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Dag 1 vrijdag 29 april, Tbilisi e.o., Willem Schoterman 
Ons avontuur begon gisteren met 2,5 uur wachten, zelfs een rij 
buiten, voor het inchecken. Personeelstekorten alom. Gelukkig was er 
nog tijd om iets te eten voor het vertrek. We vliegen de nacht in.  
Door onze late aankomst in Tblisi, op vrijdagochtend om plm. 3 uur, 
waar ook nog eens 2 uur tijdsverschil is, hebben we een erg korte 
nachtrust. Op het vliegveld maken we kennis met Jos, onze Neder-
landse gids, en Gennadi, zijn Georgische partner, die gelukkig ook re-
delijk Nederlands spreekt.  
Ons hotel, ‘Blossom Inn’ ziet er prima uit en als kamergenoot krijg ik 
Wouter Kiela, waar ik prima mee overweg kan.  
 

Vrijdagmorgen om 8.30 uur staan we op en we rijden in oostelijke 
richting naar een restaurant net buiten de stad. Hier is om 9.00 uur 
een prima en overvloedig ontbijt met Georgische gerechten, o.a. 
chatsjapoeri, een soort gevulde pizzapunten met kaas. Om 10.30 uur 
vertrekken we met twee busjes met chauffeurs Nico en Vaso. 
We passeren opvallend veel aftandse grijze en beschilderde flats en 
ook kleine stalletjes langs de weg. Er zijn ook enkele nieuw gebouwde 
flats. Moderne Europese auto’s sieren het straatbeeld, vele zijn 2e 
hands uit West-Europa ingevoerd. We rijden door een vaag gebied 
met leegstaande gebouwen van een industrie die er niet meer is. Hier 
was staalindustrie en men produceerde voor de Russen. Veel is 
slooprijp en overal ligt rommel, vooral plastic. Veeteelt is er ook, maar 
het lijken me geen koeien met een hoge productie gezien de kleine 
uiers en het schamele voorkomen.  We rijden vaak over slechte wegen met flinke kuilen, waar onze beide 
chauffeurs ons veilig overheen vervoeren. Om 11.00 uur maken we de eerste stop om vogels te observeren. Het is 
een woest en vaag gebied met gras en hier en daar struiken en bomen. We zien en horen zwarte wouwen (enkele 
honderden, bomen en lucht vol), raven, grauwe gors, sperwergrasmus, grauwe klauwier, enz. . Ook planten worden 
bekeken, zoals heksenmelk. 

 

Op het vliegveld van Tbilisi maken we kennis 
met Jos en Gennadi (rechts achter) 

Een stukje Tbilisi vanuit ons hotel 



 

Om 12.00 uur maken we een stop en klauteren we via een be-
graafplaats naar een hoog gelegen oever langs de Mtkevari-rivier. 
In het dal zien we een flinke rivier met een begroeid eiland erin. 
Met de kijker observeren we vooral watervogels: zilverreigers, 
kwak, koereiger, dwergaalscholvers, meeuwen, bijeneters,  
groenling en een hop. Met onze telescopen wordt alles nog beter 
in beeld gebracht. Aansluitend hebben Gennadi en de chauffeurs 
voor de lunch gezorgd met o.a. de in de loop van deze reis be-
faamde salades van Gennadi. Alles is ruimschoots aanwezig. 
We stoppen langs een bevloeiingskanaal. We zien één jufferkraan-
vogel en enkele nesten van buidelmezen in de over het water 
slepende takken van een treurwilg. Vanaf een bruggetje kunnen 

we het prima zien. We zien ook een roze spreeuw en de normale 
vogels, zoals zwaluwen, ring- en huismussen en roeken. Een kleine 

klapekster op een elektriciteitsdraad trekt onze aandacht. We lopen nog een heel eind langs de weg en 
ontdekken steeds andere vogels in de ruigte aan weerszijden van de weg. Bij een meer aangekomen zien we  
weer meeuwen, watervogels en roofvogels, de roodkopklauwier en een Syrische bonte specht. De veelal 

scharminkelige koei-
en die we hier zien, 
lopen helemaal vrij 
rond. 
We moeten dezelfde 
slechte weg terug en 
zien twee 
scharrelaars op een 
elektriciteitsdraad, 
die zich goed laten 
fotograferen. Om 
19.00 uur zijn we 
terug bij het hotel en 
gaan we aan het diner. Eerst ‘borsjt’, soep met een flink stuk kip en 

stukjes aardappel vooraf. Daarna is een tafel vol met gebraden kip en o.a. khatchapuri, een soort kaaspizza’s en 
soms gevuld met bonen. Er liggen natuurlijk broodpunten en er is salade met veel tomaat en komkommer, rode 
en witte wijn is er voldoende en volgens traditie wordt er enkele malen een  toast uitgebracht door één van de 
aanwezigen, die daarbij een wens uitspreekt. Na de maaltijd gaan we ‘lijsten’, het aankruisen op een lijst met 
voorgedrukte vogelnamen van de vogels die we vandaag gezien hebben. De vogel van de dag wordt na een rond-
vraag de beflijster. 

 
Om 22.00 uur gaat ie-
dereen voldaan naar bed, 
want we moeten de vol-
gende dag vroeg op.  

In de Mtkvari-rivier een eiland met kolonie diverse 
reigersoorten en dwergaalscholvers. 

Een wolk zwarte wouwen 

Links hotel Blosom Inn en 
rechts de eerste avond-
maaltijd in een restaurant 
verderop. 



 

dag 2, zaterdag 30 april, naar het hooggebergte Kazbeghi, Mike Hirschler 
 
We gaan vandaag naar het hooggebergte, de hoge Kaukasus, richting Kazbeghi, 
via wat ‘The Georgian Military Highway’ wordt genoemd. Ons ontbijt nuttigen 
we een stukje verderop in een restaurant en het  bestaat o.a. uit zoete rijst en 
spiegeleitjes. Om 9 uur zit iedereen in de twee busjes. Het is mooi weer, maar 
er waait een harde koude westen wind. Langs onze route staan de judasbomen 
volop paars in bloei. Al na 500 m. is er een eerste stop voor een wespendief. We 
gaan een flink stuk door het noordelijke deel van Tbilisi. We passeren een 
enorm zwart vierkant monument dat blijkbaar van doen heeft met de slacht-
offers van WO2. We stoppen bij een markt om wat voor onderweg in te slaan, 
ook batterijen voor de walkie talkies zijn een doel. Hier gelden nog mondkapjes, 
maar in de loop van de week zal het worden afgeschaft. Er vliegt een slangen-
arend over de stad. En dan komen we het eerste deel tegen van een vreemd 
verschijnsel langs de hele weg tot aan de grens met Rusland in het noorden: 
colonnes stilstaande vrachtwagens. Niet enkele tientallen, maar vele honder-
den! Aan de grens is een pro-
bleem van administratieve 
aard. Slechts mondjesmaat 
kunnen vrachtwagens worden 
doorgelaten. Vanuit Tbilisi naar 
Dariali bij de grens is 164 km. 
Langs de hele route, dus al te 

beginnen in Tbilisi zelf (!), staan lange colonnes vrachtwagens op-
gesteld en te wachten totdat ze in groepen weer een stuk verder 
mogen. Dat duurt dus dagen! Hoe die mensen aan hun voorzienin-
gen komen (voedsel, drinken, toilet, douche) is ons een raadsel. 
We gaan er maar vanuit dat ze voorbereid zijn. Zo niet, dan heb je 
echt grote pech.  

Na plm. 50 km. slaan we af van de hoofdweg om naar een meer te 
gaan. Het is meteen raak, alhoewel je in eerste instantie zou zeg-
gen dat het leeg was. Holenduif, een verre vorkstaartplevier, zo-
mertaling, poelruiter e.d. zijn ons deel. Samen met het mooie 
weer een prachtige start.  
Vlak voor Ananuri maken we een lunchstop. Terwijl onze Georgiërs 
koffie en lunch bereiden maken wij een wandeling in het bos. Ver 
komen we niet, want het geluid van o.a. groene fitis en kleine vlie-
genvanger maken dat we een hele tijd proberen die in het vizier te 
krijgen. Uiteindelijk lukt dat goed. Dan is ook de lunch klaar. De 
mannen hebben van alles voor ons bereid met khatchapuri 
(Georgische dikke kaaspannenkoeken), worstjes, brood en zeker 
ook de salade van Gennadi gaat er erg goed in. Er staan hier een 
soort reuzenpaardenstaarten. Na de lunch rijden we door naar 

Ananuri, waar we ons een half uur voegen in een grote menigte toeris-
ten. Overal staan auto’s en bussen. Toen ik hier zo’n 10 jaar geleden 
voor het laatst was, was het er een stuk rustiger. Ellen koopt er voor Ab 
een typisch Georgisch hoofddeksel. We zien er een koninginnenpage en 
rotszwaluwen. Ondanks de verwachtingen is het nog steeds mooi weer. 
Pas verderop, als we langs een prachtig verwilderd riviersysteem rijden, 
komen de eerste druppels. Halverwege de middag, zo’n 50 km. voor het 
eindpunt, zien we dat de Chinezen bezig zijn een tunnel te bouwen. Dit 
is om een pas af te snijden. De tunnel moet 18 km. lang worden. Daar 
zullen de chauffeurs wel blij mee zijn. Onze weg is max. maar tweebaans 
en het is er rete druk. Tussen de hordes vrachtwagens moeten de gewo-
ne auto’s en bussen ook nog hun weg zien te vinden. De weg lag er vroe-
ger beduidend slechter bij, nu redelijk, maar hoelang dat stand houdt? 

Ananuri 

Gennadi maakt de lunch klaar 



  

Verder noordwaarts komen 
we in de sneeuw. Volgens 
onze Nederlandse begelei-
der Jos kon je hier vorige 
week nog niet langs vanwe-
ge de sneeuw. Hier en daar 
ligt het meters hoog langs 
de weg. Op sommige plaat-
sen zijn er tunnels naast de 
weg. Die zijn er om in geval 
van sneeuwval of lawinege-

vaar toch door te kunnen rijden. Eentje moeten we door, wat op zich al 
een avontuur is. Het wegdek in de tunnels is slecht en passeren gaat 
maar net. Even voorbij een tunnel stoppen we. De rotsen langs de weg 
zijn roestbruin gekleurd. Hier komt sterk ijzerhoudend water uit de 
berg en dat is van ver te zien. Mensen komen hier om het mee te ne-
men, maar het smaakt vies. Wat ze daarmee moeten?  
Dan een stop bij een groot kleurrijk monument aan de rand van een 
kloof bij een groot oud monument met mooie fresco’s. We nemen er 

een kijkje, een deel 
bezoekt het monu-
ment en anderen 
spotten er o.a. alpenkraai, alpenkauw, beflijster en blauwe rot-
slijster.  
We komen steeds hoger en passeren een pas op 2395 meter 
hoogte. Dan gaat het weer naar beneden. Onderweg komen we 
steeds weer stilstaande colonnes vrachtwagens tegen. Ergens 
langs de weg 
stoppen we. 
We zien en 
horen er wa-
terpieper en 
één Kau-

kasische  strandleeuwerik. Het regent hard en er staat veel wa-
ter op de weg. In een dorp zorgt dat voor problemen en er ont-
staat een lange file. Een andere stop levert een Kaukasische heg-
genmus op en Turkse fraters. Erg leuk! 
We passeren het skidorp Gudauri, waar volop gebouwd wordt. 
Ook hier was enkele jaren geleden nog slechts een enkel hotel, 
nu beduidend meer. Skiliften zien we niet, maar je schijnt hier zo 
18 km. achter elkaar te kunnen skiën! Bij een andere stop gaan 
we even aan de wandel. Er zou hier rotskruiper zitten, maar die zien we niet. Wel horen we roodvoorhoofdkanarie, 
zien we vale gieren, rotszwaluwen en de Oosterse zwarte roodstaart (met een geheel zwarte borst en rode buik).  

Aan het einde van de middag rijden we Kazbeghi binnen, 
het is alweer 18.30 uur, alwaar we overnachten in familie-
hotel Diana. Na het inchecken gaat een stel wat bier halen 
bij een benzinepomp. Het avondeten is er goed verzorgd. 
We doen er onze eerste lijstsessie onder begeleiding van 
Jos en komen alleen vandaag al op 38 nieuwe soorten, 
totaal nu al 107 soorten. Niet slecht! De stemming zit er 
goed in. We gaan niet te laat naar bed, het was een erg 
lange dag, vol met de indrukken van dit ruige land en mor-
gen vroeg worden we om 6 uur verwacht voor een omme-
tje om boven het dorp te gaan kijken naar het Kaukasisch 
korhoen en ander moois.  

 
Lijsten 



 

Dag 3, Zondag 1 mei, verkenning rondom Stepantsminda, Ronald Groenink 
 

Opstaan om 05.00 uur, vertrek om 05.30 uur naar de overkant van 
de Kazbek.  Deze berg is de hoogste berg in de Hoge Kaukasus, rond 
5000 m. De zon komt op en we zien de top in het zonlicht. 
In Stepantsminda merel en witte kwikstaart gehoord. De zon begon 
te schijnen en het zicht was uitstekend! Vanaf een parkeerplaats 
boven het dorp zijn we een paar honderd meter hoger geklommen 
en vanaf daar de bergweides en steile wanden bekeken. Al vrij snel 
zagen we zo’n 10 stuks Kaukasisch korhoen die op een bergweide 
links van ons die aan het baltsen waren, allen mannetjes. De balts is 
spectaculair: het mannetje springt hierbij een aantal meters de 
lucht in, anders dus dan bij ons eigen korhoen! Om ons heen zongen 

meerdere tapuiten en Kaukasische waterpiepers. Op de steile bergwanden boven ons zaten een enkele Kaukasische 
berghoenders te roepen (een roep als van een wulp) en ze waren toch nog zeer lastig te vinden, maar uiteindelijk is 
het met behulp van de telescopen gelukt. Over ons kwamen een paar keer meerdere roodvoorhoofdkanaries 
vliegen. Terug zijn de meesten van ons terug gaan lopen naar het ontbijt, wat nog een paar leuke vogels opleverde: 
roodkeelpieper, beflijster, grote lijster, zanglijster, roodmus, bergtjiftjaf, Kaukasische heggenmus en zwarte mees. 
Het ontbijt in het guesthouse was om 09.00 uur en een half uur later gingen we op pad naar de Achkoti-vallei. In 
Stepantsminda nog wel grote gele kwikstaart, zwarte roodstaart, grauwe gors en raaf. Het was inmiddels half be-
wolkt geworden en in de Achkoti-vallei naast kneu en paapje veel ‘gele kwikstaarten’: Noordse, gele, Russische en 
Balkan gele kwikstaart alsmede grote gele kwikstaart! Naast een fraaie 
ortolaan ook 4 waterspreeuwen, steppebuizerd, koekoek en 1 mene-
tries buizerd (de plaatselijke ondersoort van de Buizerd die hier 
standvogel is en die roestbruine kleuren heeft). Bij een paar plasjes 
vonden we o.a. nog groene pad, groenpootruiter, bosruiter en oever-
loper. Tot slot nog fraaie grijze gorzen en hop bij de lunch in de vallei. 
Vanaf 12.30 uur wat regenbuitjes, om 15.00 uur werd het droog en 
bleef het bewolkt. Boven Stepantsminda vlogen 7 vale gieren en 1 lam-
mergier en in het park zagen we een taigaboomkruiper. Onderweg 
naar de Russische grens kwamen we bij een tunnel waar zo’n 50 Alpen-
gierzwaluwen, 10 vale gieren, 2 lammergieren en 1 smelleken vlogen, iets verder zat nog een grijze gors. Bij de 
Russische Grens o.a. grote gele kwikstaart en vale gier.  
Enkelen van ons raakten bij een stilstaande colonne vrachtwagens in gesprek met enkele Armeense chauffeurs. Die 
waren wel in voor een verzetje. Met handen en voeten werd duidelijk gemaakt dat ze graan vervoerden van Jerevan 
naar Vladikavkaz. Steeds een rit van 5 dagen heen en 5 terug. Kan sneller, maar ja, al dat oponthoud. Er werd koffie 
gezet en gezamenlijk opgedronken. Toen toch maar weer achter de vogels aan. 
Op een parkeerplaats richting de Gergeti-kerk, onder de top van de Kazbek, waar we noodgedwongen moesten 
stoppen omdat de weg er naar toe afgesloten was, hebben we nog even gevogeld. De zware bewolking hing zeer 
laag en hieruit kwamen nog een aantal leuke roofvogels tevoorschijn, allemaal op trek naar het noorden, richting 
Rusland: 25 wespendieven, 1 slangenarend, 1 steppebuizerd, 1 boomvalk, 10 

zwarte wouwen, 10 ♂ en 2 ♀ grauwe kiekendief en 1 ♀ blauwe kiekendief, 1 ♀ 
steppenkiekendief, 6 balkansperwers alsmede 1 roodkeelpieper en een 
koekoek. Terug in Stepantsminda zagen we nog een grote gele kwikstaart. 

Terug in het guesthouse, 
na een paar biertjes te 
hebben gedronken, scho-
ven we om 19.30 uur aan 
voor het diner, ter 
afsluiting van een zeer 
geslaagde dag! Gennadi 
had enkele reuzenpizza’s 
laten aanrukken en die 
gingen er goed in! 



 

Dag 4, maandag 2 mei, naar Akhaltsikhe in het zuiden, Mieke Iwema 
 

Vandaag weer vroeg uit de veren om op zoek te gaan naar 
de grote roodmus. Maar helaas, het regende en dus kro-
pen we het bed weer in, met de boodschap het een uur 
later nogmaals te proberen. Er werd een groepsapp ge-
start om elkaar snel te kunnen informeren. Het was om 7 
uur echter nog nat en mistig. Dus….  Maar wacht, Johan-
nes en Monique waren er in de regen wél op uit getrok-
ken en hadden de grote roodmus wél gezien, met een 
foto als bewijs. Dat moesten we natuurlijk ook zien en 
aldus trokken we met regenjassen en verrekijkers de berg 
op. We zochten een uur, zagen en hoorden de kleine vlie-
genvanger, de waterpieper en hoopten op meer. Helaas. 
Terug dan maar? Dat zou toch ook teleurstellend zijn, er 

was een groep gezien. Maar hoe we ook zochten…  nog één poging dan. Er kwam ons een andere groep tegemoet, 
Engelsen, ook zij hadden hoop. En het zal ook niet zo zijn als vogelaars onder elkaar, er bleek een bekende van Mike 
tussen te zitten, de Georgische gids van de groep. Die vogelwereld is zo klein! Maar toch, oren gespitst, ogen open. 
Ja, bingo. De grote roodmus, vrouwtje. En vlak daarna het mannetje. Wow! Misschien nog mooier was ook de ont-
dekking van de witkruinroodstaart, heel mooi in beeld. Voor een aantal wel een beetje verscholen achter een stam-
metje en al snel over de rand verdwenen, maar toch. 
Een regenachtige reisdag zou het worden, meer dan 300 km. naar het zuiden, want het kwam behoorlijk van boven 
en dat maakte de wereld erg klein. Gelukkig hadden we op de heenreis de mooie vergezichten gehad. Of we de he-
le geplande route zouden kunnen rijden was nog de vraag. In Pasanauri was moge-
lijk een omleiding, omdat er enorm veel water naar beneden stroomde. Op de 
heenweg was dat al zichtbaar, nu waren de berichten nog dramatischer. Gelukkig 
viel het mee en konden we via een achterafstraatje de reis vervolgen. Wel een 
mooie route, we hadden zicht op allerlei achtertuinen, waar in iedere tuin een wal-
notenboom en fruitbomen te vinden waren. 
Vlak na Ananuri een koffiestop op dezelfde plek als op de heenweg. Weer een kans 
op de kleine vliegenvanger en de groene fitis, die beiden eerst gehoord en toen 
gezien werden. Nu werd ook de appelvink gespot. 
En verder ging het weer, langs de kilometerslange rijen wachtende vrachtauto’s, 
bovenlangs Tblisi, met onderweg de huizen voor de vluchtelingen uit Abchazië en 
andere bezette gebieden. Via een steeds smaller wordende strook onder Zuid Os-
setië (bezet door de Russen) langs. Bizar. Daar loopt overigens het enige stuk snel-
weg dat Georgië rijk is, maar er wordt aan verlenging gewerkt.  

Vlak voor Gori de lunch, deze keer bij een 
benzinepomp met shops en Dunkin  
Donuts. Wel onderdak en met enorme belangstelling van de plaatselijke 
hondenroedel serveerde Gennadi ons salade, worst en broodjes. 
In het tweede busje werd het daarna gezellig met muziek van de playlist van 
Gennadi . Vogels waren er even niet zoveel.  
In Borjomi, een plaats met beroemd bronwater en een oud paleis van de 
Romanovs, een stop bij een natuurpark om enkele speciale vogels te scoren. 
Helaas, niet te horen, laat staan te zien. Wel prachtige planten, zoals de aap-
jesorchis.  Ook stopten we nog bij een plek waar koeien met bellen rondlie-
pen en hun aanwezigheid lieten  

horen. 
Het hotel Romantic in Akhaltsikhe (spreek uit: Agaltsiege), was enorm. We 
mochten onze intrek een nacht nemen op de tweede verdieping, in grote ka-
mers, sommigen hadden zelfs een en-suite. De gekochte blikjes bier, met vo-
gelembleem, werden op de overloop genuttigd. We aten aan de overkant, 
met toespraken en vele drankjes en zowaar een tweede gang, al bleek dat 
ook een soort soep te zijn. Terug naar boven, de overloop,  alwaar werd ge-
lijst. De kleine vliegenvanger won het nipt van witkruinroodstaart, terwijl het 
vanochtend toch was gegaan om de grote roodmus. Het kan verkeren. 

Hebbes! Kleine vliegenvanger! 



 

Dag 5 dinsdag 3 mei, Akhaltsikhe – Vardzia – Akhalkalaki, Jaap Bont 
 
We hebben overnacht in Akhaltsikhe, ontbijten in het restaurant tegenover het 
hotel, dat hoorde bij het hotel. De koffie was niet te drinken, gemalen koffie met 
heet water, dus prut-koffie, dan maar aan de thee.  
De rit gaat naar Vardzia, een rit van 1,5 uur. Voor het vertrek worden we verwel-
komt door bijeneters. Een tussenstop is bij een stuwdam en een vistrap in word-
ing. We volgen goeddeels de Mtkvari-rivier. Het is een flink woest stromende 
rivier. Het heeft behoorlijk geregend de afgelopen dagen en dat is dan ook te 
zien. Steenarend en dwergarend worden gespot. Bij een stop rotsklever, 
Armeense meeuw, grijze gors, rotszwaluw en boerenzwaluw. Hilarisch is hoe de 

spotters een geweldig hoeveelheid klei onder de schoenzolen oplopen, hetgeen met zeer veel moeite te ver-
wijderen is. De bussen worden behoorlijk door ons bevuilt, althans de vloeren en 
dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Ik bedenk spontaan een nieuwe naam 
voor de leden van Vogelwerkgroep: ‘Kleikloeters’. Even bij het bestuur neerleg-

gen. 
De rit gaat verder door het dal van de Mtkvari-
rivier naar Vardzia. Vardzia is een enorm 
grottencomplex, een grottenklooster, in een 
steile bergwand. Het is in 1185 gesticht door 
koningin Tamar. Ooit hebben er duizenden 
mensen gewoond. In 1283 werd het grotendeels verwoest door een zware aard-
beving en werden de kamers zichtbaar. De lunch hebben we in Vardzia aan de 
Mtkvari-rivier, een prachtige locatie met de zeer dichtbij woest stromende rivier. 

De lunch bestaat uit: yoghurtsoep, patat, sla en geroosterde forel. HEERLIJK! 
In Vardzia kunnen we 2 dingen doen: een cultureel en educatief bezoek aan het 
grottencomplex zelf en voor de diehard vogelaars is er de optie om een extra 
‘vogelstruintocht’ te maken in een prachtige canyon in de buurt. De groep splitst 
zich tijdelijk. Er blijken 3 personen belangstelling te hebben om een bezoek te 
brengen aan het grottendorp Vardzia en wel Mieke, Carin en Willem. Ze kregen tijd 
om tot 15.00 uur op pad te gaan, de rest ging met de bus verder op pad om afgezet 
te worden om een bergwandeling te maken voor nieuwe scores. Arendbuizerd, rots
-klever met nest en braamsluipers werden gespot en ook een agaam liet zich zien. 

Onderweg komen we ook bijzonder geïmpro-
viseerde brug tegen over de river en wel een 
oude personen-trein-wagon, je moet er maar 
opkomen. Oversteken kan echter niet meer. 
Dan blijkt dat er een communicatiestoring is, 
want bus 2 heeft bus 1 niet kunnen volgen en loopt dan ook een bezoek aan 
een meer mis waar leuke waarnemingen waren, hoorden we toen we weer 
eenmaal bij elkaar waren. Dat zal de volgende ochtend ingehaald worden, 
voor het ontbijt. Bus 2 deed een plaatsje aan waar we een beetje cultuur 
konden snuiven, er was een prachtige regenboog te zien en er waren diverse 

paalnesten met ooievaars. Zeer authentieke huisjes waren te zien met een dik turf-pakket als dakisolatie. 
Afgezet bij het hotel in Akhalkalaki werden de kamers verdeeld. Daarna aan de avonddis. Meer dan heerlijk ge-
geten. De afstemming calorieën en wat je echt nodig hebt was langzamerhand behoorlijk verkeerd. Tsja, thuis maar 
weer corrigeren. Na het eten naar het hotel om te lijsten, ons dagelijks 
ritueel. De rotsklever werd als favoriete vogel bepaald van deze dag. Bij 
mij gingen de luikjes om 21.30 uur dicht. De volgende ochtend zouden 
we om 5.30 uur opstaan en om 6.00 uur, voor het ontbijt, vertrek naar 
het meer, wat bus 2 mis had gelopen. 
Het was iedere dag wel spannend of het hotel een krachtige wifi zou 
hebben, contact met thuisfront is wel belangrijk. Sommige hotels hadden 
een ‘slome’ wifi, tekst bestandjes kon je wel versturen, foto’s gingen niet 
door, dus wachten op het volgende hotel met een krachtiger wifi, foto’s 
gingen dan als een speer naar de contacten. 



 

Dag 6, woensdag 4 mei, terug naar Tbilisi, Wouter Kiela 
 

Wederom vroeg opgestaan om rond 6 uur naar 
het Fatsianimeer te rijden. Hier was een enorme 
vogelrijkdom met o.a. 4 soorten futen, veel 
witvleugelsterns, roerdomp en overvliegende 
grutto’s. We zagen hoe een roerdomp pardoes 
een ooievaar verjoeg! Roodhalsfuten zaten vlak 
voor ons op hun nest. Aan de overkant van het 
meer stonden nog de twee Anatolische kraanvo-
gels, zeldzame juweeltjes. Daarna doorgereden 
naar het Saldameer met kroeskoppelikanen en 
oostelijke grauwe gans. Toen terug naar het hotel 
voor het ontbijt. Vanwege de koude kelder waar 

dit ontbijt klaar stond, ontbeten velen met hun jas aan. De liefhebbers 
genoten erg van de heerlijke eigengemaakte jam. 
Rond half 10 vertrokken we voor een lange rit naar Tbilisi met half bewolkt 
weer en een aangename temperatuur. Onderweg maakten we geregeld 
een stop en genoten van het afwisselende landschap. We zagen o.a. het 
station en containerterminal van Akhalkalaki in ontwikkeling, met sneeuw 
bedekte bergen in de verte en schitterende meren. Verder veel ooievaars 

op hun nest in de  
elektriciteitsmasten.  
Zo’n 20 kilometer voor de 
Armeense grens, bij 
Ninotsminda, sloegen we 
linksaf richting NO, de bergen in. Een aantal van ons bezochten 
onderweg een deels gerestaureerd Armeens kerkje, anderen zagen 
aan de andere kant van de weg de groene fitis. Bij het Parafani-meer 
in de bergen waren kraanvogels en leeuweriken. Zon en mist wissel-
den elkaar boven op een pas af.  

In een dorpje bij een bushokje, vanwege de lichte regen, gestopt voor de koffie-/
theepauze. Aldaar gezongen voor de jarige Monique en genoten van de heerlijke 
chocoladetaart die er voor deze gelegenheid voor was aangeschaft. Daarna reden we 
verder naar de hoofdstad en maakten nog vele stops waarbij de roofvogelliefhebbers 
aan hun trekken kwamen met o.a. arendbuizerd en grauwe en bruine kiekendief. Bij 
het Salkareservoir zagen we grauwe franjepoot, purperreiger en casarca. Al rijdende 
viel de enorme hoeveelheid rommel op die langs de weg lag. Verder zagen we veel 
verlaten en vervallen huizen en gebouwen. 
Voor een late lunch stopten we bij het Lathunik-parkje. Terwijl Gennadi, Nico en Vaso 
onze maaltijd bereidden, gingen wij vogels spotten. Dankzij onze jongste reisgenoot 
Tim zagen we allemaal prachtig een dwergooruil, verder Kaukasische eekhoorns, de 
middelste bonte specht en de Noordse nachtegaal. Daarna verder gereden naar de 
hoofdstad. In de avondspits gingen we dwars door het centrum naar ons hotel en dit 

was tevens de enige mogelijkheid om iets van Tbilisi te zien. Jam-
mer, maar per slot van rekening kwamen we voor de vogels naar 
dit mooie 
en 
boeiende 
land. 



 

Dag 7, donderdag 5 mei, via David Garedji naar Dedoplistskharo in het ZO, Ellen Somhorst 
 

Zoals bijna de hele vakantie gaat ook nu weer om 
6.15 uur de wekker en pakken we de laatste dingen 
in de koffer. Om 6.45 uur vertrekken we richting het 
weer overvloedige ontbijt, en genieten we met volle 
teugen (ik wil niet weten wat de weegschaal van dit 
alles gaat vinden). Aan het einde van het ontbijt, 
toen ik na een plasje weer in de eetzaal terug kwam 
worden alle leftovers ingepakt voor de lunch van 
vandaag. We nemen afscheid van de dames die zo 
goed voor de inwendige mens hebben gezorgd in 

Tbilisi. Buiten het restaurant zien we de eerste nieuwe soort voor vandaag: zwartkopgors en een bloeiend 
(Hyoscyamus niger) bilzekruid. 
Met iedereen, op Mike na, die zich hopelijk later op de dag bij ons aansluit (hij is gisteravond bij vrienden geweest 
en heeft eerst nog wat anders te doen in Tbilisi) gaan we op pad. Jaap en Tim nemen samen met Mieke in de ande-
re bus het gebruik van de walkie talkie’s op zich zodat we allemaal de meeste soorten meekrijgen. 
We rijden richting Dedoplistskharo wat ons eindpunt voor vandaag zal zijn. Natuurlijk nemen we niet de kortste 
weg, maar dwalen we heerlijk af richting het klooster David Garedji, vlakbij Rustawi dat 25 km. Ten ZO van Tbilisi 
ligt. We zien van alles; rechts hoppen, links bijeneters, links en rechts wijnranken. Bij een volgende stop een bal-

kansperwer, bloemblauwtjes, wijngaardslakken, ringmussen, een koekoek en een 
groene specht en een stukje verder abrikozenboomgaarden met scharrelaar en gele 
kwikstaarten. Wat een superland met zoveel moois en dat alleen maar dicht aan de 
weg; wat zou er in de honderden kilometers daarachter zijn? 
Weer een stuk verder hoort Jos een voor hem bekend riedeltje wat voor de meesten 
van ons helemaal onbekend is. Het zou een rotsmus moeten zijn die zich nog niet laat 
zien. Wel zien we een steppekiekendief met prooi belaagd door een lichte arendbui-
zerd en een raaf. Ze zijn allebei uit op het lekkere hapje, verdwijnen dan achter een 
heuvel waar even later de steppekiekendief zonder zijn lekkere hapje weer vandaan 
komt. En dan, ja hoor, laat de rotsmus zich toch zien met zijn prachtige gele vlekje 
wat bij het produceren van zijn mooie riedeltje steeds naar voren komt onder zijn 
kin. Een stuk verder komen we langs een paar zoutachtige meertjes die aan het in-
drogen zijn met daarop een oeverloper en in de omgeving zwartkopgorzen.  

We rijden inmiddels al een tijdje op een hoogvlakte met in de verte flinke bergruggen. In de vallei waar we langsrij-
den zijn om de 1-1,5 km flinke kuddes schapen, allemaal voorzien van een herder en de bijbehorende honden voor 
de veiligheid van de kudde. Na nog een aantal stoppen met roodkeelpieper, groene fitis, roze spreeuw en kleine 
klapekster, komt in de verte David Garedji in zicht. Het is een grottenklooster dat vanaf de eerste helft van de 6de 
eeuw is gevormd, verscholen in een rotswand. We worden losgelaten. Er wordt gevogeld met finsch tapuit, Aziati-
sche steenpatrijs, orpheus grasmus, wielewaal en roodmus als opvallende soorten. 
Een aantal klimmen boven het klooster omhoog om de bovenliggende gebouwen te bekijken en van de omgeving 
te genieten. Een ander groepje bekijkt de gebouwen en grotten van het klooster beneden. Sommigen genieten van 
de prachtige plantengroei in en om het klooster. In het winkeltje bij het klooster worden van allerlei kerkelijke din-
gen verkocht die als bijzondere souvenirs dienen. Eigenlijk te snel is het weer verzamelen en met weer wat stops 
(minder dan de heenweg) dezelfde route terug. We zien nog een elektriciteitspaal met daarin een ravennest, ge-
maakt van takken en schapenwol met daarop een raaf en verder overal roodkopklauwieren.  
Op de hoek van de grote weg waar we vanochtend rechtsaf zijn geslagen staat een taxi met Mike te wachten. We 

pikken hem toch maar weer 
op. Een klein stukje verder 
is er plaats en tijd voor de 
lunch. Tijdens het nuttigen 
van al het lekkers komt er 
met een rotvaart politie 
met zwaailicht en sirenes, 
een aantal luxe auto’s en 
nogmaals de politie met alle 
toeters en bellen langs, 
‘hoge-pieten-vervoer’.  



 

Na de lunch gaan we de helling op om boven de omgeving te bekijken, 
bijeneters te scoren en direct de teveel gegeten calorieën te verbranden. 
Alle gansjes worden weer de bus in gebonjourd en we gaan verder rich-
ting ons einddoel van vandaag. In de dorpjes waar we door komen, wordt 
een plaatselijke lekkernij van noten en honing verkocht, een soort van 
krachtvoer. In het Georgisch heet het Churchkhela, in het Engels ‘the Ge-
orgian snickers’. Daar waar geen kraampjes staan is ruimte voor druiven-
ranken. Een scharrelaar op de stroomdraden. Een dorpje verderop verko-
pen ze in alle kraampjes kaas.  

Vaso probeert brandstof te krijgen wat bij het tweede tankstation lukt. Intussen bewonderen de passagiers van de 
andere auto walnoot- en mispelbomen. We komen vervolgens langs een van de weinige golfbanen in Georgië. 
In de loop van de middag wordt het heerlijk rustig in onze bus, bijna alle vogelcracks hangen een beetje schuin in 
hun stoel, ze zijn de binnenkant van de oogleden aan het bekijken. Bij 
Chalaubani gaan we rechtsaf. De meeste ogen schieten open om even 
daarna weer in de rustmodes te zakken. Hoe verder we komen van de 
stad, hoe meer lada’s en andere Russische oldtimers er opduiken in 
het verkeer. We stoppen bij een prachtig ruig bloemig stukje met me-
tershoge wilde asperges, vleugeltjesbloem en veel verschillende plan-
ten die lastig te identificeren zijn omdat we voor de planten net één of 
2 weken te vroeg zijn. In de verte zien we opvallende heuvels opdui-
ken, de heuvels van de heilige Elia. Het is net alsof er iemand op zijn 
rug ligt en je er van de zijkant tegenaan kijkt: een gezicht, een buik en 
een stukje verder de voeten. Daarvoor ligt de plaats Dedoplistshkaro, ons einddoel van vandaag. We rijden nog wat 
rondjes door het stadje tot we het goede adres vinden. Rond 17.45 uur stoppen we voor ons hotel voor de komen-
de nachten: Dedoplica. Langs de weg ligt het oude gedeelte, erachter een nieuw deel. In het spiksplinternieuw ge-
deelte kunnen de meesten van ons overnachten, enkelen mogen in het oude gebouw. Enkele van de dorstigen on-
der ons gaan naar het buurtwinkeltje voor twee flinke tassen koud bier (heel de voorraad verkocht!). We genieten 
van het goudkleurige vocht, zittend op de luie banken van het restaurant en halen meteen de laatste gegevens via 
de wifi binnen.  

We dineren met heldere bloemkoolsoep, 
boekweit, vlees, gemengde groentesaus, friet 
en een salade. En dat zoals iedere dag rijke-
lijk voorzien van rode en witte wijn. Dit alles 
opgediend door een mevrouw die we op alle 
uren dat we er de komende dagen zijn zien, 
volgens mij heeft ze 24-uursdienst. Na het 
eten is het lijsten. We hebben 8 nieuwe soor-
ten en ons totaal komt tot nu toe op 188 
soorten vogels. De soort van de dag wordt 

vandaag de zwartkopgors (mijn soort van de dag was de Finsch tapuit, je kunt niet 
altijd geluk hebben). Er wordt nog nageborreld en we gaan weer voldaan van li-
chaam en geest naar bed. Morgen wordt het weer vroeg opstaan. 
 
Dag 8, vrijdag 6 mei, rondom Dedoplistkharo, Mike Hirschler 
 
Weer een vroegertje vandaag, we ontbijten om 6.30 uur. Bij vertrek uit 
het hotel in Dedoplistskharo (uit te spreken als tsgaro), gaan we van-
daag naar de Loririvier in het Chachuna Sanctuary. We zien putters, niet 
de onze, maar, zoals heel veel hier, een ondersoort. In een park in 
Dedoplis horen we grasmussen, wielewaal en zien we de mooie oost-
elijke gaai hier met zijn zwarte pet. Bovenop de heuvel in het park staat 
een oud monument, groot en van geërodeerd beton, zoals veel monu-
menten hier. Een Noordse nachtegaal wordt de vogel van de dag. Het 
dier, ontdekt door Tim, zit op 2,5 m hoog tegen een stam aan, volop in 
het zonnetje, te zingen dat het een lieve lust is. Hij laat zich niet in-
timideren door alle publiek en kweelt keihard door. Wat een belevenis!  



 

Intussen zal Gennadi een groot 
deel van de dag bezig zijn onze 
toegangspapieren voor het Vash-
lovani NP in orde te krijgen, waar 
we morgen heengaan. Foto’s van 
onze paspoorten zijn niet vol-
doende, er moeten hand-
tekeningen komen en nogmaals 
alle paspoorten. Hij en Nico zijn er 
maar druk mee, wat een bureau-

cratie. Gelukkig dat we deze mannen erbij hebben! 
We zijn in één bus op pad met chauffeur Vaso, we kunnen er precies in. Bij een meertje zien we 30 steltkluten, een 
aantal casarca’s en de zwartkopgors. Ab heeft vandaag zijn nieuwe muts op. Op de achtergrond zijn de besneeu-
wde bergen van de hoge Kaukasus zichtbaar, geen slecht plaatje! Bij een stop zien we een schreeuwarend, 
wederom zwartkopgors, die zitten hier overal, 10 ortolanen, torenvalk, kalanderleeuwerik en een paartje grauwe 
kiekendief. De weersverwachtingen gaven o.a. sneeuw aan, maar het is gelukkig mooi weer. 
Voor de koffie zijn we even terug in het hotel, waar we wederom formulieren voor het NP moeten invullen, 
helemaal! Waar waren nu die kopieën van de paspoorten voor nodig? Met frisse tegenzin, maar wel mét koffie en 
thee, vullen we het in. Een vermoedelijke sakervalk komt net voor vertrek overvliegen, maar we maken er toch een 
slechtvalk van. Leuke discussies altijd: wat was/is het nu? We gaan zuidwaarts, in de richting van de Iori-rivier. De 
weg is heel slecht en we vorderen langzaam. Roodkopklauwier, rotsmus. De weg slingert door een heuvelachtige 
kale steppe. Op een hoog punt een stop om foto’s te maken. Wat een landschap! Er komen groepjes roze spreeu-
wen over. Dan een vrouwtje grauwe kiek en een steppekiek. In de verte zien we een belletje gieren, vale en mon-
niks, groepen zwarte wouwen en een bruine kiek. We hobbelen verder. Of 
we die rivier nog gaan bereiken vandaag? Dan een mooie lichte steenuil, 
de lilith-variant die hier voorkomt, woestijntapuit, duinpieper en een 
slangenarend. Het gaat goed!  
Bij de lunch (de rivier is nog nergens te bekennen): scharrelaar, mon-
niksgier, steenuil en rotsklever. Vanuit het hotel hebben we dozen mee-
gekregen, voor ieder een met de lunch. Is goed verzorgd en ontlast de 
Georgiërs een keertje. Die zetten wel thee e.d.. De waterketel is vervangen 
moeten worden en ze hebben een mooie bloemrijke ketel op de kop 
getikt. Gennadi heeft Geogisch zout meegenomen dat zelf gemengd is met kruiden. Het is heel grof en smaakt lek-
ker. Bij een wandeling na de lunch zien we een grote scheltopusik, een enorme pootloze hagedis van ongeveer 80 
cm, een hol ingaan. Ook zien we er een isabeltapuit.  
Bij een stop zoeken we naar de grote vale spotvogel, zonder succes. Wel vinden we er een Griekse landschildpad. 
Een andere stop levert een arendbuizerd, slangenarend en o.a. Heines’ kortteenleeuwerik op. Onderweg veel isa-
beltapuiten. Dan zijn we eindelijk bij de rivier de Lori en wel bij een stuwmeer. We lopen de dam op. De verwachte 
zwarte francolijn wordt, wel heel ver weg, door bijna iedereen gezien. Je kan hem ook horen schreeuwen. Het wa-
ter in de dam staat laag, te laag. Hier ook een scharrelaar en een blonde tapuit.  



 

Pas tegen 18 uur gaan we op de terugweg. Onderweg wordt nog een smelleken gezien. We 
gaan langs een andere weg terug en rijden door een landschap met ja-knikkers. Kleine klap
-ekster, casarca en een witgatje. Ons eten vanavond lijkt veel op dat van gisteren met o.a. 
een enorme bak groentesoep. Verder hebben we khinkali besteld, de bekende Georgische 
‘dumplings’ met daarin gekruid gehakt met bouillon. Er is ook een vegetarische variant ge-
maakt. Dit moet je echt gegeten hebben als je naar Georgië gaat. 
Bij het lijsten ’s avonds komen we op 198 soorten, de 200 is in zicht. Soort van de dag 
wordt de noordse nachtegaal. Ai, morgen wordt heel slecht weer verwacht. We gaan het 
zien, vandaag liep het ook goed af.  
 
 
Dag 9, zaterdag 7 mei, de laatste dag vogelen, via NP Vashlovani terug naar huis, Carin Dassel 

 
Ontbijt om 7 uur. Het is droog, maar de wereld is klein. Wat te doen? De weer-app van Monique voorspelt niet 
veel goeds. We hopen dat die ook vandaag het minder goed doet en dat het weer mee gaat vallen. Om 8 uur rei-
zen we af. Gennadi moest nog even de slippers voor schoenen vervangen, de chauffeurs nog iets wakkerder wor-
den, iedereen z’n plek in een van de bussen vinden en gaan. Uiteraard waren de eerste vogels al weer gespot. Het 
dorp uit en op naar Vashlovani NP. De afspraak was eerst met vaart naar het NP te rijden en niet elke kleine zan-
ger die we al op de lijst hebben uitgebreid bekijken. Na de 2e stop kreeg het 2e busje het eindelijk voor elkaar om 

haantje de voorste te worden. Ondanks de donkere ramen, meer vogels 
herkennen en ook zien, met Jos als extra spotter voorin. De koffiestop 
was bij een verlaten boerderij, afgesneden van elektriciteit. Het bleek 
onder toeziend oog van 21 gieren op 
de bergrand. Onderweg Spaanse mus-
sen, roze spreeuwen en nog een foto-
genieke steppebuizerd. 
Vanaf een grote lege stal werd nog een 
zwarte ooievaar gezien. Deze bleef ge-
lukkig even cirkelen, het leek ons wel 
wat als hij het vierkante nest zou gaan 

bewonen, een metalen rek hoog op een paal, al mistte daaromheen het be-
roemde vlechtwerk van Ronald. But not. 
Tussen de gieren werd een steppearend gezien. Na de kadaverplaats, waar-
schijnlijk werd de tafel gedekt met paard, twijfel over de keizerarend. De uitda-
ging van Tim. Heel veel gieren, vale gieren en monniksgieren ruzie makend over 
het lekkerste hapje. De koeien kwamen ook op de begrafenis en verjoegen de 
gieren zelfs, maar voor even. Door de telescopen was alles goed te zien. Zelfs 
Vaso en Nico waren onder de indruk. Gennadi kreeg nog wat uitleg over zijn fo-
tocamera door Ab, op zo’n laatste dag moest er nog veel gebeuren. Nadien in 
een klein buitje weer verder en gestopt voor lunch. Omdat de reeds 9 dagen 
meegezeulde drone niet gebruikt mocht worden om gazelles te jagen en ook de 
grote vale spotvogel zich niet liet zien, werd besloten na de lunch terug te gaan. Ook de file wilden we wel missen. 
Streeftijd was om 18 uur terug bij hotel om na het avondeten nog een paar uurtjes te kunnen slapen voor we weer 
naar huis moesten. Iedereen kon nog één keer genieten van de salade van Gennadi. De left overs werden deze 

keer achtergelaten. Willem hebben we nog 1x gezocht en ge-
vonden en we konden de 
terugweg aanvaarden, hij 
bleek een schildpad te heb-
ben gevonden. Johannes 
had weer meer gespot 
rond de lunch dan de ande-
ren. Helaas liet de Orpheus 
grasmus zich niet nog een 
keer zien voor de anderen 
uit de groep. 

Reisleider Jos, altijd spiedend op de 
uitkijk voor leuke vogels 

Nico (l) en Vaso, onze onvolprezen 
chauffeurs/cateraars 



 

We reden met een ‘ommetje’ weer terug, deels over een halfverhard pad en gro-
tendeels weer dwars door de velden, een landbouwpad met aarde en klei. 50 
Noordse gele kwikstaarten. De chukar werd gezocht en gezocht. Uiteindelijk zat 
ie stralend op een bergrug. Na een steenuiltje boven in een struik en een struik 
vol met roze spreeuwen, een sanitaire stop, net voor een flinke bui. Het gevolg 
van de klaterende regen was dat de stuurmanskunst van onze chauffeurs nog 
meer op de proef werd gesteld! Een partij glibberen, daarbij was de weg al be-
hoorlijk pittig door een rivierbedding en nog wat crossings. Gelukkig bleef de bo-
dem van de bussen ongeraakt. Een bezoek aan de wasstraat zal onvermijdelijk 

zijn. Na een spannende rit door de velden (zouden we vast komen te zitten of 
niet, en wat dan?) kwamen we uiteindelijk weer langs bekend terrein bij de koffie-

pauzeplek van de ochtend. Dat we de beoogde ‘om 18 uur terug’ niet gingen 
halen werd ruimschoots goedgemaakt door een spannende rit door de vel-
den en op het laatst een velduil die zich uitgebreid liet fotograferen, gelukkig 
vanuit beide busjes. Wat een cadeautje. Na een bijnabotsing met een sper-
wer, ook nog een velduil in de vlucht. Na een toch grotendeels droge dag, 
zwarte wolken bouwden zich intussen op, was het laatste stuk van de weg 
naar Dedoplis gelukkig verhard en toen brak de regen los, maar dat kon geen 
kwaad meer. Het eten van bruine bonen met champignon en groenten werd 
minder eer aangedaan dan gisteren. Het aantal leden die vegetarische soep 
wilden eten was toegenomen. De borsjt smaakte prima. Vast zenuwen voor de terugreis. 
Bij het lijsten bleken er wat ‘frustratiesoorten’ te zijn ontstaan, ofwel: niet iedereen heeft alles gezien wat er te zien 
was. Maar ja, dat hoort er ook bij. Desondanks hebben we een fantastisch aantal mooie soorten gezien. Met de vijf 

nieuwe soorten van deze dag, komen we op een totaal van 202 soorten, 
inclusief een aantal ondersoorten. De soort van de dag was super-
steppenarend, zwarte ooievaar of velduil, het werd de velduil. 
En dan de soort van de reis. Jos heeft hier een methode voor ontwikkeld 
waarbij je 9 (9 reisdagen) punten kan verdelen over 9 soorten (de soorten 
van de dag) en je mag maximaal 3 punten per soort geven. De score:  
1 dwergooruil 
2 Kaukasisch berghoen 
3 velduil/noordse nachtegaal 
Na het eten snel de biertjes opdrinken, een laatste slokje en slapen!! Na 
een korte nachtrust was er voor een enkeling een koekje voor vertrek en 

gingen we weer in de bus. Deze keer opgesplitst, één busje via het hotel in 
Tblisi (daar moesten wat achtergebleven koffers worden opgehaald) en de ander direct naar het vliegveld. In het 
donker door de stromende regen. Voor de chauffeurs geen pretje en hard werken. Gelukkig ging het goed. Een aan-
tal konden onderweg nog een uiltje knappen. Op het vliegveld waarderende woorden voor de inzet van de 
chauffeurs, Gennadi en Jos. Overhandigen van de attenties (Deventer koek en stroopwafels) en de enveloppen en 
op weg naar huis. Het was 4 uur in de ochtend. Het was een mooie reis! 

Slingeren en glibberen door de lan-
derijen met links en rechts graan 

De laatste lijstsessie 


