is onmogelijk om van al het moois dat we zien en horen verslag te
doen in de vorm van enkele A4-tjes. Onze Spaanse gastheer heeft intussen het
ontbijt klaar. De versgebakken broodjes smaken voortreffelijk. Na het ontbijt gaan we
voor een korte wandeling in een aansluitend dicht bos. Hier zien we twee aapsoorten
t.w. Brown Capucin Monkey en Black-tailed Marmoset en uiteraard weer enkele
fraaie vogels zoals White-eyed Attila, de knalgele Flavescent Warbler en een fraai
poserende Blue-crowned Trogon. Tijdens de lunch worden we vergezeld van enkele
kaaimannen, die rond 13.00uur traag maar vastberaden naar een kleine afvalplaats
naast de keuken lopen om wat restanten op te vreten. Enkele Lesser Yellow-headed
Vultures en Purple Jays kijken van afstand toe in de hoop, dat er nog iets overblijft.

Lesser Yellow-headed Vulture, Pantanal (D. Steehouwer)
Na de lunch zullen we in twee kleine bootjes op de Rio Claro een tocht maken. Maar
eerst proberen we in de tuin van het complex Black-hooded Parakeets te vinden, die
hier regelmatig komen eten. Aanvankelijk lukt het niet maar na een kwartier laten
deze prachtige middelgrote papagaaien zich schitterend zien. De tocht over het
water is fantastisch. Enkele schuwe Boat-billed Herons laten zich goed zien tussen
de dichte oevervegetatie. Bij een op de uitkijk zittende Black-collared Hawk trekt de
gids de trukendoos open. Hij heeft een paar dode visjes bij zich en gooit een visje in
het water. Binnen enkele seconden heeft de havik de vis uit het water geplukt. Driftig
wordt op de displays van de camera’s gekeken of er goede foto’s tussen zitten. Iets
later wordt de truc herhaald bij een Great Black Hawk.
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Great Black Hawk, Pantanal (D. Steehouwer)

Helmeted Manakin, Pantanal (J. van den Berg)
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We varen verder en enkele deelnemers zien in een flits een voorbij vliegende
American Pygmy Kingfisher. Een stukje verderop wordt door een bootsman een
Helmeted Manakin ontdekt. Een erg goede soort voor de trip! Niet veel later dient de
volgende droomsoort zich aan. In een dode zijtak van de rivier laat een Agami Heron
zich schitterend zien. Door de slechte lichtomstandigheden en de vele takken is
fotograferen bijna niet mogelijk. Uiteindelijk kunnen sommigen toch nog een paar
bewijsplaatjes maken. Op de terugweg over het water vliegen talrijke Band-tailed
Nighthawks en enkele Greater Fishing Bats boven ons hoofd. De truck brengt ons
weer terug naar Curicaca. Onderweg in de duisternis zoekt de gids ijverig met een
zaklantaarn naar oplichtende ogen. Plotseling geeft hij een stopsignaal aan de
chauffeur en zien we nog net hoe een Ocelot tussen de struiken verdwijnt. Op de
valreep zien we deze dag onze eerste kat. Niet veel later hebben we een paartje
Crab-eating Foxes in beeld. In het donker komen we bij de lodge aan. De laatste
activiteiten van de dag worden volbracht; dineren met een koud drankje en het
bijwerken van de soortenlijst. Er zijn ergere dingen in het leven……

Black-hooded Parakeets, Pantanal (D. Steehouwer)
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Dag 9 – 18 september Pantanal
Vandaag hebben we een redelijk relaxed dagje. Een deel van de groep maakt met
de gids een wandeling in het bos achter de lodge. Anderen vinden een uitdaging in
het maken van vliegbeelden van de in de tuin aanwezige Fork-tailed Woodnymph.

Fork-tailed Woodnymph, Pantanal (F. van Waterschoot)
De goedlachse chauffeur vermaakt zich opperbest met de kaaimannen. Met een
provisorisch in elkaar geknutseld hengeltje slaat hij de ene na de andere vis op het
droge. De kaaimannen op hun beurt proberen op een klunzige manier deze vissen te
pakken. Halverwege de middag laten we de Curicaca lodge met hun gastvrije
eigenaren achter ons en rijden over de toegangsweg naar de Transpantaneira. Hier
maken we bij gunstige lichtomstandigheden opnamen van de vele reiger-, ooievaaren ibissoorten zoals Little Blue Heron, Striated Heron, Limpkin en Wood Stork. Ook
worden ditmaal foto’s gemaakt van de nummer 1 op onze checklist; Greater Rhea.
De grootste vogel van Zuid-Amerika loopt met een grote schare kuikens vlak langs
de weg te foerageren. Als we het woord struisvogel voor de zoveelste maal in de
mond nemen zien we op de voorbank de gids zachtjes met het hoofd schudden.
Achter in de middag arriveren we bij lodge. Weer een fraaie accommodatie met
zwembad en een weids uitzicht over uitgestrekte graslanden.
Dag 10 – 19 september Pantanal
Bij het ochtendgloren verzamelen we ons voor een rit door het uitgestrekte gebied
rondom de lodge. Voordat we ingestapt zijn wordt bekend dat niet ver van ons een
Giant Anteater wordt gezien. We krijgen nu de kans om dit intrigerende dier bij
daglicht te zien en uiteraard te fotograferen en filmen. Op de plek aangekomen loopt
de Reuzenmiereneter onverstoorbaar van de ene naar de andere termietenheuvel.
Hij graaft met zijn enorme klauwen in de aarde om vervolgens met zijn 60 cm lange
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kleverige tong termieten en mieren te verorberen. Na dit spektakel uitgebreid
bekeken te hebben vervolgen we onze weg.

Giant Anteater, Pantanal (D. Steehouwer)
Een luidruchtige Red-legged Seriema laat zich op korte afstand bewonderen. Niet
veel verder loopt een Whistling Heron met zijn merkwaardige manier van bewegen
door het gras. De vogel maakt een draaiende beweging met de borst en houdt
daarbij de rest van het lijf stil. Onderweg naar het ontbijtbuffet stoppen we nog
eenmaal voor een foeragerende Buff-necked Ibis. Bij dit mooie ochtendlicht laten we
deze buitenkans niet lopen en maken mooie beelden. In de morgen vermaken we
ons prima in de tuin met o.a. White-throated Kingbird, Peach-fronted Parakeet en
Gray Monjita. We maken deze dag nog twee ritten met onze truck in het mooie
afwisselende landschap. Ja, en weer zien we veel, heel veel. En ja, onze camera’s
maken vele clicks. De zeldzame White-fronted Woodpecker, Rufous Casiornis,
Sunbittern, Saffron-billed Sparrow kunnen worden bijgeschreven. Een paartje Ringed
Teals brengt zelfs onze gids in extase. Deze eendensoort is met slechts enkele
waarnemingen een dwaalgast in de Pantanal! Vanaf een hoge uitkijktoren scheert
een felle Bat Falcon verschillende keren laag over ons hoofd. Bij een fraaie
zonsondergang sluiten we de dag af.
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Paartje Ringed Teals, Pantanal (F. van Waterschoot)

Zonsondergang, Pantanal (J. Steehouwer)
Dag 11 – 20 september Pantanal
Deze dag brengen we ’s morgens nog door rond Piuval. De laatste rit met de open
vrachtwagen is weer uiterst succesvol. Wat te denken van een fotogeniek paartje
baltsende Campo Flickers? Of een naast de auto door het water wandelende Barefaced Ibis? Een poserende White-winged Swallow of een Pauraque op een nestje
met 2 roze eitjes? De Aplomado Falcon op slechts 20 meter voor ons mag eigenlijk
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ook niet ongenoemd blijven. Op een hoge observatietoren hebben we uitzicht op een
kolonie met honderden Wood Storks en enkele Roseate Spoonbills. De Lesser
Yellow-headed Vultures vliegen ons hier om de oren.

Open truck, Pantanal (J. Steehouwer)

Scarlet-headed Cowbird, Pantanal (F van Waterschoot)

19

’s Middags vertrekken we uiteindelijk met de minibus en chauffeur Robson richting
Porto Jofre gelegen aan de rivier Cuiabá. Een lange rit over een matige maar goed
berijdbare weg maakt dat we niet veel kunnen stoppen onderweg.

Pantanal (F. van Waterschoot)
Toch zien we nog enkele prachtsoorten zoals Scarlet-headed Cowbird en Chotoy
Spinetail. We stoppen bij een vervallen gebouw met wat bomen en zien en horen
Great Horned Owl. Als de weg ophoudt hebben we onze bestemming bereikt; Jacaré
House Boat. Een mooi schip waar we de laatste twee nachten van deze
duizelingwekkende reis zullen doorbrengen. Maar voordat we aan onze terugreis
beginnen moet er de volgende dag nog een bikkelharde noot gekraakt worden. Een
‘target species’ dat voor de meesten één van de hoogtepunten van deze Braziliëreis
zou betekenen. Dat het zien van dit magische zoogdier absoluut niet gegarandeerd
is, wordt ’s avonds nog maar eens benadrukt door onze gids. Een gezonde spanning
maakt zich van ons meester.
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De gids ‘snijdt’ de modder van onze schoenen, Pantanal (F. van Waterschoot)

Dag 12 – 21 september Pantanal

House Boat op de rivier Cuiabá, Pantanal (J. Steehouwer)
De dag van de waarheid is aangebroken. Na een vroeg ontbijt pakken we de
benodigde spullen bij elkaar voor een tocht op het water. De groep wordt verdeeld
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over twee snelle bootjes. De gids en Jos nemen plaats naast de bestuurders zodat
ze snel gebruik kunnen maken van de aan boord aanwezige radio. We krijgen
opdracht om goed de beboste oevers af te zoeken. Deze dag komen de vogels op de
tweede plaats en richten we ons volledig op de koning van de jungle; de Jaguar.
Dit gedeelte van Brazilië staat bekend als een gebied waar deze kat in een redelijke
dichtheid voorkomt. Bovendien is het beest gewend aan de bootjes die over de rivier
varen. Dat dit geen garantie is om dit imponerende dier te zien te krijgen, wordt ons
in de loop van de ochtend pijnlijk duidelijk. We ontvangen enkele meldingen dat er
een Jaguar gezien zou zijn maar bij aankomst op de bewuste plek kunnen we niets
ontdekken. De afstanden die we moeten afleggen om bij een doorgegeven plek te
komen zijn soms 20 km of groter! Als we ’s middags om ca. 13.00 uur aanmeren bij
de house boat om te lunchen staan we nog steeds met lege handen.
Na een snelle lunch stappen we vol goede moed in de boten en gaan voor de
tweede keer op ‘jacht’. De zoektocht blijft lang negatief en op de gezichten van
sommige deelnemers is de spanning af te lezen. De tijd begint te dringen. Eindelijk
ontvangen we tegen 15.00 uur weer een melding niet al te ver van onze huidige
positie. Maar als we aankomen, verraadt niets de aanwezigheid van een Jaguar. Dan
zien we veel commotie in de verzamelde bootjes en na enkele seconden vaart
iedereen naar een plek slechts een paar honderd meter verder. Yesss!!

Jaguar, Pantanal (D. Steehouwer)
Eindelijk zien we waar we de hele dag al uren koortsachtig naar op zoek zijn
geweest. Een schitterende Jaguar loopt op de steile oever en gaat zich vervolgens
achteloos wassen. De ontlading en blijdschap is groot. We blijven lange tijd van dit
beest genieten en kunnen fantastische foto’s maken. Na bijna 1,5 uur van dit
schouwspel genoten te hebben vaart één boot verder om nog wat vogels te gaan
fotograferen. De andere boot blijft tot in de schemering bij de Jaguar. ’s Avonds bij
het diner is het enthousiasme groot en kijken we terug op een geweldige tour. Een
indrukwekkende lijst met ruim 300 vogelsoorten waarvan een groot aantal mooi
gefotografeerd. Daarnaast vier van de big five van Zuid-Amerika t.w. Giant Otter,
Giant Anteater, Tapir en Jaguar! En nog veel meer fraaie zoogdieren waarvan de
Ocelot zeker ook een topwaarneming is.
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Black Skimmer, Pantanal (J. van den Berg)
Dag 13 – 22 september Pantanal ̶ Cuiabá ̶ São Paulo
Deze dag staat in het teken van de terugreis. We nemen in de vroege morgen
afscheid van de vriendelijke bemanning van de house boat. Op de Transpantaneira
maken we nog een paar keer een korte stop. Verder doen we het rustig aan. Tijdens
de busrit trekt het imponerende landschap langzaam aan ons voorbij. Aangekomen
in Cuiabá gebruiken we de laatste gezamenlijke maaltijd en wordt de gids hartelijk
bedankt voor zijn voortreffelijke gidswerk en organisatie van deze mooie reis.
Robson wordt uiteraard ook bedankt voor het beheerst en veilig rijden en zijn prettige
aanwezigheid. Op de kleine luchthaven aangekomen kunnen we direct inchecken
voor de reis naar São Paulo met vertrektijd 14.15 uur. Om 17.25 uur zitten we aan
boord van de KL0792 en vliegen van São Paulo verder door het Braziliaanse
luchtruim op weg naar huis.
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Dag 14 – 23 september ̶ Amsterdam
Het is ca. 12.00 uur Nederlandse tijd als we na een voorspoedig verlopen reis op
Schiphol landen. Bij de bagageband nemen we afscheid van elkaar en komt deze
onvergetelijke reis tot een einde.

De deelnemers v.l.n.r. Vera, Dirk-Jan, lokale gids, Jacqueline, Petra, Frank, Jan, Jos
en Dick

Texel, 23 oktober 2014
Jos van den Berg
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