
Vrijdag 20 maart: 
 
16:15 vertrek vanaf dirk thuis. 
16:52 trein na schiphol 
18:15 aankomst op schiphol 
21:00 instappen in vliegtuig 
21:30 opstijgen, 4 uur vliegen + 1 uur tijdverschil 
 
Zaterdag 21 maart: 
02:30 aankomst Tel Aviv. Auto huuren.  
We reden via Jerusalem richting de dode zee (180 km). Onderweg nog bij een eettentje 
gestopt en wat gegeten. 
05:15 Kalya: Het was ondertussen al behoorlijk licht geworden en we stopten voor de eerste 
waarnemingen. We zagen al zwarte ooievaars zitten in de dode bomen langs de dode zee. En 
er kwamen er al over gevlogen. 34+23+15+5. En de eerste 2 steppenbuizerds zagen we. 
05:45 Arabische babbelaar, turkse tortel, 2 wilde schapen, rotsduif, rotszwaluw, 
waaierstaartraaf. 
06:20 tristramsspreew 3 zwartstaartjes, witkruintapuit, 2 buul buul. 
06:40 4 steenbokken heel mooi dichtbij langs de weg. 
07:00 Kibboets Mizpe Shalem: 10 buul buul, 20 tristramspreeuw, 2 zwartstaart, Palestijnse 
honingzuiger, Arabische woestijnpatrijs. 
 
08:00 Metsukei Dragot: uitkijkpunt.  
6 steppebuizerd, 26 zwarte ooievaar, 10 waaierstaartraaf,  2 zwarte wouw, 2 witkruintapuit, 
2 zwartstaart, 2 slangenarend, 1 barbarijse valk. 
 
10:25 Watchpoint 
2 steppebuizerd, 2 kleine groene bijeneter. 
 
11:00 Palmplantage: 
6 steltkluut, 2 sporenkievit, 2 witgatjes, 3 witte kwikstaart, 1 torenvalk, 3 arabische babbelaar, 
2 aziatische steenpatrijs.  
 
12:00 na Ein gedi: 
4 steppebuizerds, 1 slangenarend. 
 
Eten bij restaurantje: 3 ooievaars komen over. 
 
14:30 Neve Zehar: 
20 steltkluut, 12 wintertaling, 1 vr. bruine kiekendief, 5 sporenkievit, 1 tureluur, wilde eend, . 
3 dodaars,  huiszwaluwen, boerenzwaluwen, 2 kleine groene bijeneter, 6 witte kwikstaarten. 
 
Daarna naar Neot Hakikkar onze slaapplaats. Na een herkansing aangekomen bij een prachtig 
huisje waar we heel goed hebben kunnen verblijven de eerste 2 dagen.  
Meerkoet, 10 kleine groene bijeneter, roodborst veel buul buuls en zwartstaartjes. 
 
 
 
 
 



Zondag 22 maart: 
 
05:15 Savonds vroeg na bedje en er s’morgens weer op tijd uit! Dat was zon beetje het thema 
en dat kwam mooi uit want dan was het al mooi licht geworden. 
Rondje gelopen door het dorp: 2 hoppen, Palestijnse honingzuiger, braamsluipers, torenvalk, 
huismus. 
Daarna gegeten en rond gaan rijden met de auto. 
 
1 arendbuizerd, sporenkievit, steltkluut, 3 dodaars, maquiszanger,  1 bruine kiekendief,  
8 smient, 1 pijlstaart, slobeend, 2 grote zilverreiger, ijsvogel, 15 steltkluut, sporen van wilde 
zwijnen  en wolf. 11 zwarte ibissen, 1 gestreepte prinia 
 
09:15  60 steltkluut, 1 kleine zilverreiger. 
10:30 1 vr blauwe kiekendief, 7 ibexxen. 
10:45  tot 11:45 Point zero. 
7 steppebuizerds, 1 zwarte wouw. 
12:00  8 steppebuizerd  
12:15  6 steppebuizerd 
12:45  6 ibexxen 
14:45 1 kuifleeuwerik 
 
Van 15:00 tot 17:00 Nahal Mishmar: 
2 bruinkeelortolaan, 2 raven, 1 klipdas, 6 arabische steenpatrijs, 2 sinai roodmus, 2 
steenpatrijs, 8 woestijnvink, 1 bijeneter, 6 woestijnleeuwerik, 2 gestreepte prinia, 1 
maquiszanger, 
 
 
Maandag 23 maart: 
06:30 wandeling in het dorp. 
Palestijnse honingzuiger, buul buuls, kleine groene bijeneter, palmtortel, turkse tortel. 
 
08:30 Rondleiding bij de tuinderij van de eigenaar, Eenvoudige tunnelkassen met veel 
pompoenen, jodekersen, courgettes enz. Interessant verhaal over seizoen, van okt tot mei 
ongeveer daarna stopt het door te hoge temperaturen tot 60 graden! 
 
Daarna vertrokken richting Eilat. (200 km)  
Visvijvers bij dorp. 300 steltkluut, 2 sporenkievit,  
09:00 1 zwarte wouw 
09:30 1 slangenarend, 1 torenvalk 
10:00 1 steppebuizerd, 2 aasgieren op dode hyena. 
10:50 4 ooievaars, 2 steppebuizerd,  
11:00 – 11:20  250 steppebuizerd, 5 zwarte wouw, 12 aalscholvers, 1 torenvalk, 
2 zwarte ooievaar, 1 slangenarend, 
11:20 – 11:45  5 zwarte wouw, 1 torenvalk, 250 steppebuizerd 
12:00    4 zwarte ooievaar, 1 steppenarend, 60 steppebuizerd, 1 balkansperwer. 
 
Lotan: 5 zwarte ooievaars, 1 ooievaar, 150 steppebuizerd, 
 
Eten bij restaurant: 2 ooievaar, 3 zwarte wouw, 200 steppebuizerd, 
 



13:30  Kibboets Elifaz: Op de bonne fooi er na toe dachten we en we hadden geluk, Er was 
nog een mooi huisje vrij en dat hebben we maar meteen gehuurd voor 4 dagen. Een mooi 
huisje met huiskamertje met keukentje en 2 slaapbankjes, een badkamer en nog een aparte 
slaapkamer. Hier zagen we nog een ortolaan en 2 sporenkievit. 
 
14:00 Bezinkingsvijvers. 
280 flamingo’s, 3 witte kwikstaarten, steltkluut, 19 kemphaan, boerenzwaluw, 30 blauwe 
reiger, 10 strandplevier, 2 rouwkwikstaart, 2 bontbekplevier, breedbekplevier, witwangstern, 
1 ooievaar, 3 zwarte wouw, 1 visarend, gele kwikstaart, 5 tureluur, dunbekmeeuw, 
kokmeeuw, balkankwikstaart, 1 steppenarend, 3 steppebuizerd,  
 
15:30 meloenplantage: 
1 tapuit, 7 steppebuizerd, 1 bruine kiekendief, 6 zwarte wouw, 20 steppebuizerd, 
3 aalscholver, 1 gekraagde roodstaart, 4 groene bijeneter, 2 loodbekje, 1 oostelijke blonde 
tapuit, 15 spaanse mussen, 1 tjiftjaf 
 
Eilat: Eten in het grote winkelcentrum.  10 huiskraaien. 
 
 
 
Dinsdag 24 maart: 
 
05:30 Wandeling door de kibboets. Al meteen toen we buiten kwamen zagen we de eerste bel 
steppebuizerds al hangen van 40 stuks. Verder zagen we nog: 8 sporenkievit, 1 tapuit, 
2 rauwtapuit, 1 kuifleeuwerik, 80 steppebuizerd, 1 steppenarend, 1 fitis, 11 kwakken! 
Gekraagde roodstaart, 2 ortolaan, 1000 spaanse mussen en 500 huismussen op de 
koeienboerderij. 
 
07:30 Vertrekken we richting Eilat, onderweggen zien we de ene bel na de andere: 
Steppebuizerd 60 + 5 + 25 + 200 , 1 zwarte wouw. 
 
08:15 Mount Yo’ash 725m  
Steppebuizerd 30 + 4 + 6 + 100 + 74  , 13 zwarte wouw, 1 steppenarend, 1 schreeuwarend,  
12 zwarte ooievaars.  
08:45 tot 09:15 steppebuizerd 10 + 40 + 10 + 15 + 28 + 14 + 40  + 30 + 40 
1 schreeuwarend, 23 zwarte ooievaars, 1 steppenarend,  
09:20 tot 10:00 steppebuizerd 104 + 50 + 74 + 28 , 2 aasgieren, 1 steppenarend, 
 1 slangenarend, 1 schreeuwarend, 2 zwarte wouw. 
 
11:00 Eilat Nord Beach 
1 visarend, 6 kleine zilverreiger, 1 slangenarend, 2 reuzenstern, roodstuitzwaluw, 
1 dwergaalscholver, 5 flamingo, witgatje, 1 witoogmeeuw, 1 bonte ijsvogel, grote 
mantelmeeuw, groenpootruiter, steppebuizerd 30 + 30 + 40 + 13  + 4  
 
12:00 Birdwatchcenter: 
Blauwborst, visarend, waterhoen, dwergarend, meerkoet, 3 tureluur, 5 kemphaan, 
groenpootruiter, 10 steppebuizerd, 
Roodkopklauwier, groenling, 1 arendbuizerd, 2 vale woestijnvink, visdiefje,  
 
 



14:00 druiven + meloenvelden: 
11 bijeneters, 10 groene bijeneter, 2 man bruine kiekendief, veldleeuwerik, 
1 roodkopklauwier, 1 maskerklauwier, 1 bruine kiekendief,  
 
15:30 bezinkingsvijver: 
10 kleine plevier, 8 slobeenden, 9 zwarte ooievaar, 2 steppebuizerd, 1 lachstern, 43 pijlstaart, 
1 dwergmeeuw, 1 zwarte stern, 20 slobeenden,  
 
16:15 tot 17:15 Rondje wezen lopen door de woestijn. Veel sporen van wolven en dorca 
gazellen. Verder: 1 kwartel, 1 zwarte roodstaart, 3 dorca’s, 1 man bruine kiekendief, tapuit,  
2 blonde tapuit, 1 klapekster, 1 roodkopklauwier, 1 woestijvos, 1 dorca. 
 
 
Woensdag 25 maart: 
 
05:30 rondje wezen wandelen door de kibboets. 
30 zwartkop, Alpengierzwaluw, gierzwaluw, 1 draaihals, 2 boompiepers,  
1 bonte tapuit, 1 oostelijke bonte tapuit, 2 oostelijke blonde tapuit, 1 izabeltapuit,  
7 ortolaan, spaanse mus, palmtortel, sporenkievit, buul buul, 1 maskerklauwier, 
3 tuinfluiter, 5 arabische zwartkop, 20 grasmus, 30 braamsluiper, 
 
08:15 rijden we door de woestijn richting eilat. 
2 steppebuizerd, 3 dorca gazelle, 1 slangenarend, 1 kleine torenvalk, 1 woestijnvos, 
3 palestijnse honingzuiger, 1 woestijntapuit,  
08:30 16 dorca’s 
08:45 25 steppebuizerd 
09:30 1 zwarte ooievaar, dorca 1 + 1 + 5 + 7 + 2 
 
09:40 Bij de binzinkingsvijver en de druivenvelden enz. 
1 hop, 2 tapuit, 1 kaspische plevier, 4 steppebuizerd,  1 kleine groene bijeneter, 
 2 kuifleeuwerik, 1 roodkopklauwier, 1 maskerklauwier, 1 woestijntapuit,  
17 purperreigers,  
 
10:30 Nordbeach 
1 reuzenstern, 1 oeverloper, 1 balkankwikstaart, 2 dwergaalscholver. 
 
12:30 Eilat Mountains. 
1 dode vos, 4 zwarte wouw, 2 steppearend, 1 bruinnekraaf, 1 witkruintapuit, 2 zwartstaart. 
 
Rondje gemaakt over de boulevard. 
2 halsbandparkieten, huiskraaien. 
 
Daarna zijn we naar het zeeaquarium geweest en onder water geweest bij de rode zee. 
Prachtige tropische vissen in alle kleuren van de regenboog en alle formaten. 
 
 
 
 



Tegen de schemer zijn we de lichtensteijn zandhoenders gaan zoeken maar die kregen we niet 
gevonden, want eenmaal bij de “druppende kraan”aangekomen bleek hij al jaren afgesloten te 
zijn.  
Toen we na huis reden kwamen we er achter dat ze ergens anders en daar zaten ze al te 
wachten op de lichtensteijn zandhoenders. Alleen wij waren zo slim om die enigste 2 beestje 
die er zaten effe weg te jagen voor een grote groep vogelaars. Oeps sorry jongens! 
 
 
Donderdag 26 maart 
 
05:30 – 07:00 Ons vast rondje over de kibboets. 
Ortolaan, bruinkeelortolaan, zwartkop, braamsluiper, 1 maskerklauwier,  1 merel,  
2 sporenkievit. 
Om 7 uur waren we terug bij het huisje en had ger d tafel alweer gedekt en alles mooi klaar 
net gezet, net als elke morgen. Perfecte roomservice zou ik zeggen! 
 
07:30 Rondje gaan rijden richting Eilat en door de woestijn. 
1 steppebuizerd, 24 zwarte wouw, 10 dorca, 1 gestreepte prinia, 1 torenvalk,  
1 kleine torenvalk, 
 
08:00 Bezingkingsvijver. 
5 kluten, 6 bergeenden, veel flamingo’s, 23 ooievaar, 300 dunbekmeeuw, 2 kokmeeuw,  
1 duinpieper,  
 
09:00 Fishpounds 
11 groene bijeneter, 4 steppebuizerd, 1 geelpootmeeuw, 4 slobeeend, 1 wintertaling, 
8 sporenkievit, 1 arendbuizerd,  4 zwarte wouw, 1 dwergarend, 1 slangenarend,  
1 torenvalk, 
 
10:15 -  10:45 park in Eilat 
1 maskerklauwier, 1 roodkopklauwier, 5 huiskraai, 1 halsbandparkiet, 2 zwartkop, 1 draaihals, 
1 slechtvalk, 3 ortolaan. 
 
11:10 Eilat Mountains 
Voor de 2de dag weer geen echte trek dus besloten toch maar beetje binnenland in te gaan 
rijden richting Yotvata. Onderweg kwam er nog een mooie slechtvalk overgevlogen. 
 
14:00 – 16:00 Yotvata 
7 zwarte wouw, 3 koereiger, 2 steppebuizerd, 1 bruine kiekendief, 1 roodkopklauwier, 
1 blauwe kiekendief, 2 maskerklauwier, graspieper, kortteenleeuwerik, duinpieper, 
Veldleeuwerik, kuifleeuwerik,  
 
17:30 – 18:30 Waterreservoir  
Uit nieuwsgierigheid gingen we toch maar terug naar de plassen waar we de vorige avond de 
zandhoenders hadden weg gejaagd. En ja hoor na lang wachten werden we beloond met een 
mooi mannetje van de lichtensteijn zandhoen. Verder vloog er nog een mooie 
vorkstaartplevier rond en heel veel zwaluwen. En er zwom nog een mannetje zomertaling 
rond. 
21:00 Een vos liep op 5 meter achter mij door, toen ik een telefoontje aan het plegen was op 
de kibboets. 



Vrijdag 27 maart.    
 
06:00 We dachten  slim af te zijn en stonden weer om half 6 en ruimden alvast onze koffers in 
enz. Maar toen we op pad wilden gaan kwamen we bij de voordeur de werknemer van de 
kibboets tegen die elke dag ons mandje met ontbijt kwam brengen. We wisten wel dat de tijd 
verzet werd maar wij dachten van vrijdag op zaterdag, maar we zaten er 1 dag langs. Vette 
pech dus mja.  
 
08:00 We reden weg bij de kibboets toen we alles ingepakt hadden en besloten maar meteen 
richting Tel aviv te gaan reizen via een mooie route door het binnenland. Daar maakte we af 
en toe nog een korte stop. 
 
08:45 Lotan: wandeling over de kibboets. 
20 kortteenleeuwerik, 1 ortolaan, rapuit, spaanse mus, 1 man steppenkiekendief.  
2 kleine torenvalk, 1 bruine kiekendief, 9 zwarte ooievaar, 2 hop, 1 maskerklauwier,  
3 steppebuizerd, 1 boomvalk, 1 visarend, 1 vrouwtje blauwe kiekendief. 
 
11:00 1 raaf 
12:00  Mizpe Ramon. 
10 ibex, 3 bonte kraaien. 
 
15:30 rondje gereden rond het Yeroman Lake 
1 dodaars, 1 watersnip, 2 wintertaling, 1 slangenarend, 1 palestijnse honingzuiger, 
1 oeverloper, zomertaling, wilde eend, 3 sporenkievit, 20 bonte kraaien, 10 waterhoen,  
2 koereiger, 2 witwangstern, 1 kemphen. 
 
17:30 Beer sheva.  
26 zwarte wouw. 
1 gaai 
1 koereiger. 
 
S’avonds op vliegveld aangekomen, daar nog wat geslapen en op het vliegveld zelf en na heel 
veel gesukkel en controles vooral door ondergetekende mochten we toch nog in het vliegtuig 
om 06:30 en kwamen we 5 uur later aan op schiphol maar we opgewacht werden door de 
thuisblijvers en reden we naar huis. 
 
Wat mij betreft kunnen we terug kijken op een PRACHTIGE vakantie maar we echt heel veel 
mooie dingen hebben gezien en van alles hebben geleerd. Het was wel streng, moesten elke 
dag huiswerk maken enz mja anders word je nooit slim he!. 
 
Toon en Ger hartstikke bedankt voor deze prachtige herinneringen aan deze vakantie. 
En tot over 10 jaar!  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 


