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Inleiding 
In maart 2009 ben ik samen met Sander naar Borneo geweest. Sinds ons bezoek in 2005 aan 
Kalimantan (Indonesisch Borneo), in het kader van (lees: met als excuus) onze studie, wilden we graag 
nog eens terug (en nog eens, en nog eens). Gebrek aan tijd en geld stak hier tot nu toe een stokje voor. 
Dat probleem was nu nog even goed niet opgelost, maar fuck it, we zijn gewoon gegaan. 

In 2005 konden we ons alleen maar op laagland bos richten, waarmee het zien van een flinke 
set vogels bij voorbaat was uitgesloten. Hierbij moet gezegd worden dat we toen wel weer een paar 
heel unieke soorten hebben gezien en ook de mogelijkheid hadden om heus moerasbos te bezoeken, 
een zeer uniek doch bedreigd bostype. 

Dit keer deden we Sabah aan, één van de twee staten onder Maleisische vlag die het eiland rijk 
is. Sabah biedt binnen goed bereisbare afstanden een grote variatie aan habitattypen en daarmee een 
ruime selectie aan standvogels – het gros Sundaland, Borneo of zelfs Sabah endemen. De timing van 
ons bezoek betekende dat de toch al rijke avifauna ook nog eens met wintergasten was aangevuld. 

Sabah wordt flink bevogeld. Je begeven op gebaande paden heeft zowel voor- als nadelen. Je 
hebt de zekerheid dat de targets in ieder geval aanwezig zijn, maar zal niet snel iets nieuws uitvogelen. 
Je komt andere vogelaars in het veld tegen en kan waarnemingen uitwisselen, maar aan de andere kant 
zijn de vogels inmiddels wel een beetje suf getapet. 

Een groot oppervlakte van (o.a.) Sabah is inmiddels in cultuur gebracht. Gelukkig heeft men in 
Maleisië door dat ecotourisme big business is. Dit biedt de motivatie om de resterende gebieden te 
beschermen en toegankelijk te maken voor toerisme. Daarnaast genieten de mensen zelf ook 
daadwerkelijk van de natuur en er bestaat zelfs zoiets als Maleisische vogelaars! We hebben apart een 
reisverslag in elkaar gedraaid, maar hier heb ik mijn velddagboek overgetypt (met wat afterthoughts in 
blauw). Daar gaan we. 
 
Zatedag 28 februari 
Vanochtend vroeg op: om 8:30 werd ik door de ouders op Schiphol afgezet. Iets voor 11 uur stegen 
Sander en ik op. Een dodelijk saaie vlucht, zoals ze dat wel vaker zijn. Ik had een berg artikelen 
meegenomen en daar heb ik er direct een flink aantal van weggewerkt. Maar toen dat ging vervelen 
moest ik toch ander vertier vinden. We vlogen met Singapore Airlines. Naast goddelijke stewardessen 
biedt deze maatschappij ook een brede selectie aan films om te bekijken. Ik heb de nieuwste James 
Bond gezien. Er was niet zoveel van te verstaan, maar het verhaal volgen is bij James Bond nou niet 
echt noodzakelijk. Doch, ook dit bood niet voldoende afleiding. Slapen ging al helemaal niet lukken. 
Ik staarde nog maar wat naar de stewardessen. En zo versteek deze dankzij het met de draairichting 
van de aarde meevliegende ingekorte dag. 
 
Zondag 1 maart 
We maakten een ruime tussenstop op Singapore en om de tijd te doden gingen we naar de enige plek 
waar we naar buiten konden: een cactustuin c.q. rookzone. Het klimaat kwam als een klap in het 
gezicht. Aangezien de zon net op begon te komen en het dus het koudste deel van de dag was, viel het 
relatief gezien nog mee. Het had zelfs wel wat, in een vochtige donkerte te staan wachten op 
vogelactiviteit. Een gekko tegen de muur luidde het echte vakantiegevoel in. Langzaam kwam er leven 
in de brouwerij. White-vented Mynas lieten zich goed zien. Verder met name (gier)zwaluwen 
gespuis. De ‘nest swiftlets’ hadden een opvallend wit stuitje: dat moest iets geks zijn. Dit later 
checkende heeft me geleerd dat het hier Germain’s Swiftlet betrof. Al snel waren we bezig met de 
laatste etappe: de vlucht naar Borneo. We hadden leuk uitzicht naar buiten dit keer. Na landen op het 
vliegveld van Kota Kinabalu zagen we een hoop zilverreigers staan. Voornamelijk Middelste, maar 
ook een Koe. Er stoven wat Blue-throated Bee-eaters over de landingsbaan. Leuk. Verder ging alles 
voorspoedig: de bagage was snel verzameld, we werden opgepikt door Debby van Borneo Sea 
Adventures, hebben het eilandbezoek voor aan het eind van onze trip alvast bij haar betaald en werden 
toen bij ons hotel gedropt. De eerste Zebra Dove hadden we al vanuit de auto gezien. De hitte begon 
ons inmiddels parten te spelen. De airco drupte niet te zuinig water, dus we wisselden van kamer. 
Deze was op moment van binnenkomst nog erg benauwd. We smolten zowat. Met een dikke jetlag 
vroegen we ons af wat te doen. Turend naar buiten ontdekten we bakken glansspreeuwen en een 
leuke Oriental Magpie Robin. Dit deed ons besluiten de stad te gaan verkennen. 



Ik had KK van tevoren als zijnde modern ingeschat, maar het viel allemaal reuze mee. Althans, het 
centrum was in elk geval een gribus. Wel was het erg groen, met veel kleine parkjes. De heuvels die 
de boel van het binnenland scheiden zagen er fraai uit. Vlak bij ons hotel was een vismarkt en het 
meurde hier dan ook behoorlijk. We liepen langs de kust naar het noorden. Bij een aardig ogende 
houten boulevard konden we een beetje scannen. Er vlogen flink wat sterns rond. Alles binnen 
determinatie afstand was Witwang; voor het eerst dat ik die in winterkleed zag! Van beesten in de 
verte vermoede ik dat het Grote Kuifsterns moesten zijn (maar ze waren misschien wel erg wittig van 
boven?). Ik had wegens gigantisch tijdgebrek al niet echt kunnen studeren op al het moois wat we 
tegen konden komen deze reis, en zilverreigers was een groep waar ik me al helemaal niet op 
geconcentreerd had, want hoe moeilijk kunnen die nou zijn?! Er kwam echter een rare aangevlogen 
die dichtbij ons landde. We snapten geen hout van dit individu. Ik testte m’n nieuwe goedkopie 
camera maar op het beest uit. In het hotel bleek dat de gids van MacKinnon & Phillipps weer eens 
totaal onbruikbaar was in een situatie als deze. Toen we er echter wat foto’s die we ter referentie 
meegenomen hadden naast hielden bleek het Chinese Egret geweest te zijn. Hoewel we alle andere 
soorten hadden kunnen uitsluiten was dat toch verassend: het is een behoorlijk goede soort en om die 
zomaar midden in de stad te zien… Afijn, na de reiger gefotografeerd te hebben knalde ik nog wat 
omgevingsplaatjes. Het zag er leuk uit langs zee, niet zo doods als in Balikpapan (de stad waar we in 
2005 een deel van onze tijd verbleven). Er lagen hoge, steile, kalksteenachtige eilandjes voor de kust. 
Deze worden flink bewoond door illegale Filippijnse immigranten. Er boven zweefden (ver weg) 
White-bellied Sea-eagles en Brahminy Kites. Vissersschepen waren er plenty, waarvan enkele 
helemaal behangen met spotlights. Zou dat voor nachtvissen zijn? We vervolgden onze weg. Een 
mannetje Scarlet-backed Flowerpecker vloog langs: weer een nieuwe soort. We verbaasden ons over 
de vocale capaciteiten van Aplonis en vermaakten ons met wat White-breasted Wood-swallows. Er 
wordt flink aan de weg getimmerd in KK en bij een groot gebouw in aanmaak sliepen blijkbaar de 
werkers gewoon in een soort sloppenwijk op het bouwterrein zelf. We liepen ‘landinwaarts’ richting 
de heuvels. Ondertussen leerden we hoe hier over te steken: gewoon gaan. Er hingen Glossy en ‘nest 
swiftlets’ rond. Ik verbaasde me weer over het vertekende beeld van grootte als je als vogelaar ineens 
in een andere wereld terecht komt: de Little Swifts leken echt huge! Het was overal druk en herrie, 
maar relatieve rust vonden we bij een kloktoren. Hier was het wel weer even wennen aan de locale 
avifauna, vooral omdat we ons bij de voorbereiding (en in Kalimantan) meer op de typische 
bosbeesten gericht hadden. Qua uiterlijk waren er geen problemen, maar geluid zat er nog niet 
helemaal in. We lieten ons meerdere malen foppen door het enorme repertoire van Asian Glossy 
Starling voor meerdere andere soorten aan te horen. Maar gelukkig kwam het allemaal snel (weer) 
boven. We hoorden een Ashy Tailorbird zingen en een Brown-throated Sunbird liet zich ook even 
zien. Boven ons riepen enkele Collared Kingfishers. In hun hoge vlucht toonden deze jongens een 
zeer karakteristiek vliegbeeld. Er zaten er twee naast elkaar te schreeuwen in een boompje boven ons. 
Ik zag een glimp van green pigeons en even later landden er een paartje Pink-necked vlak naast ons. 
Erg fraai en ID was geen probleem, terwijl deze groep vier jaar terug (zonder enige voorbereiding 
whatsoever) drama was. Een mogelijke Dollarbird in de verre verte moest ongedetermineerd blijven. 
Daar kon ik mee leven. Teruglopend naar zee liepen we tegen een houten boulevard met eettentjes aan 
(officieel Waterfront Esplanade, of gewoon the waterfront). Bij een vage piraten karaokebar dronken 
we een welverdiend colaatje (want wat zweetten we ons kapot!). Normaal blief ik die rochel niet, maar 
in de tropen kan ik het wel waarderen. We zagen een Oeverloper wandelen. Hier diende weer een 
nieuwe soort zich aan: een Pacific Reef Egret, donkere vorm. Een heel fraaie verschijning! We waren 
behoorlijk brak maar wilden het slapen zoveel mogelijk uitstellen. We kochten wat cola bij een 
supermarktje en hingen wat in onze hotelkamer, vechtend tegen de slaap. Tegen de avond aten we bij 
een lukraak uitgezocht tentje aan the waterfront. Het eten viel tegen, maar het uitzicht was 
vermakelijk. Er hingen meerdere White-bellied Sea-Eagles, sommige flink dichtbij, tot groot 
ongenoegen van knetterende groepjes salanganen. We zagen tientallen Kokmeeuwen, een soort waar 
we eigenlijk niet op gerekend hadden. We konden genieten van slaaptrek van Grote Zillies en 
Rifreigers en ook een enkele Purper. Hoewel meegenomen hadden we de hulp van 
slaapritmereguleerpilletjes niet nodig om in slaap te vallen. Een welverdiende douche (na uiteindelijk 
uitgevonden te hebben hoe die werkte) en om 21 uur lag ik te maffen! Ik werd wel om 2:40 uur alweer 
wakker en kon de slaap niet meer vatten. Vandaar dat ik dit nu, zittend op de WC, aan het schrijven 
ben. 



Maandag 2 maart 
De jetlag lijkt minder te worden: dit schrijf ik dinsdag om 5:20 uur. Om 7:00 uur ontbeten we en om 
7:30 uur pakten we de taxi naar het vliegveld. We checkten rap in en bij de gate nog wat 
gierzwaluwen. Met een propellervliegtuigje namen we een binnenlandse vlucht naar Sandakan. De 
motor maakte een teringherrie en de luchtdruk varieerde als een gek, dus het was niet iets om iedere 
dag te doen. Het uitzicht was echter fantastisch: Mount Kinabalu stak met kop en schouders boven de 
rest van het landschap uit. Echter, ook zagen we palmolie plantages. Het is treurig hoeveel land er 
kapot gemaakt is voor deze bagger. Na een kleine drie kwartier landden we te Sandakan. Al snel 
hadden we de bagage opgepikt en liepen we naar buiten. We waren dermate rap gearriveerd dat we 
nog even op Robert Chong, onze gids voor de komende paar dagen, moesten wachten. Al snel zaten 
we in de auto op weg naar Sepilok. Het hoofddoel van ons bezoek hier was de Bornean Bristlehead. 
Het flintertje laaglandbos te Sepilok is een betrouwbare plek gebleken voor deze toch wel heel 
speciale soort (vormt zelfs een endemische, monotypische familie). Ondertussen kletsten we een 
gezellig eind weg met Chong. Ook dit ritje was snel gereden. We mikten onze spullen in onze lodge 
bij het Sepilok Forest Edge Resort (gerund door Robert’s vrouw Annie) en praatte onder het genot van 
een welverdiend colaatje verder met Chong. Hierna bezochten we het bos rond het Rainforest 
Discovery Centre. Het was een hoop gesjouw en gezweet, zo voor de eerste keer weer door een stuk 
regenwoud lopen. Ik had m’n rugtas met daarin telescoop mee, een statief aan m’n tas bungelen, een 
Finstick aan m’n verrekijker bevestigt, en liep ondertussen met een iPod en boxje te kloten. We liepen 
maar een klein stukje over een heel goed bewandelbaar pad. Het bos zag er open en secundair uit. 
Aangezien het niet de beste tijd van de dag was, was het erg stil. Een Black Magpie zong uit volle 
borst, dat wel. Ondertussen draaide ik op aanraden van Chong het geluid van de Bristlehead af. En 
verdomd als het niet waar was, binnen korte tijd hoorden we ze in de verte terugroepen! We liepen wat 
door, draaiden nog wat tape, en binnen no-time zaten er drie Bornean Bristleheads boven ons in een 
boom. Ze zaten hoog, wat het wat inspannend maakte om ze te bekijken. Maar wat een fraaie 
schepseltjes! Het eerste wat opviel was hoe ontzettend fel het rood kleurde: tekeningen en zelfs foto’s 
doen de borstelkopjes geen recht! De vogels kregen gezelschap van een Red-billed Malkoha. 
Aangezien ik toch een telescoop mee had, zette ik die maar gelijk op. Niet vervelend om de beestjes 
daardoor te zien en ook minder belastend voor de nek. Ik moet zeggen dat ik het ondanks de vetheid 
die boven ons in het gebladerte scharrelde moeilijk vond te focussen. Er gebeurde zoveel tegelijk! De 
fraaie malkoha hipte door het beeld, vlak naast ons begonnen Maroon Woodpeckers te schallen, et 
cetera, et cetera. De Bristleheads hielden het langzamerhand voor gezien. Na enig tapen waren de 
Maroon Woodpeckers in beeld. De honger werd inmiddels overdonderend en na dit succesvolle 
bliksembezoek liepen we terug naar de auto. Op de terugweg voelde ik wat prikken en bleken er toch 
wat bloedzuigers op m’n linker sok te zitten. Ze hadden zich er dwars doorheen vastgebeten. Wegens 
zogenaamde lage dichtheid had ik verzuimd m’n leech socks aan te doen. De zuigers hadden mazzel, 
want ik had geen zin om ze te executeren. Ik scheurde ze slechts los, alvorens ze met een boog terug 
het bos in te gooien. Bij de auto scharrelde wat Pig-tailed Macaques rond. Terug bij de lodge waren 
we inmiddels toch wel erg brak. Na de lunch (ik had weer een a-spectaculaire nasi goreng van kleine 
afmeting, blijkbaar is het gangbare recept in Maleisië gewoon niet je van het, in Indonesië is dat 
gerecht echter hemel op aarde) gingen we vanaf de veranda vogelen. Al met al kwamen we zo aan heel 
wat open area beesten en het was goed te weten dat we deze beesten allemaal gemakkelijk op eigen 
houtje konden herkennen. De telescoop deed weer goede zaken: er zweefde een fraaie Rufous-bellied 
Eagle rond. Langzamerhand begon de activiteit toe te nemen. We zagen nog Little en Pink-necked 
Green Pigeon. Om 15:00 uur gingen we het bos weer in. De canopy walkway was spectaculair, maar 
er was weinig vogel activiteit en vlak naast de stellage waren wat lui zeer rumoerig aan het werken 
met waterpompen en wat niet al. Wel zagen we een fraai vrouwtje Black Hornbill (met witte veeg in 
de nek) en een Prevost’s Squirrel. Een White-crowned Shama liet zich wel horen, maar niet zien. 
Een tocht door het bos leverde verder maar weinig op: het was doodstil. Wel zagen we bijvoorbeeld 
een mooie Drongo Cuckoo en fraaie Fluffy-backed Tit-Babblers en kregen we wat flitsen van 
Rhinoceros Hornbill te zien. Vlakbij de rand van het bos zag ik een Black- en een Bar-winged 
Flycatcher-shrike bij elkaar zitten. Apart. We kwamen uit bij het pad waar we vanochtend ingelopen 
waren en liepen langs het bos naar de hoofdingang. We kwamen nog een mooie Scarlet-backed 
Flowerpecker en Grey-and-buff Woodpeckers tegen. Bij de hoofdingang konden we genieten van 
een fraaie Velvet-fronted Nuthatch. 



Inmiddels was ik er slecht aan toe. Jetlag, verkoudheid, uitdroging en meer van dat. Terug in de lodge 
lag ik te rillen van de kou, terwijl het teringwarm was. Snel even wat gaan eten en toen direct gaan 
slapen. Relatief lang geslapen ook. Het zal nodig zijn geweest. 
 
Dinsdag 3 maart 
Vanochtend al vroeg wakker. Om 5:30 uur gedoucht, daar was ik gisteren niet meer toe in staat. 
Robert was om 6:30 uur present. Op het terrein rond de lodge zat een paartje Sunda Pygmy 
Woodpecker en in de verte riepen Bornean Gibbons. Een diepe honger had zich meester van ons 
gemaakt en ondanks dat de vogelactiviteit nu duidelijk piekte, ontbeten we toch eerst maar even. 
Robert ramde wat meisjes hun bed uit en al snel stond er een bord met toast, scrambled eggs en worst 
voor ons klaar. Denk hierbij een goede pot koffie. Heerlijk. We besloten het rustig aan te doen en de 
canopy walkway te checken. De herriemakers van gisteren waren nog niet aan het werk, dus dat was 
een goed teken. We hadden net twee stappen het bos in gezet toen we plots Bristleheads achter ons 
hoorden roepen. We spoedden ons terug en ja hoor, er zaten er vier in een boom, gewoon naast de 
parkeerplaats! Ze lieten zich fantastisch zien. We konden ze een kwartier hun ding zien doen, onder 
andere door de telescoop. Zeer agiele beesten eigenlijk. Ze gebruikten hun poten om prooi te hanteren 
als ware het papegaaien. Gaaf hoe ze grote sprinkhaanachtige organismen demonteerden. Ook zagen 
we een vogel ondersteboven hangen. Stoerheid! De vogels vlogen uiteindelijk weg richting de canopy 
walkway, waarbij ze een lichte waas in de vleugel toonden. We zetten de achtervolging in. We waren 
overigens net op tijd; de werklui waren inmiddels gearriveerd en een tyfusherrie werd ingezet. Op het 
pad liepen twee White-chested Babblers, die zich goed lieten zien. De canopy walkway zelf was 
productiever dan gisteren, maar de score was nog steeds niet denderend. We hoorden, zo leerde Robert 
ons, Ruddy Kingfisher. Een geluid dat aan Red-naped Trogon doet denken. Die soort zelf hoorden 
we kort hierop trouwens ook. Hill Myna liet zich zeer goed zien. Verder hoorden we Black-and-red, 
Banded en Black-and-yellow Broadbill. Die laatste liet zich ook vluchtig zien. Raffles’ en Red-
billed Malkoha, een langsvliegende Drongo Cuckoo, dat was het wel. Toch waren we natuurlijk zeer 
in onze nopjes met de borstelkoppen en we vergeven ze dat ze niet nog even op de walkway 
langskwamen (waar we ze nog wel in de verte hoorden). Terug bij de lodge nuttigden we een colaatje, 
terwijl Chong een heleboel brandstof haalde voor zijn bootjes op de Kinabatangan rivier. Er kwam 
een lichte fase Crested Hawk-eagle met prooi in de klauwen langsglijden. We zetten de twee uur 
durende rit naar de Kinabatangan rivier in. Onderweg zagen we niet veel boeiends: alleen maar 
palmolie plantages. We stapten uit bij een steigertje, laadden de bagage in een na een korte tijd 
gearriveerd zijnd bootje, en voeren naar het Kinabatangan Jungle Camp. Onderweg kopten we de 
eerste Darter binnen. Over wat wankele stellages klauterden we het kamp terrein op. Er bleek een 
flink complex aanwezig. We hingen wat op de veranda van het aan ons toegewezen huisje en zagen 
voor het eerst White-crowned Shama. Om 13:30 uur was er lunch en snelden we ons naar de kantine. 
We kletsten wat met Robert toen er plots parmant een Storm’s Stork langs stapte! Dit was Chiko, een 
vogel die door Robert verzwakt is opgeraapt en die, hoewel een privéleven hebbende, buiten het 
broedseizoen om toch nog terug bij de lodge komt. Hier scharrelden ook fraaie White-crowned 
Shamas rond. Een groot verschil dat ons opviel in Maleisisch Borneo ten opzichte van het 
Indonesische deel, is dat er van vogelvangst praktisch geen sprake is. Die vorm van jacht lijkt toch 
echt een enorme impact te hebben op wilde populaties. De tegenhanger van White-crowned Shama in 
Kalimantan, White-rumped Shama, was echt schaars te noemen aldaar, terwijl de shamas hier, zoals 
het hoort, bulksoort zijn. Anyway, de lunch was erg goed. Het begon wat te druppen, maar het plan 
was om er, wanneer het droog werd, op uit te varen. Ondertussen banjerde ik wat over de trail rond het 
kamp. Dit was een behoorlijke blubberzooi. Ik koos even een zijpad, maar zat in no time onder de 
leeches. Snel weer naar het hoofdpad gegaan en de diertjes terug het bos in gedirigeerd. Langs de trail 
zat een paartje Maroon-breasted Philentomas zeer aggresief naar me te doen. Ze lieten zich 
fantastisch zien. Wat een leuke soort en eentje die we in Kalimantan gemist hadden (terwijl ‘ie 
ongetwijfeld in de door ons bezochte gebieden zat). Er zat ook een Rufous-winged Philentoma in de 
buurt. In de verte hoorde ik een Black-crowned Pitta zingen. Ondertussen was het 15:00 uur en tijd 
om te gaan varen. Bij de lodge liep een Monitor Lizard rond. Op een boomstam klom een Plain Pygmy 
Squirrel. Superklein, het leek wel een hagedis! We liepen nog maar naar de boot toe of de boatsman 
Romsi wees ons op een Orang-oetan die boven ons door de bomen klom. Die zat dus gewoon in het 
kamp! Het was een kleintje, dat zich snel uit de voeten maakte. Varen dus. 



Kreeg ik te Sepilok nog een klap van de hitte, langs de Kinabatangan rivier was het super relaxed 
acclimatiseren. Aangezien we de hele dag in een bootje zaten stond er het gros van de tijd voor ons 
gevoel een koel briesje. Lagen we even stil dan begon het toch wel snel erg warm te worden. Langs de 
rivier zelf zagen we een Saltwater Crocodile. Van ver pikte ik al een White-fronted Falconet op. Wat 
een mini! De scoop kwam in gevallen als dit erg goed van pas. Ik had ‘m gewoon tussen m’n benen 
staan en zelfs varende kon ik dingen die teringver zaten alvast checken op interessantheidspotentie. 
Deze rakker herkende ik ook al van teringver. We kwamen een flinke groep Wrinkled Hornbills 
tegen. We voeren de Tenegang Tributary op, die eerdere jaren goed is gebleken voor de 
grondkoekoek. We zagen een hoop leuks hier: Neusapen, Great Slaty Woodpecker, Black-and-red 
Broadbills die nestmateriaal verzamelden, een fraaie Greater Coucal, en wat niet al. We gingen een 
stuk heen en toen weer terug. Weer op de Kinabatangan zelf aangekomen postten we voor White-
crowned Hornbill. En ja hoor, al na korte tijd kwam er een prachtig mannetje langsgevlogen! Het 
duurde even, maar toen liet het beest zich fenomenaal zien. Hij begon zelfs te zingen! Geweldig om 
deze heard only uit 2005 nu ook gezien te hebben. Als je een soort al zo lang kent en op je 
verlanglijstje hebt staan, dan maakt het extra indruk als je ‘m dan ook uiteindelijk ziet. Nu de 
Helmeted nog! Op de terugweg kwam ook nog eens een Wallace’s Hawk-Eagle aangevlogen om 
vervolgens vlakbij te landen. Het was inmiddels erg schemerig geworden. Terug bij het kamp kon er 
gedoucht worden en smikkelden we van een goede maaltijd. Hier dronken we ook een wat verlaat 
biertje op de Bristlehead (maar eigenlijk ook op al het ander moois). 
 
Woensdag 4 maart 
De jetlag deed toch weer van zich gelden. Volgens mij was het 2:30 uur ofzo toen ik wakker werd. Dit 
terwijl ik 21:00 uur sliep, dus het was geen lange nacht. Ik heb onze checklist maar wat ingevuld en 
zo. Om 6:00 uur was het ontbijttijd en om 6:30 uur gingen we de rivier op. Het was enorm mistig toen 
we begonnen. Praktisch tegenover het kamp zat een Straw-headed Bulbul te zingen. Een heel stoere 
soort die wegens wildvang toch wel zeldzaam begint te worden. Hoewel ze überhaupt niet lelijk zijn, 
zijn Straw-headed Bulbuls vooral populair om hun zang. Een beetje shama-achtig en knoerthard, zoals 
deze ook goed illustreerde. De vogel liet zich helaas maar kort zien. We vervolgden onze tocht en 
hoorde veel soorten die we deze trip en/of op deze locatie nog niet hadden. Ik pikte weer een White-
fronted Falconet op en dit keer liet het baasje zich prima bekijken. Een heel, heel stuk groter was de 
langs vliegende Slechtvalk. Op zich geen algemene soort op Borneo, zeker niet op deze locatie. De 
hier voorkomende ondersoort ziet er ook best anders uit, maar hoe precies zou ik niet kunnen 
omschrijven. Ook kwamen we weer een White-crowned Hornbill tegen. Het beest was minder 
coöperatief dan die van gisteren. Het leek een vrouwtje, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. 
We voeren weer de Tenegang tributary op. We zagen wat Hose’s Langurs, een fraai slangetje 
(vermoedelijk Elegant Bronzeback Dendrelaphis formosus, maar pin me er niet op vast) en een 
Saltwater Crocodile, maar verder weinig. We gingen verder de hoofdrivier op. Een boom vol (± 20) 
Green Imperial Pigeons was spectaculair. We knalden de Menanggol tributary in. Dit was echt een 
zeer fraaie plek, nog veel mooier dan de rest van de rivier. Het miegelde hier van de Darters. Al snel 
stopten we bij een klein inhammetje. Blue-eared Kingfishers voerden elkaar visjes, een Malaysian 
Blue Flycatcher speelde verstoppertje en een paartje Black Hornbill (man met, vrouw zonder witte 
veeg op de kop) hield zich rond ons op. Robert begon voor de zoveelste maal zijn grondkoekoek-
imitatiekunsten (zowel de HOE als de HOE-OE roep) en weer wachtten we vol verwachting af. Plots 
fluisterde onze bootbestuurder Romsi “ada”, wat een algemene term voor ‘aanwezig zijn’ is! Ja 
verdomd, heel in de verte riep er een Bornean Ground Cuckoo terug! Robert ging het gesprek met de 
koekoek aan. De vogel bleef constant terug roepen en heel langzaam leek ‘ie dichterbij te komen. 
Doodstil en gespannen hielden we de tegenovergelegen oever in de gaten. Toen kreeg Robert ineens 
telefoon! Na een gesprek wat een eeuwigheid leek te duren hing hij eindelijk op en zocht hij opnieuw 
contact met de vogel. Het bleef angstvallig lang stil van de andere kant, totdat we plotseling van een 
stuk dichterbij een zeer aparte “RRROE” roep hoorden. Dit geluid kende ik nog niet. Het zal de 
zogenaamde ‘roll call’ zijn geweest. Kort hierop begon de koekoek van dichtbij te roepen. Nu moest 
het beest te zien zijn! Nog intenser gespannen speurden we verder. Romsi bracht verlossing; weer was 
hij het die de vogel als eerste in de smiezen kreeg. Wat is die gast scherp! Hij wees Robert de koekoek 
aan en na een korte uitleg en met de hulp van een laser pointer kon ook ik al snel een bewegend ‘iets’ 
verscholen in de vegetatie zien zitten. 



Eigenlijk was alleen een met roepen gepaard gaande, neerslaande staart in beeld. Heel voorzichtig, 
terwijl we de bewuste plek (staart) in de gaten hielden, peddelden we iets naderbij om wat beter zicht 
te krijgen. Stukje bij beetje kregen we zo meer van de vogel te zien, totdat we ‘m uiteindelijk helemaal 
vrij in beeld hadden. De vogel deed het rustig aan, zat zich zelfs te poetsen, en liet zich fantastisch 
zien! Eigenlijk heb ik de koekoek nog voornamelijk door de telescoop gezien! Wat een mooi beest! 
Apart was dat ‘ie de snavel gesloten hield tijdens het roepen. De groene snavel en oogring staken mooi 
af tegen de zwarte kopkap. Deze was heel netjes afgesneden van een paarsgroenige borst. De 
onderborst en buik waren fijn gebandeerd zwart/buff. De tekeningen in MacKinnon & Phillips doen de 
soort (ook deze keer weer) geen recht. Rug en staart iriseerden paarsgroen. Het beest was eigenlijk 
minder groot dan ik verwacht had, maar nog steeds wel van formaat gemiddelde fazant. Na een hele 
poos bekeken te zijn hopte de vogel van z’n tak naar de grond. Even zag ik ‘m nog lopen, maar daarna 
was ie foetsie. Wat een opwinding en opluchting! Alle vier moesten we allereerst enorm pissen! We 
waren de eerste die de vogel in 2009 zagen, hiervoor betekende het regenseizoen vergeefse 
speurtochten. Het was daarom extra spannend omdat we nog maar af moesten wachten of het 
waterpeil laag genoeg zou zijn om oevers bloot te leggen. De koekoeken zijn zo sneaky dat je ze 
praktisch alleen kan zien als ze even op één van de dun gezaaide plekken komen waar er geen muur 
van vegetatie het zicht blokkeert. Dit was voor mij echt de topsoort van deze trip. Geen disrespect voor 
al het ander moois dat we gezien hebben, maar deze rakker is gewoon zo speciaal! Na dit spektakel 
voerden we de tributary verder op. We konden onze eerste echt wilde Storm’s Stork noteren: een 
vogel kwam in eerste instantie gewoon over gevlogen. Bizar was hoe ‘ie even later de landing inzette 
en werkelijk vlak boven ons kwam zitten! Wegens het tamme gedrag dachten we even dat dit Roberts 
huisooievaar Chiko moest zijn die even een ommetje maakte. Robert bekeek de vogel nauwkeurig en 
kon vaststellen dat dit niet het geval was (Chiko heeft wat kenmerkende littekentjes). We hoorden een 
fish eagle roepen. Al speurend kreeg ik een groot, zwaar ding in de smiezen. Dit bleek echter een 
Lesser Adjutant. Even later kwam er alsnog een Grey-headed Fish Eagle langs geknald. We staken 
de hoofdrivier weer op en gingen langzamerhand weer richting kamp. Op een zandbank langs de 
Kinabatangan stonden vier fraaie Lesser Adjutants. Ze waren wel schuw en vervlogen snel naar een 
paar bomen verderop. We konden niet te lang aandacht aan ze besteden, want plots hoorden we een 
Grondkoekoek roepen. En toen nog één. En toen nog één! Er waren er drie naar elkaar aan het roepen 
om hun territoriumgrenzen af te bakenen. Het was wel duidelijk dat het zien van de soort op deze 
locatie niet echt te doen was, maar toch legden we bij de nabijste van het stel aan. Een Water Monitor 
snelde voor ons weg. De vogel zat werkelijk vlakbij te roepen en was erg mooi te horen. Het geluid is 
‘in het echt’ veel complexer en indrukwekkender dan de opnames die ik tot nu toe gehoord had deden 
vermoeden. Het galmt enorm en er zit een diepe roller in. Het was een steile oever, dus zien ging echt 
niet lukken. Toen we de boot verplaatsten en nogmaals aanlegden vond de koekoek het te gek worden 
en maakte zich uit de voeten. Hij bleef nog wel roepen, maar nu wel een stuk verder van de waterkant. 
Maar wel heel gaaf zeg. De dichtheid grondkoekoeken moet toch aanzienlijk zijn. Op de terugtocht 
kwamen we nog een coöperatieve krokodil tegen. Een erg fraai schepsel en behoorlijk aan de maat. 
We hoorden verder wat hysterische Bushy-crested Hornbills, maar kregen deze niet in de kijker. 
Voor de lunch zat ik nog even op de veranda, toen er dichtbij Black-throated Babbler begon te 
roepen. De tape ging aan en al snel lieten ze zich aardig zien zien: wat een bizar mooie vogeltjes. 
Sander had de Maroon-breasted Philentomas die nabij het kamp nestelden nog niet gezien, dus 
liepen we daar even heen. Weer waren ze erg agressief aan het schreeuwen en weer vloog het vrouwtje 
me bijna aan! Erg stoere beesten. De lunch was zoals gewoonlijk welkom. Er stond onder andere patat 
op het menu! Een Bearded Pig kwam even langs de kantine gewandeld. Aangezien afgelopen nacht 
slaaptechnisch gezien kut was, sliep ik nog even een uurtje alvorens we weer op pad gingen. Het was 
erg moeilijk wakker worden. De keelpijn/verkoudheid die ik door vliegverkeer, airco en dat soort 
dingen heb opgelopen is ook wat minder. Het was een beetje miezerig toen we de rivier op gingen, 
maar dat was snel over. Weer kwamen we de Slechtvalk tegen. Dit keer had ‘ie het aan de stok met 
twee Pied Hornbills. Wat een enorme valk! Of waren de Hornbills nou zo klein? Ook vloog nog een 
Storm’s Stork over. We voeren een zeer smalle tributary in en kwamen op het Oxbow Lake. Wat een 
prachtige plek! Helaas was er niet heel veel te beleven, op drie White-fronted Falconets (minimaal 
twee mannetjes), een Red-billed Malkoha en wat Neusapen, inclusief een redelijk zichtbaar mannetje, 
na. Op de terugweg bleken de Adjutants nog present. Dit keer konden we ze uitgebreid bekijken. 



Ik heb zelfs wat pogingen tot digiscopen gedaan. Verder was het weinig productief op wat views van 
Wallace’s Hawk Eagle en Lesser Fish Eagle na. Terug bij de lodge bleek in een boompje daar vlak 
naast een clubje Bushy-crested Hornbills zich klaar te maken om te overnachten. Erg gaaf om deze 
sociale rakkers bezig te zien. Ze zaten knus tegen elkaar aan en telkens als er eentje bij kwam werd 
deze uitgebreid begroet met maniakaal gegil. We zagen er zes zitten, maar hoorden er nog meer. Een 
Smidt’s Giant Gekko was ondertussen onze kamer binnen geslopen. Het eten was weer fenomenaal. Er 
stond een night cruise gepland voor vanavond. Naar de boot lopend viel mijn oog op de Malay Civet 
Tom, die kind aan huis is in het kamp. Het beest liep simpelweg naast de kantine van leftovers te eten. 
Erg mooi te zien, ook in de scoop. We stapten in de boot en zagen direct een mooie Buffy Fish Owl 
zitten bij het kamp zelf. Ook hier kon de scoop op losgelaten worden. Langs de rivier kwamen we nog 
een tweede tegen. Apart was een tukkende Rhinoceros Hornbill in de schijnwerper. We zagen een 
vliegende hond vliegen en troffen nog een Malay Civet aan. Op de Tenegang ttributary zagen we 
naast gewone Kwak ook Rufous Night-Heron. Heel hip, die nachtactieve reigers. Terug bij het kamp 
bleek de Visuil op de aanlegsteiger te zitten. We zagen ‘m op slechts iets van twee meter! Als een blok 
in slaap gevallen. 
 
Sneldicht tussendoor: 
 
Over een insect 
Mij is het om het even, of je ‘m dood maakt of laat leven 
 
Donderdag 5 maart 
De jetlag deed me toch nog om 4:30 uur ontwaken. De Bushy-cresteds begonnen ondertussen 
luidruchtig wakker te worden. Ik heb een beetje rond het kamp gelopen. Er hing een leuke 
‘parachuting gecko’ aan de wand, getiteld Ptychozoon horsfieldi, althans, volgens het simpele 
fotogidsje dat we tot onze beschikking hebben. Verder was het weinig. Maar even onder het genot van 
een bak thee met Robert geklessebest. Een Draco landde op een boom tegenover de lodge. Na de 
lunch liep ik richting de boot. Robert stond al op de steiger en wees me direct een Orang-oetan aan. 
Een kleintje weer. Eerst vaarden we even langs de Straw-headed Bulbuls. Vandaag lieten ze zich 
gelukkig fantastisch zien en daar maakte we dan ook stevig misbruik van. We zagen twee Storm’s 
Storks overvliegen. De boot werd op de staart getrapt. Weer kwamen we het Falconetje tegen, twee 
bij elkaar, en ook weer betrof het slechts mannetjes. We zagen een Lesser Fish-Eagle en een 
Wallace’s Hawk-Eagle zitten. Vooral die laatste, een jong, liet zich fraai bekijken. We hadden een 
clubje van zeven Long-tailed Parakeets langsjakkerend. Ook hoorden we een Moustached Hawk-
cuckoo, maar kregen deze niet te zien. Op de grens van het grondkoekoekenterritoriumdispuut van 
gisteren imiteerde Robert het geluid. Eén Koekoek reageerde en liet zich goed horen. Apart was dat 
dit dier een drietonige roep ten gehore bracht. Het beest leek erg hoog te zitten: boomkoekoek. Helaas 
was een poging tot het zien van dit individu bij voorbaat kansloos, daar is de hoofdrivier gewoon niet 
geschikt voor. We polsten even bij de (‘eerste’) Tenegang tributary maar daar was weinig te beleven. 
We vervolgden onze tocht en staken de Menanggol tributary in. Grappig was een gewone IJsvogel die 
in de monding zat. We kwamen dichtbij roepende Chestnut-necklaced Partridge tegen. We 
probeerden te tapen en reactie was goed in zoverre dat we ze perfect te horen kregen. Maar zien ho 
maar! Robert deed af en toe zijn grondkoekoek-imitatie  – we waren nog niet verzadigd – en ja hoor, 
op een gegeven moment kwam er een reactie! We waren echter niet op een overzichtelijke plek en de 
Grondkoekoek bleef in eerste instantie ver weg. Na een periode van gespannen afwachten 
(ondertussen hoorden we Bristlehead achter ons roepen) merkten we dat het beest dichterbij kwam. 
Aan de hand van een ‘HOERRR’ (noem het eens wat) dat na verloop van tijd geuit werd, bepaalde 
Robert dat de vogel zich gesetteld had. Het beest zat wel op een zéér onoverzichtelijke plek, verstopt 
achter een enorme wand van vegetatie. Er werd een list verzonnen: we wrongen ons met vaartuig en al 
door een kleine opening in de vegetatie aan de rivierzijde waar de koekoek zich bevond en prikten hier 
de punt van de boot in de oever. Vanaf onze positie konden we nu ineens helemaal naar binnen kijken: 
we hadden perfect vrij uitzicht op de bosbodem. Een heuse arena! Ik trok nog een paar bladeren weg 
en toen was het afwachten. Robert trachtte ondertussen het contact met de vogel te onderhouden. 
Binnen no time liet de koekoek gelukkig weer van zich horen. Het kwam van zeer dichtbij: hij moest 
van links gaan komen! Ik keek zo ver ik kon die kant op. 



Eureka: na een korte periode van zeer gespannen wachten kwam het beest ineens hard als The 
Roadrunner aanrennen, alvorens tot een full stop over te gaan. Hierna liep ‘ie in een omtrekkende 
beweging over de grond langs, waarbij er af en toe stil werd gestaan. Nu en dan werd de vogel door 
een streep penetrerend zonlicht beschenen: briljant! Ik kon de keel heen en weer zien gaan wanneer de 
vogel riep. Nu begon het beest ook de bizarre alarm roep te maken, waarbij ‘ie een aparte houding aan 
nam, met de nek uitgestrekt en schuin omhoog. Ook hierbij werd ‘tail pumping’ uitgevoerd. De vogel 
verdween rechts uit zicht. Het feest was echter nog niet over. Robert bleef roepen en even later 
hoorden we de vogel, nu van boven de grond, zeer frequent vocaliseren. De koekoek bewoog weer 
onze richting op en we konden de bladeren zelfs horen bewegen terwijl het beest naderde. Even later 
zagen we ‘m weer in beeld schieten. Je zou van een korte vlucht kunnen spreken. Hierbij toonde ‘ie 
een malkoha-achtig silhouet. De vogel zat nu een meter of twee boven de grond, nam er echt de tijd 
voor en begon zich zelfs te poetsen. Ik keek niet alleen door de kijker, maar ook door de scoop! Ik 
deed zelfs pogingen tot (en slaagde min of meer in) het maken van wat wazige filmpjes (maar wel 
terloops, het mocht niet ten kosten gaan van de ervaring). Alle besef van tijd was ik kwijt, maar 
uiteindelijk verdween de vogel weer waar hij vandaan gekomen was. We besloten ‘m verder met rust 
te laten. Zelf moesten we ook even bijkomen van dit geweldige spektakel. Robert dacht dat dit dier 
nog niet helemaal volwassen was, wegens de wat hese roep. Het verenkleed was echter topgaaf. De 
tijd was inmiddels daar om weer terug naar het kamp te gaan. Onderweg bleek een Orang-oetanachtige 
vorm ook daadwerkelijk een Orang-oetan te zijn; een jong mannetje liet zich goed zien. Terwijl we de 
boot op de oever lieten varen voor stabiliteit bleek daar een bittern te staan (zal wel Yellow zijn 
geweest?), die snel weer het riet in rende bij al deze hysterie. Wij waren echter zo op de mensaap 
gefocust, dat de woudaap alleen voor Robert was weggelegd. Achterlangs vlogen ondertussen twee 
Storm’s Storks. Die blijf ik toch maar noemen, het is nou eenmaal een zeldzaamheid! Verder richting 
kamp vloog nog een Lesser Fish-Eagle met prooi in de klauwen. In het kamp riep een Tokeh. ’s 
Middags gingen we naar de Gomantong Caves. We moesten een stukje over de rivier, naar waar we 
opgestapt waren. We zagen een groep van maar liefst zestien Wrinkled Hornbills overkomen. Even 
later zagen we er weer dertien, maar waarschijnlijk ging het om een deel van dezelfde groep. Ook 
kwamen we een uit de kluiten gewassen Orang-oetan tegen, die helaas al snel dieper de jungle in dook. 
Bij Gomantong aangekomen regende het mild. Het was erg warm en vochtig en met m’n telescoop op 
de nek moest ik er flink de pas in houden om Robert bij te benen. Het stukje bos dat we doorkruisten 
was vrij rustig, maar er liepen wel twee fraaie Black-capped Babblers. Bij de ingang naar de grotten 
stond een heus nederzettinkje. Hier verblijven de mensen die zich met enige regelmaat en met gevaar 
voor eigen leven met behulp van wankele houten stellages en krakkemikkige touwladders richting het 
plafond wurmen. Dit doen ze om de door broedende gierzwaluwen van speeksel gefabriceerde nestjes 
van de wand af te plukken. De soep die van die nestjes gemaakt kan worden wordt door menig dwaas 
als delicatesse gezien en de gierzwaluw rochel levert dan ook veel geld op. Het verzamelen moet 
natuurlijk sustainable blijven: de giertjes krijgen de kans hun kuikens op te voeden, maar moeten wel 
wat meer nestjes dan gewoonlijk bouwen. Voordeel voor hen is dat het bos in de omgeving 
bescherming geniet, met als doel foerageergebied voor de vogels te behouden. De giertjes delen de 
grot met een enorme kolonie vleermuizen – vraag me niet welke soort(en). Wanneer de zoogdieren de 
vogels aflossen voor de avonddienst, verlaten ze massaal de grotten, wat weer de interesse wekt van de 
lokale roofvogel populatie. Op Planet Earth zijn de indrukwekkende grotten, het verzamelen van 
gierzwaluw nestjes, en de plunderende roofvogels goed vastgelegd. Aangezien de vleermuizen en 
gierzwaluwen al sinds jaar en dag in de grotten toilet maken, wordt de bodem gevormd door een flinke 
berg guano. Daar hoef je je gelukkig niet doorheen te waden; er is een boardwalk systeem aangelegd. 
Deze is echter wel behoorlijk glibberig. Hier wil je niet onderuit gaan! De laag drap op de grond 
krioelt van het leven. Kakkerlakken tieren er welig. Minder onschuldig zijn de potige duizendpoten. 
Die zullen vast behoorlijk giftig zijn, maar ik heb het niet geprobeerd. Ik vond de stank overigens 
reuze meevallen (men stelt zich blijkbaar nog wel eens aan over deze plek). Een telescoop op de nek 
maakt een wandeling door de grot er niet makkelijker op, maar is wel reuze handig om de giertjes mee 
te bekijken (wel in combinatie met een zaklamp natuurlijk). Bij de ingang broedden Glossy Swiftlets. 
Wegens gebrek aan de mogelijkheid te navigeren door middel van echolocatie kunnen die niet zo diep 
de grot in vliegen. We konden erg mooi Mossy-nest Swiftlet op het nest zien zitten. Black-nests zaten 
veel hoger tegen het plafond. Hoewel morfologisch praktisch gelijk hebben deze beesten een totaal 
andere manier van nest bouwen. 



Robert knalde helaas hard door, ik had het allemaal liever wat rustiger bekeken. In de paar seconden 
die Chong ons gaf zagen we geen Edible-nest. Waarschijnlijk waren ze zo goed als afwezig wegens 
recente harvesting, maar ik sluit zeker niet uit dat, als we een beetje beter ons best gedaan hadden, het 
wel gelukt was. Maar, en daar had Robert wel een punt, we moesten op tijd zijn voor het 
onafwendbare spektakel van uitzwermende vleermuizen en het daarmee gepaard gaande 
roofvogelgeweld. We denderden weer terug naar de parkeerplaats. Hier zagen we al een Bathawk 
zitten, wachtend op wat komen ging. Ook zat er een jonge hawk-eagle vlak boven de auto. Robert 
dacht dat het hier allemaal Blyth’s zouden zijn, maar de elevation pleit toch meer voor Wallace’s. Ik 
ben er nog niet uit, maar moet de record shots die we gemaakt hebben nog eens naast de literatuur 
houden. Waarna ik er nog steeds geen chocola van kan maken. Ik was inmiddels zo bezweet en aan het 
dampen, dat m’n scoop direct besloeg als ik er doorheen probeerde te kijken: frustrerend. We 
wachtten, samen met de rovers, gespannen op de vledermuizenexodus. Dit was een ronduit 
spectaculair gezicht en de rovers gaven een flinke show weg. Ook Rufous-bellied Eagle en 
Brahminy Kite waren van de partij, maar vergeleken met de Bathawks waren dit prutsers op het 
gebied van vleermuisvangen. Bij de Bathawks was het praktisch altijd raak. We konden ze ook fraai 
zien zitten in hun vaste boom. Echt hele gave dingen, waar ik voorheen alleen maar eens een schim 
van gezien had. Een fraai te bekijken Whiskered Treeswift zat ondertussen op een elektriciteitskabel. 
Uiteindelijk moesten we ons van al dit moois losrukken en weer op weg naar de lodge. Op de 
terugweg vloog er een Large-tailed Nightjar van de weg op. We stapten uit en hoorden ‘m roepen 
(vandaar de anders wat overconfident lijkende determinatie). We probeerden wat te tapen maar zonder 
resultaat. Wel kwamen er wat Large Flying Foxes langs. Wat een enorme bakken! Net arenden. We 
waren net op tijd voor een goede maaltijd terug in het kamp. Ik heb even dit relaas op papier gemikt en 
ga nu douchen. 
 
Vrijdag 6 maart 
Vanochtend een wat minder productief tochtje. We voeren up river in de hoop op Cinnamon-headed 
Green Pigeon. Ik keek de drinkende ‘nest-swiftlets’ af. Robert beweerde dat Edible-nest hier in het 
veld af te maken is omdat deze een lichtere stuit zou hebben dan de andere soorten. MacKinnon & 
Phillips is hier wat onduidelijk over, maar Smythies & Davison (die ik heel wat serieuzer neem) lijken 
het wel met Robert eens te zijn (althans, voor dit deel van Borneo). Ik zag wel duidelijke variatie: er 
zaten inderdaad enkele opvallend lichtstuitige dieren tussen. Bevredigend is anders, ooit wil ik ze nog 
eens op een nestje zien. Leuk was een perched Crested Goshawk. Een Storm’s Stork vloog langs. 
We zagen fraaie Bushy-crested Hornbills zitten en een Grey-headed Fish-Eagle vloog dicht langs 
en ging even mooi zitten. We hoorden nog Straw-headed Bulbul. Terugvarend zagen we een 
ralreiger overvliegen. Robbert had nog nooit een ralreiger gezien hier. Helaas is er geen naam op te 
plakken: winterkleed Javan en Chinese zijn al (praktisch?) niet te onderscheiden als je ze wel onder 
goede omstandigheden zou zien. Weer up river zagen we een White-fronted Falconet overvliegen 
met een grote vlinder in de klauwen. Deze werd vervolgens vakkundig ontleed. Langs de Tenegang 
tributary hoorden we aardig ver een Ruddy Kingfisher. Bij het Oxbow Lake hoorden we een 
Wreathed Hornbill in de verte. Terug in het kamp zagen we Presvost’s Squirrel van de veranda. 
Aangezien ik me verveelde knalden we het bos naast de lodge even in. Een Black-crowned Pitta zat 
te fluiten. Ik probeerde ‘m dichterbij te lokken. Dat lukte slechts gedeeltelijk. Ik floot me een ongeluk, 
maar het beest bleef diep in het bos zitten. Tussendoor geluncht en toen weer geprobeerd. Er leek weer 
weinig schot in te zitten dus ik hield het snel voor gezien. Ik ben de trail iets verder afgelopen en het 
was duidelijk dat deze wel veel potentie heeft. Het was nu echter nog zo vlak na het regenseizoen 
(wanneer de rivier buiten haar oevers treed) dat het pad een grote modderpoel was. Tijdens de 
middagtocht kregen we al snel een fraaie Lesser Fish-Eagle in de smiezen, zowel in zit als in vlucht 
goed te bekijken. Een juveniele Wallace’s Hawk-Eagle zat er niet ver vandaan en even later zagen we 
een leuk zwevende Lesser Fish-Eagle. Al van ver ontdekte Romsi een Orang-oetan vrouwtje en toen 
we dichtbij kwamen bleek er een baby naast te hangen. Ondertussen knalde weer eens een Storm’s 
Stork langs. We vervolgden ons ‘driften’ in de hoop Helmeted Hornbill tegen te komen. Plots knalde 
er vlak voor ons een Crested Honey-Buzzard langs. De vogel landde braaf in een nabijgelegen boom, 
de boot werd in de oever geprikt en we konden het beest prachtig zien. Terugvarend begon de dag ten 
einde te komen, maar was er nog wel even snel een piek in activiteit. Op één plek gebeurde van alles. 
Mooie Dollarbirds vergezeld van Hangpapegaaien en een raar roepende Banded Bay Cuckoo. 



We zagen een jonge Wallace’s Hawk-Eagle en toen we dichterbij voeren bleek deze vergezeld van 
een adult. Een Great Slaty knalde langs en een Fiery Minivet liet zich maar matig bekijken. Een 
paartje Crested Serpent Eagle gaf een vliegshow weg en vocaliseerde uitgebreid. Bijna bij het kamp 
teruggekeerd kwamen we een fenomenaal paartje Rhinoceros Hornbill tegen met een net uitgevlogen 
jong. We konden ze langdurig van dichtbij bekijken, terwijl ze een vijgenboom plunderden. 
 
Zaterdag 7 maart 
Vanochtend gingen we even kort de rivier op. Heel veel was er niet te beleven, relatief gezien dan. Een 
White-bellied Sea-Eagle ving een vis voor onze ogen en peuzelde deze in een boom langs de rivier 
op. We gingen stil liggen naast een zingende Moustached Hawk-Cuckoo, maar deze weigerde in 
beeld te komen. We hoorden onze eerste Blue-headed Pitta roepen. We prikten de boot in de oever en 
tapeten het beest dichterbij. Hij leek hoog te zitten, maar na een tijdje vond Robert ‘m een stuk dichter 
bij de grond. Helaas bleef de vogel niet lang zitten en kon ik ‘m maar een seconde zien ofzo (maar wel 
fraai!). “Heel veel was er niet te beleven”, schrijf ik hier boven, terwijl ik kort daarop noem een Blue-
headed Pitta gezien te hebben. Wat blasé zeg. We zijn gewoon verwend in Kalimantan met deze 
briljante soort! De eerste pitta zichtwaarneming voor deze reis was in ieder geval binnen. Bijzonder 
fraai ook waren twee Black-and-red Broadbills die een nest aan het bouwen waren. We zagen nog 
een troep Wrinkled Hornbills en een Storm’s Stork passeren. Toen was het tijd de Kinabatangan te 
verlaten. We namen afscheid van Robert en zijn staff en werden door één van zijn werknemers naar 
Lahad Datu gebracht. Het was weer een saaie tocht door eindeloze oliepalmplantages en naast een 
flinke Monitor en een overstekende Malay Civet zagen we niks noemenswaardigs. In Lahad Datu 
betaalden we voor Danum Valley. Na geluncht te hebben, stapten we in de volgende auto en begonnen 
de 2,5 uur durende tocht naar Danum Valley. Danum Valley herbergt echt primair regenwoud. Het bos 
veranderde gedurende de rit van non-existent, via vers aangeplant nieuw bos en daarna secundair bos, 
naar heus primair regenwoud. We begonnen in het Danum Valley Field Centre. Dit is relatief basic 
(ten opzichte van de megaluxe Bornean Rainforest Lodge, het enige andere, doch veel, veel minder 
goed betaalbare resort), maar nog steeds zeer goed te doen. Bij DVFC aangekomen regende het mild. 
We exploreerden de omgeving een beetje zodat we wisten waar wat was en hoe we moesten lopen de 
volgende ochtend en hingen verder een beetje rond bij de hangbrug over de Segama rivier. We tikten 
enige vogels in, waaronder twee Whiskered Treeswifts die de brug als stakeout hadden uitgezocht. 
We hoorden een hoop gekraak uit een nabijgelegen boom komen. Hier bleek een mannetje Orang-
oetan bezig een nest te bouwen. Het was erg grauw weer en het dier zat diep in de vegetatie, maar zijn 
gezicht was soms aardig te zien. Erg stoer! We aten aardig voer en kletsten wat met een Amerikaanse 
backpacker en een Waalse student. 
 
Zondag 8 maart 
Vanochtend om 5:30 uur ofzo opgestaan. We hadden instant noodles ingeslagen zodat we het ontbijt 
konden overslaan. In het restaurant was warm water te krijgen. In de schemer begonnen we te lopen. 
Doel was de Tembaling Waterfall Trail. De eerste vogel die ik kon ontwaren was een mannetje 
Blauwe Nachtegaal. Deze was helaas niet erg coöperatief. We tikten van alles op geluid in en deden 
niet de moeite om de soorten die we uit Kalimantan kenden te zien. Niet dat we lak aan die beesten 
hadden, in tegendeel! Maar echt druk maakten we ons er ook niet over, en dat maakt voor relaxter 
maar ook meer gefocust vogelen. En tussendoor kom je toch vanzelf allerlei van dat moois wel tegen. 
Al doorlopend kwamen we op een plek waar zowel Blue-headed als Black-crowned Pitta riepen. 
Hier herkende ik ook direct een geluid als Bornean Wren-Babbler. We knalde de tape aan. Gelijk 
schoot er een fors beest langs dat even dwars op een staak bleef steken. Bruin met witte 
penceelstreepjes: bingo. Het was wel een lastige rakker zeg. Hij bleef in een ruime cirkel om ons heen 
bewegen, af en toe kort zittend, om vervolgens weer uit beeld te verdwijnen. Het duurde even, maar 
uiteindelijk kregen we de vogel mooi te zien. Ik zag een gekke blur met een enorme, hooggehouden 
staart rennen. Ik hield het even op een zoogdier, maar bedacht me later dat dit natuurlijk een Great 
Argus was! Waarom die etterbak nou niet even mooi op het pad kon gaan staan… We hoorde vandaag 
enkele malen Black-throated Wren-Babbler, maar het lukte ons niet deze binnen te tapen. Bornean 
Blue Flycatcher kwamen we af en toe zingend tegen. Ik probeerde te tapen en kreeg een opgewonden 
vrouwtje op me af. Toen begonnen er drie Crested Jays te knetteren en we verkozen het daar 
achteraan te gaan. Later probeerden we nogmaals de vliegenvangers en kregen een mannetje gek. 



Deze bleef echter wel hoog zitten, waardoor niet alle pracht te zien was die zo’n beestje rijk is. 
Inmiddels was het ons duidelijk geworden dat we niet precies wisten hoe we aan het lopen waren: 
plots werden we over hetzelfde pad dat we net gelopen hadden teruggestuurd naar de waterval. Nou 
vooruit dan maar. Een fluit deed Sander aan de roep van Blue-headed Pitta denken. Ik floot het na en 
even later stuiterde een vrouwtje langs over het pad om vervolgens snel weer in het bos te verdwijnen. 
Kort hierop vloog ook een vogel van het pad op. We liepen hierna tegen een vrouw Diard’s Trogon 
op. Overigens opvallend hoeveel Yellow-crowned Barbets hier zitten. We horen ze wel zingen, maar 
gaan we ze ook nog zien? Terug bij de lodge moest de deur open gemaakt worden door de 
schoonmaakster en vervolgens van het slot gelaten worden, aangezien de sleutel vanmorgen door 
midden was gebroken. Drijfnat van het zweet was ik inmiddels. De voornaamste lastigheid in Danum 
is toch echt die warme vochtigheid. Maar goed, dat hoort er bij en is eigenlijk wel hip. En het 
natuurschoon is fantastisch. Dit is echt primair regenwoud! Iets vergelijkbaars zijn we in Kalimantan 
niet tegengekomen. We gingen al vroeg naar het restaurant en checkten wat vogels vanaf de veranda. 
Een fraaie bloem lag op de vaste route van een Streaky-breasted Spiderhunter. Om de zoveel tijd 
deed het beestje de bloem aan en was goed te zien in the process. Ook Plain Sunbird en Yellow-
eared Spiderhunter boden zich aan bestudeerd te worden. Erg leuk vond ik een mannetje Red-
throated Sunbird die maar kort een kijkje kwam nemen. Deze knalt er toch direct uit ten opzichte van 
zijn algemenere neef Brown-throated. Niet alleen de keel, maar ook de rijke chestnut partij op de 
vleugel. Leuk, echt zo’n soort waarvan ik me altijd afvroeg of ik ‘m wel zou herkennen. Na de lunch, 
op het heetst van de dag, vogelden we wat langs de entrance road. De Whiskered Treeswifts bleken 
een nest te hebben: een klein plukje kek op een dun takje. Nauwelijks groot genoeg om het ei te 
herbergen. Trouw zat er vrijwel constant zo’n leuk beestje op. Weer liet een Red-throated Sunbird 
zich goed bekijken. Er cirkelde verderop langs de weg een paartje Crested Honey Buzzards rond. Het 
was allemaal erg secundair, voor zover we liepen. Toch zaten hier zelfs Black-crowned Pittas te 
zingen, maar de vegetatie leende zich er niet voor om deze soort eindelijk eens in te koppen. Bij het 
Field Centre zelf zag ik nog een erg fraaie Lesser Fish Eagle langs de rivier. Na een korte stop liepen 
we het grid een stuk af. Dat is überhaupt een hele kluif om te lopen en in combinatie met de 
verzengende hitte op dit moment van de dag betekende het dat het zweten geblazen was. Het was erg 
stil allemaal, maar het zag er fantastisch goed uit. Dat keiprimaire bos is wegens weinig ondergroei 
prachtig open; je kan erg diep het bos in kijken. Toen we er een kilometer ingelopen waren begon er 
eindelijk wat activiteit los te komen en scoorden we de eerste Grey-chested Jungle-Flycatcher. We 
zagen een Crested Jay schieten en hoorden een Bornean Wren-Babbler. We probeerden nog wat 
Black-crowned Pittas te lokken, maar deze verdomden het. Een weinig productieve middag. ’s 
Avonds rustig aan gedaan, voornamelijk omdat het snoeihard begon te stortregenen. 
 
Maandag 9 maart 
We bleken gisteren in de vroegte gewoon een afslag over het hoofd te hebben gezien en het Kuala 
Tembaling Trail gelopen te hebben. Vandaag lukte het ons wel gewoon de Tembaling Waterfall te 
vinden. Een pittige tocht, met veel pitta soorten, doch allen alleen maar gehoord. We kwamen maar 
liefst drie Siberian Blue Robins tegen op het pad: twee adulte mannetjes en een onvolwassen 
vrouwtje. Wat een fraaie verschijninkjes zijn dat! We tapeten al snel een leuke Striped Wren Babbler 
binnen. Dit truukje herhaalden we later met Asian Paradise Flycatcher. Ongelooflijk wat was het 
mannetje mooi. De megalange staart die een beetje achter het lijfje aanwappert deed me aan 
Freggelachtige taferelen denken. Langs het pad kwamen we een fraai klein slangetje, Red-bellied 
Keelback Snake, tegen. Ondertussen hoorden we geregeld Helmeted Hornbill. Ze zitten er dus toch 
en niet te zuinig ook. Maar hoe gaan we die zien? Het lijkt hoe dan ook moeilijk om hornbills te zien 
te Danum. Vlak voor de waterval was pitta territory. We hoorden een Giant-achtige roep. We mikten 
de tape aan en het geluid was inderdaad identiek. Het beest riep nog even door, maar hield het snel 
voor gezien. Even verder hoorden we een Blue-banded Pitta van heel deep down. Deze wilde niet 
dichterbij komen en omlaag lopen leek niet echt een kans van slagen te hebben. Althans, het 
(heen)lopen zou wel lukken, maar no way dat dat op gracieuze wijze zou gebeuren. En pittas zijn nou 
eenmaal niet gek. De waterval zelf was niet zo spectaculair, maar er zaten wel hele gave kikkers net 
boven de rapids op verticale, gladde rotsen: Rock Skippers (wat meteen ook de enige kikkers waren 
die we hebben gedetermineerd deze trip). Pieterse stond ondertussen met de broek op de enkels 
aangezien een Tiger Leech de tanden in zijn bil gezet had. 



Toen we het pad terugliepen hoorden we, weer op grote afstand, enkele Banded Pittas. Weer waren 
ze niet onder de indruk van onze geluidsopnamen. Lastig. De pittas leken hoe dan ook weinig actief en 
hadden al helemaal geen zin te reageren. Dat is natuurlijk ook een nadeel van vogelen op plekken waar 
constant vogelaars met tape komen. Een Grey-headed Canary-Flycatcher keek me ondertussen 
geïnteresseerd aan, maar was niet heel goed te zien. Een Rufous-chested Flycatcher des te meer. We 
hoorden meerdere malen Argus roepen, soms aardig dichtbij, maar zien ho maar. Ik ving nog wel een 
glimp van een Lophura fazant op. Een flinke Monitor was ongemerkt van de oever in de rivier 
gegleden en zwom van ons weg. Het was een zweterige bedoening en een stevige tocht. Bij 
terugkomst was er meer dan een liter water doorheen gegaan en had ik een beretrek. ’s Middags liep ik 
langs een erg leeg Nature Trail. Bij terugkomst zag en hoorde ik een fraaie Straw-headed Bulbul 
langs de rivier. Het was regenachtig en ik bleef ook de rest van de middag bij de rivier. Ik zag wat 
gewone soorten leuk, maar heel hard ging het niet. Pieterse kwam vertellen dat hij zojuist fraai Crested 
Firebacks had gezien bij de campsite. Hier direct heen gelopen maar geen spoor van de beesten. 
Hoewel we geen warm water hadden was een douche welkom. Bij het avondeten kwamen we een 
groep Belgische vogelaars tegen. Peter, Kevin en Filiep, vanaf nu aangeduid als ‘de Belgen’. We 
lulden een eind weg. Ik ben benieuwd hoe zij het de komende dagen gaan doen. 
 
Dinsdag 10 maart 
Vandaag gingen we het grid verkennen. Het wandelen hier is extra pittig, aangezien de paden, zoals de 
naam al doet vermoeden, als een grid gelegd zijn. Ze lopen dus dwars over heuvels en door stroompjes 
heen. Direct op het begin van het pad schoten er twee forktails op zonder goede beelden te 
verschaffen. Wat een rotzakjes. Gelukkig zagen we iets verderop een gave Chestnut-naped door een 
riviertje scharrelen. Blijheid. We liepen rustig door. Even verder zag ik een beest achter een 
boomstronk duiken. Ik pakte de kijker er eens bij en zag een kopje van een Striped Wren-Babbler 
mij guitig aanstaren. Het bleek de helft een paartje te zijn, dat wat geagiteerd was door onze 
aanwezigheid. We konden een zingend exemplaar prachtig bekijken. Echt een briljante soort. 
Aangekomen bij een beekje hoorden we een Black-crowned Pitta. Deze hadden we al eens tijdens 
een middagsessie in beeld geprobeerd te krijgen. Ook dit keer leek het aanvankelijk niks te worden. 
Echter, we stonden wat om ons heen te kijken en een broodje te eten op de plek, terwijl de iPod door 
speelde. Toen we zo zoetjes aan eens verder wilden lopen bleek het beestje toch naderbij te zijn 
gekomen. Toch nog even proberen! Met wat verplaatsen kreeg ik mooi zicht op de locatie waar ‘ie zo 
ongeveer moest zitten. Wat scannen op beweging en plots zag ik ‘m. Een prachtig beestje. Hij bleef 
even in view doorfluiten en hopte toen naar de grond. Even zag ik ‘m nog lopen, maar als snel had ‘ie 
zich weer verstopt. Fijn dat het eindelijk gelukt was en deze endemsiche pitta was ook nog eens 
nieuw. Verderop hoorden we even Bristlehead roepen. We sloegen af richting de Rhino Trail. Echter, 
het pad was slecht onderhouden en daarom behoorlijk begroeid. Dit betekende dat het bezaaid was met 
bloedzuigers en even later was het al helemaal niet meer te vinden. We draaiden uiteindelijk maar om, 
maar liepen toen wel tegen een Sunda Blue Flycatcher aan. Een Green Broadbill jakkerde langs. 
Terug bij W10 hoorden we Helmeted Hornbills vlak boven ons roepen en zelfs vliegen (!), maar 
wegens het dichte bladerdak bleven ze onzichtbaar voor ons. Wel begonnen de Bristleheads ineens 
weer geluid te produceren en al snel konden we er twee aardig zien. Teruglopend knalden er wat 
Roulrouls over het pad. Vluchtig ging het, maar ik kon wel twee mannetjes en een vrouwtje afmaken. 
Leuk, die rode kuifjes. Ik liep nog even alleen naar de Coffin Trail. Lunchtijd begon te naderen en de 
flinke hoeveelheden verse olifantenkeutels op het pad maakte me ook wat zenuwachtig. Bij 
terugkomst bleek er nog een ladinkje leeches zich in mijn schoenen verschanst te hebben. Pincet, 
aansteker en gebakken bloedzuiger. Na de lunch ontdekte ik een Thick-billed Spiderhunter in de 
boom naast onze lodge. Erg geinig om deze lastige rakker te kunnen bestuderen. Dat soort little brown 
jobs hebben ook zeker hun charme. Ik liep even naar de campsite en vond Jerdon’s Baza op het nest. 
Later op de middag liepen we langs de weg. Dit leverde een heel scala aan soorten op die we deze reis 
en op deze plek nog niet hadden. Leuk waren een Dusky Broadbill (wel ver weg) en een roepende 
Banded Pitta (niet te zien natuurlijk, het hoertje). Een Moustached Hawk-Cuckoo knalde na wat 
tapen slechts langs en een Malaysian Bronze Cuckoo werkte nog minder mee. Terug bij de hangbrug 
kwamen we de Belgen tegen. De bikkels waren de hele dag in het bos geweest met praktisch geen eten 
en drinken. Dat doe ik ze niet na. Voornamelijk omdat het ongezond is. 
 



Woensdag 11 maart 
Pieterse haakte vandaag af na het ontbijt aangezien hij aan de race was. Ik had dus lekker het bos voor 
mij alleen en dat beviel me best. Het is hard werken, dat vogelen in het regenwoud, maar wel lonend. 
We zien echt gave beesten. Best wel wat nieuwe soorten, maar ook zie ik soorten die ik op zich in 
Kalimantan al had gezien nu gewoon stukken beter. Overigens is het verbazend hoe veel we nog 
weten. Ik neem nooit een veldgids mee want ik kan toch praktisch alles wel herkennen (en daar waar 
het nodig zou zijn faalt MacKinnon & Phillipps toch). Qua geluiden is het iets moeilijker, maar toch 
weten we het gros zo op naam te brengen. Op die manier vogelen we denk ik wel heel anders dan de 
gemiddelde vogelaar. Ik hoef niet bij elk geluidje of bij elke flits stil te gaan staan in onwetendheid 
aangezien ik het veelal al kan plaatsen. Daarmee kan ik me beter focussen op waar mijn prioriteiten 
ook maar mogen liggen. Afijn, ik heb de hele ochtend gedaan over slechts een stukje Tembaling 
Waterfall Trail, het eerste pad rechtsaf naar de Kuala Tembaling Trail en vandaar weer naar het begin 
van de Tembaling Waterfall Trail, om die vervolgens nogmaals een stukje in te lopen. Het begon 
apart. Ik beklom eerst het megasteile stuk van de Waterfall Trail. Toevallig keek ik toen ik bijna 
bovenaan was naar de top en zag daar in een flits een Argus doodleuk van het pad afwandelen. 
Gloeiende, gloeiende, waarom werken die beesten nou nooit eens mee?! Bovenaan gekomen bleek er 
een dancing ground op het pad te liggen. Ik liep iets door en wachtte tevergeefs op een optreden. Een 
Bornean Wren Babbler twinkelde vrolijk weg. Deze besloot ik binnen te tapen. Dat ging beter dan 
de vorige keer en, hoewel nog steeds vluchtig, kreeg ik ‘m zeer fraai te zien. Een mousedeer of zo 
knalde vlak voor me weg. Ik kwam ook een mannetje en een vrouwtje Diard’s Trogon tegen (los van 
elkaar). Ze vielen me op wegens hun roep. Bij de eerste splitsing, alwaar een dwarspad het  Tembaling 
Waterfall Trail en het Kuala Tembaling Trail verbond, begon ik toch ook voor ietwat 
stoelgangtechnische calamiteiten te vrezen. Gelukkig was ik zo kwiek geweest om een rol WC papier 
in m’n rugtas te stoppen. Nu nog een plekje zoeken wat van het pad lag, maar wel vrij van vegetatie 
(=bloedzuigers) was. Ik zocht, maar vond niks. Het begon inmiddels te dringen. Dan maar het risico 
op bloedzuigers! De opluchting was groot, maar fraai was het niet. Blij dat ik het achter liet! Ik chillde 
even bij de kruising. Er knalden twee Ochraceous Bulbuls langs. Flinke loebassen! Ze lieten zich niet 
echt goed bekijken. Ik was braaf met die rakkers bezig toen er plots een oorverdovend kabaal uit het 
bos kwam en alle vegetatie in die richting aan het wuiven was. Even vreesde ik voor olifanten 
stampede, maar uiteindelijk was het vermoedelijk een omvallende boom of minimaal een 
neerstortende aan de maat zijnde tak. Schrik! Ik liep het dwarspad rustig af en kwam uiteindelijk bij 
een fraai opener stuk, alwaar een beekje het pad sneed. Een vrouwtje Orange-backed Woodpecker 
knalde van de grond en bleef mooi in een boom zitten, voor mij op ooghoogte. Dit leek me een ideale 
plek voor Blue-banded Kingfisher. Ik besloot even te posten en binnen no time hoorde ik een ijsvogel 
roepen! Een Blue-banded Kingfisher vloog keurig volgens het boekje langs en landde op een takje 
dat ik met wat manoeuvreren prefect in de kijker kon krijgen. Het beestje bleef enkele minuten zitten. 
Het was een vrouwtje. Geen blauwe borst (maar wel wat vlekkerigheid) en verder oranje van onder. 
Ze leek totaal niet op de afbeelding in MacKinnon & Phillipps (toegegeven, een mannetje, maar hoe 
dan ook niet gelijkend). Dit beestje leek ergens wat op gewone ijsvogel. De blauwe flash leek eender 
van kleur, maar verder waren de bovendelen een stuk donkerder. Verder wel echt een opvallend grote 
Alcedo. Ik hoorde zowel Banded als Blue-headed Pitta roepen. Verder lopend kwam ik een White-
crowned Forktail tegen die zich echt abominabel slecht liet zien. Dan niet hoor! Ik bereikte het Kuala 
Tembaling Trail. Op dit punt was het mogelijk over de rivier te kijken en bij de oever te komen. Fraai 
natuurschoon. Bebloemde bomen vormden een walhalla voor nectarliefhebbers. Ik liep terug en bij het 
begin van de Waterfall Trail liep een prachtige Chestnut-naped Forktail die echt bizar goed 
meewerkte. Ook kon ik eindelijk Rufous-fronted Babbler bekijken. Al enkele malen gehoord deze 
trip en in Kalimantan nooit naar tevredenheid gezien. Even verder zoemde er iets langs mijn hoofd wat 
vlak naast me op een takje landde. Ik zag een bruin beestje met zwarte tijgerstrepen op de rug. Dit 
deed me sterk aan vrouwtje Banded Kingfisher denken. Ik maakte wat geluidjes om reactie uit te 
lokken. Het beestje draaide de kop en ja hoor, een knoeperd van een rode snavel. Ze had een potige 
wandelende tak in de snavel en deze werd tegen een regulaire tak lam geslagen. Toen het beestje 
doorvloog vervolgde ik mijn weg naar de dansplaats van de Argus. Tijdens het lopen hoorde ik ‘m nog 
roepen, maar aangekomen op de plek was er geen spoor van het beest te bekennen. Ik wachtte weer 
geduldig af en werd beloond met een groepje Grey-bellied Bulbuls dat boven het pad bessen zat te 
snoepen. 



Een vreemd geluid probeerde ik te plaatsen. M’n eerste keuze was Rufous-tailed Shama. Het geluid 
op de iPod bleek inderdaad identiek. De batterij van het boxje was echter inmiddels leeg geraakt. Ik 
liep met het apparaat te kloten, maar had noch schroevendraaier, noch batterij op zak. Nadat ik de boel 
maar opgeborgen had zag ik wat bewegen. Toen ik mijn kijker er op richtte bleek het de shama te zijn, 
die enthousiast op onderzoek uit was naar waar het zojuist afgespeelde geluid vandaan was gekomen. 
Tijdens de lunch begon het te regenen en dit hield voorlopig niet meer op. We spitte wat reisverslagen 
door, maar dat begon uiteindelijk ook te vervelen. Ik besloot naar de campsite te lopen. Ik had de 
Crested Firebacks die daar regelmatig langs komen nog niet gezien en de campsite zelf bood een 
afdakje met uitzicht op kansrijk terrein. Tijdens de wandeling heen gaven de fazanten niet thuis en het 
regende maar door. Ik settelde me maar op de campsite. Ik zat hier rustig zonder wat te zien toen het 
ineens anderhalf uur verder was. (Ik had de tijd niet bij de hand maar wel een walkietalkie, zodat ik 
Sander kon vragen hoe laat het was.) Ik liep maar onverrichter zaken terug, toen ik plots wat 
veelbelovende schimmetjes op het pad zag staan. Ja hoor: Crested Firebacks! Het was inmiddels al 
best donker aan het worden (17:30 uur op een overdekt pad), maar de beesten, twee mannetjes en twee 
vrouwtjes, waren nog wel aardig te zien. Ze waren wel schuw. Ze werden vergezeld door een 
Baardzwijn die dan weer totaal niks door had en dichtbij te benaderen was. Het varken schoot met veel 
bombarie het bos in toen ‘ie eindelijk eens in de gaten kreeg dat ik inmiddels al vlak naast ‘m stond. 
De fazanten werden hier ook niet echt relaxter van. Bij het avondeten lulden we weer flink met de 
Belgen en wisselden waarnemingen uit. Om 20:30 uur was het eindelijk droog en deden we een night 
drive. Dat was geinig, met een mooie Leopard Cat en Small-toothed Palm Civet naast de auto, enkele 
glimpen van de één of andere vliegende eekhoorn die verstopt zat in een boom en een enorme bak 
Sambar Deer. 
 
Donderdag 12 maart 
Vanochtend was mak. We liepen het grid af. Sander stelde zich aan wegens lichamelijk ongemak en 
keerde al snel terug. Het paartje Striped Wren-Babbler werkte weer goed mee. Ik herkende Banded 
Kingfisher op geluid. Ook liep ik nog tegen een fraaie Olive-backed Woodpecker aan. Best een 
goede soort en ook zeker niet lelijk. O ja, een Barking Deer, compleet met dracula tandjes, stond even 
dichtbij op het pad, alvorens er blaffend vandoor te gaan. Ik zou niet durven zeggen welke van de twee 
het was. Activiteit was ver te zoeken en ik besloot de watchtower te proberen. Het was een helse tocht 
om boven te geraken. Een wankel, smal en nauw trappetje 40 meter omhoog klimmen. En hoorden die 
losbungelende stalen pinnen niet eigenlijk aan de boom bevestigd te zijn? Ik was kapot toen ik 
uiteindelijk boven aankwam. Zoveel hoogtevrees heb ik blijkbaar ook weer niet, maar ik vond het wel 
freaky. Natuurlijk zat er geen hol, maar het bood wel een fraai uitzicht. De plek heeft zeker potentie, 
maar dan wel eerder op de ochtend. Ik kon wel wat gierzwaluwen binnen tikken, waaronder Brown-
backed Needletail. Een paartje Rhinoceros Hornbill vloog langs, maar niet de gehoopte Helmeted. 
Na drie kwartier had ik het wel gezien en kroop weer naar beneden. En ja hoor, ik liep nog niet weg en 
er riep een Helmeted Hornbill vanuit die richting. Nazi! Ook hier Siberian Blue Robins op het pad, 
waaronder een 2e kalenderjaar mannetje dat naar het eerste zomerkleed aan het ruien was. Na de lunch 
direct het bos weer ingegaan. Ook midden op de dag kan dat toch nog best wat opleveren had ik 
inmiddels geleerd. Ik liep de Waterfall Trail en kwam hetzelfde type slangetje tegen dat we onlangs al 
eens zagen. Ondertussen waren wat Pig-tailed Macaques naar me aan het dreigen, dus ik liep maar 
snel door. Ik ging richting de eerste ridge; de Argus baltsplaats plus plek voor Black-throated Wren-
Babbler. Een vrouwtje Green Broadbill landde, na ijsvogelachtig langszoeven, naast me in een 
boompje. Heel niet slecht. Ik liep door, maar de Argus stond niet in z’n arena. Ik speelde ondertussen 
de Wren-Babbler af en keek wat er nog meer op de iPod stond. Toen kwam ik er achter dat we de 
laatste dagen alleen maar met de roep van de Black-throated Wren-Babbler in de weer zijn geweest, 
maar de zang – een verdacht bekend voorkomend riedeltje – compleet over het hoofd hadden gezien. 
Verkeerd gelabeld! Een stevige strategische fout natuurlijk. Ik was me net kwaad aan het maken toen 
ik wat beweging vanaf het pad af zag vanuit mijn ooghoek. Het bleek de fucking Argus die bezig was 
met van me weg te lopen. Als ik nou maar even op had opgelet! Het was weer een glimp, maar wel 
weer een betere dan voorheen. De afstand was klein en ik kon vooral de kop, zij het megakort, goed 
zien. Ik tapete nog een tijd vergeefs de babbelaar en liep weer terug naar de lodge. 



Onderweg kwam ik weer de makaken tegen, maar nu op nog kortere afstand. Het mannetje was nu 
echt agressief. Hij trok op een gegeven moment zelfs een sprint mijn richting op! Hij bleef halverwege 
aan de zijkant van een boom hangen, maar toch had ik het inmiddels op een lopen gezet! Even verder 
hoorde ik een flycatcher zingen en waagde het er op deze even te proberen te checken. Een baby aapje 
was me echter blijkbaar gevolgd en was me nieuwsgierig aan het aankijken. Dit soort grappen zou het 
mannetje waarschijnlijk niet af doen koelen. Misschien deed dat rotaapje het er ook wel om! Lekker 
stoken. Fuck de vliegenvanger: wegwezen! Apen zijn echt van de duivel, ik vertrouw ze voor geen 
meter. Ondanks een milde doch gezonde apenfobie moet ik wel toegeven ze erg stoer te vinden. Maar 
dan wel op gepaste afstand. Ik plande de namiddag op duiven en neushoornvogels te gaan checken en 
hing daarom rond in de omgeving van het kamp, alwaar er nog wat overzicht is. Bij de dormitory zat 
een vrouwtje Little Bronze Cuckoo te foerageren. Ze liet zich perfect zien. Een Pied Fantail, die het 
beestje liet merken dat ze niet welkom was, was zelfs beduidend groter! Een Black-and-yellow 
Broadbill liet zich fraai bekijken. Verder was het weer een druilerige namiddag/avond en veel meer 
konden we er dan ook niet uit slaan. We aten weer samen met de Belgen. Zij vonden het ook maar een 
mak dagje, maar hadden wel de Bristlehead bij de campsite vanmiddag. We wisselden wat geluiden 
uit en zeiden gedag, aangezien we morgen vertrekken van het field centre. We komen ze 
waarschijnlijk wel weer tegen op Mount Kinabalu. 
 
Vrijdag 13 maart 
Vanochtend hadden we maar even bij het field centre, aangezien we 10:00 uur op transport gingen 
richting de Bornean Rainforest Lodge (waar we, ondanks dat het schreeuwend duur is, toch even heen 
wilde om het gezien te hebben). Een wandeling langs de entrance road stond op de planning. De 
Belgen hadden hetzelfde plan, maar wij waren al eerder op weg. Een White-crowned Forktail liep in 
de schemering op het pad, vlak bij het field centre. Al snel hoorden we Bristleheads. Grappig hoe we 
deze soort maar blijven tegenkomen! Na Sepilok dus ook langs de Kinabatangan en nu dan bij het 
Field Centre. We zouden de komende uren een beetje met een foeragerend groepje van minstens zes 
exemplaren meelopen (of waren het toch meerdere groepjes?). Ik had wat ruzie met een beslaande 
telescoop en de beesten werkten niet heel erg mee, maar we hebben ze toch leuk gezien. Al snel 
hoorden we Scaly-breasted Partridge. Ze zaten werkelijk vlak naast het pad. We tapeten wat, maar 
het mocht niet baten. Hoeren! We hadden het grote strategisch nadeel deze trip dat er nergens echt 
fruiting trees aanwezig waren (dat is blijkbaar toch seizoensgebonden, maar wisten wij veel). Groepen 
als Hornbills en Bulbuls waren daarom niet gemakkelijk en de Duiven lieten het praktisch afweten. Op 
zich hadden we wel al snel mooie beelden van de meeste neushoornvogels, waaronder de lastig(st)e 
White-crowned bij de Kinabatangan. Het lukte ons echter maar niet Helmeted te zien! Langs de 
Kinabatangan werkelijk geen spoor. In Danum Valley hadden we ze inmiddels wel regelmatig horen 
roepen. We hadden zelfs al het vleugelgeruis gehoord wanneer ze dichtbij overvlogen, maar door het 
dichte bladerdak verborgen bleven! We begonnen een beetje wanhopig te worden. We zouden deze 
soort toch niet weer (net als in Kalimantan) gaan missen? We liepen echt met deze soort in het 
achterhoofd langs de entrance road, juist omdat hier overzicht is. Plots begon er dichtbij, een stukje 
terug langs het pad, Helmeted Hornbill te zingen (roepen, noem het eens wat). Er stonden wat bomen 
voor, dus de plek was niet te zien. Wat te doen nu? We besloten de walkietalkies aan te zetten. Ik liep 
terug om te kijken of ze van de andere kant te zien waren, terwijl Pieterse achter bleef om het 
overzicht te bewaren. Ik liep gespannen terug. Plots kwam er een paartje vlak over me heen vliegen. 
Eureka! Euphorie! Wat niet al! Gaaf die enorme staart en wat een apart hoornvormig aanhangsel. Qua 
afmetingen kwamen ze niet zo enorm over als ik me had voorgesteld. Ze leken toch echt een slag 
kleiner dan Rhinoceros, maar misschien was dat gezichtsbedrog? De beesten leken niet veel verder in 
te vallen. Ik trok een sprint terug naar de plek waar Sander stond en gespannen speurde ik een grote 
boom die op de route van de beesten lag af. Het vrouwtje bleek hier geland te zijn. Ik kreeg haar in 
beeld in de telescoop, net op het moment dat ze, met de snavel omhooggehouden, de minutenlange 
roep in zette. O wat een spektakel om dit mee te maken! Na de schaterlach ging ze op de wieken en 
verdween uit beeld. Superstoer! We hadden ze natuurlijk graag langer gezien, maar wat was het fijn 
dat het nu eindelijk gelukt was om deze fantastische soort te zien te krijgen: de tantalizing wait maakte 
de ontlading natuurlijk wel extra groot toen we uiteindelijk dit fantastische paartje op onze laatste 
ochtend bij het field centre zagen. We vervolgden onze weg. Kijkende naar de Bristleheads kwamen 
we een zingende Large Woodshrike tegen. Een gaaf beest. Echt een apart uiterlijk. 



Een clubje Rufous Woodpeckers liet zich tegelijkertijd goed zien. Een fraaie Wallace’s Hawk-Eagle 
zat te posten. We liepen door, kwamen wat uiterst oncoöperatieve Fiery Minivets tegen en besloten 
dat het tijd was om langzaam terug te keren. We kwamen een Little Bronze Cuckoo en ook een flinke 
club (zo’n tien) Everett’s White-eyes tegen. In de verte zaten twee Great Slaty Woodpeckers die we 
nog even aan de Belgen konden aanwijzen, aangezien we hen net op dit moment tegen kwamen. Net 
toen we terug waren begon het te regenen, dus zo erg was het achteraf niet dat ons vervoer eigenlijk 
aan de vroege kant was. Onderweg naar BRL kwamen we een fraaie Rufous-bellied Eagle tegen. Echt 
een hele mooie vogel. En sinds kort in het bezit van een eigen genusnaam, zo uniek is ‘ie. Onderweg 
checkten we waar een ons bekende stakeout voor pittas en wren-babblers precies was. Dat was voor 
morgenochtend! Vooral het laatste stuk van de weg was puinhoop. Daarnaast hadden we ook nog eens 
een leeglopende band. De lodge zelf was echt bizar luxe. Het slaat eigenlijk nergens op. Je stinkt naar 
zweet en zit onder de modder als je er op uit bent geweest, maar als je terugkomt kan je uitgebreid 
badderen. Op zich is dat wel fijn. Bij ontvangst werd er een ketting van vegetatie om onze nek 
gehangen en kregen we een heerlijk sapje. De lunch was enorm en zo zou al het eten zijn. Eten tot je er 
bij neervalt! Vanuit het restaurant heb je een fraai uitzicht over Sungai Danum – de rivier die hier 
langs het kamp loopt – en de daarachter gelegen heuvels. Geen slechte plek om te scannen voor rovers 
en dergelijke. We gingen de omgeving van de lodge verkennen. Het bos is erg mooi en de trails zijn 
perfect. Zeer apart was het toen we een bruine schim op zagen vliegen en verderop zagen landen. Het 
bleek een Malay Night Heron! We konden ‘m even goed zien, alvorens het beest zich dieper het bos 
in verplaatste. Een onverwachte bonus. We namen de canopy walkway en, hoewel het hier zeer rustig 
was, kwam er wel een fraai flockje Green Ioras langs. Terwijl we langs de hoofdweg liepen kwamen 
we een Dark-sided Flycatcher tegen. Die hadden we in Kalimantan niet echt goed gezien, maar deze 
was perfect te bestuderen. Terwijl we terugliepen begon het te stortregenen en we kwamen zeiknat 
terug. Er was de mogelijkheid uitgebreid te douchen en dat deed ik dan ook. Nadat ik me geschoren 
had zat er plots een bloedzuiger op het puntje van m’n middelvinger. Waar die ineens vandaan kwam 
was me een totaal raadsel! Het diertje heeft deze escapade met de dood moeten bekopen overigens. 
Het ging even een stuk minder regenen en ik liep wat rond de lodge. Al snel hoorde ik een intrigerend 
geluidje: aparte, zachte, hoge tinkeltjes. Dit moesten Pygmy Ibons zijn! Het was even zoeken maar 
uiteindelijk zag ik ze in de schemering foerageren. Ik zag er minimaal drie, maar het zullen er vast 
meer zijn geweest. Echt superklein! Er kwam een Plain Sunbird naast zitten en die was echt een kop 
groter. Ik kon er verder niet veel van zien. Ik probeerde zo goed als ik kon op kutslippers over een 
glibberige boardwalk te rennen om Sander en scoop op te halen, waarbij ik meerdere malen bijna op 
m’n bek ging. Toen ik terug kwam waren ze natuurlijk foetsie. @*#&^! Morgen maar gaan posten. 
Eten was weer groots en we maakten van de mogelijkheid gebruik een biertje te nemen. Terug naar 
onze kamer lopend stond er een medewerker naar de grond te schijnen. Er bleek een Lesser Mouse 
Deer te foerageren tussen de lodges. Een zeer apart beestje! 
 
Zaterdag 14 maart 
Vanochtend vroeg op. Er liep (nog steeds?) een muishertje op het terrein rond. We werden afgezet bij 
de entrance gate. Onderweg zat er een Short-toed Coucal in de berm te kloten. De blauwe gloss was 
duidelijk te zien. Hoewel het beest niet van plan leek uitgebreid te blijven zitten, blijf ik het achteraf 
stom vinden dat we niet even stopten. Echter, we waren op dit moment erg gefocust op de obscure 
trail waar we naar op weg waren, aangezien die in het recente verleden Blue-banded en Giant Pitta 
heeft opgeleverd. We hadden in eerste instantie moeite het pad te vinden. Ik zweette me leeg en het 
was er vergeven van de bloedzuigers. Helaas was er werkelijk niks van de aanwezigheid van pittas te 
merken en ook de wren babblers vertikten het. Na twee uur moedeloos in het bos gestaan te hebben 
dropen we maar of. Teruglopend langs de weg zagen we eindelijk de eerste Wreathed Hornbills van 
de trip. Dat terwijl dit de algemeenste neushoornvogel was in Kalimantan! Ook kwamen we een 
paartje Wrinkled tegen. Een Black-crowned Pitta liet zich door onze geluidsdrager verleiden en na 
eerst de weg overgevlogen te zijn was het beestje ook in zit te bewonderen. We pakten de canopy 
walkway. Ik hoorde een geluidje dat me Finch’s Bulbul leek. Ik knalde de iPod aan en inderdaad, het 
was ‘m! Snel hierna zag Pieterse ‘m zitten. Echt een apart beestje. Een hoog aaibaarheids gehalte: een 
gedrongen propje met gek, breed snaveltje en opvallend geel keeltje. Pieterse haakte af en ik liep een 
stuk van de Hornbill trail. Hier stond ik een tijdje een gekke roep na te fluiten. De componist weigerde 
zich te laten zien, maar het moet Giant Pitta zijn geweest. Die kan blijkbaar best variëren. 



Ik krapte wat aan m’n hoofd, waarna m’n hand ineens onder het bloed zat. Nu moest ik terugdenken 
aan de bloedzuiger die gisteren ineens in de badkamer kroop. Die klootzak moet zich aan mijn hoofd 
hebben vastgelebberd. Toen merkte ik niks van bloed, maar vandaag moet ik het korstje hebben 
opengekrabd. Die rakkers spuiten antistolsel in, zodat de wondjes die ze achter laten nog lang blijven 
bloeden. Verder trouwens praktisch geen vastgezogen bloedzuigers gehad, maar ik had me dan ook 
steeds goed ingepakt. Teruglopend kwam ik vlak bij het kamp de eerste Maroon Langurs van de trip 
tegen. Over de boardwalk kroop een slang (vermoedlelijk Striped Bronzeback Dendrelaphis 
caudolineatus). Het was tijd voor lunch en dit keer nam ik m’n scoop mee. Groot waren verbazing en 
vreugd toen de Pygmy Ibons weer in dezelfde boom als gisteren bleken te zitten. Ze waren prachtig te 
zien. Wat een ukkies! Ze hingen niet eens aan de takjes, maar aan de bladeren zelf te foerageren en 
vielen daarmee gewoon weg. De witte veerkroontjes op de kop vergen echt moeite om gezien te 
worden. Ze hadden een klein doch opvallend oogringetje en een lichte iris. Verder waren ze 
olijfgroenig met een lichter kopje en onderdelen, een gelige vent en een licht alula randje. Toch één 
van de moeilijkere endemen! Ze bleven lekker zitten, waardoor we, na ze uitvoerig bekeken te hebben, 
uiteindelijk zelf de beslissing namen om af te haken. Er moest geschranst worden! Tijdens de lunch 
zagen we een paartje Slechtvalk dat zelfs even de liefde bedreef. Ook geinig dat er kort een Lesser 
Cuckoo Shrike langs kwam. De middagregen brak los en het kwam gedurende 1-2 uur met bakken uit 
de hemel vallen. Ik ging rustig in het restaurant zitten. Ik hoopte de Great-billed Heron die hier met 
grote regelmaat waargenomen wordt mee te pikken, maar succes bleef uit. We hebben heel wat tijd in 
deze soort gestoken, ook bij het field centre, maar het mocht niet baten. Ik zag wat gekke swiftlets. 
Zouden het Giants geweest kunnen zijn? Ik durf er niet veel over te zeggen, maar ze kwamen toch 
apart over. Ik liep een beetje rond en kwam het resident paartje Crested Fireback tegen. Daar 
hoopten we al een tijdje op. Ze lieten zich fantastisch bekijken vanaf de boardwalk. Toen iemand ze 
vanaf de grond wilden platen zette ze het echter op een lopen. Er schoot nog een flink clubje van zo’n 
tien Bushy-crested Hornbills langs en een paartje Malaysian Blue Flycatcher deed zijn ding. 
 
Zondag 15 maart 
Vandaag gingen we voor de Black-throated Wren-Babbler. We liepen het Hornbill Trail af, maar de 
babbelaar gaf niet thuis. Verder was de opbrengst mager. We hingen wat rond op de canopy walkway. 
We zagen wat geinige beesten, waaronder (eindelijk) fraaie Fiery Minivets en een Crested Goshawk 
op jagerspad. Terug liepen we weer de Hornbill Trail. Weer geen babbler: we moesten genoegen 
nemen met een (toegegeven, erg fraaie) Rufous-chested Flycatcher. Ik liep terug naar de walkway 
via de main road. Een Asian Paradise Flycatcher mannetje liet zich fraai bekijken. Dat deed een 
Black-winged Flycatcher-shrike vanaf de walkway. Zonder de babbler verlieten we om 13:00 uur 
Danum Valley. Hiermee hebben we het laagland afgesloten. Eigenlijk zijn we hier nog niet klaar. Maar 
het zou zeker geen straf zijn nog eens terug te komen. Onderweg naar Lahad Datu zagen we trouwens 
nog wel een extreem fraaie Red-bearded Bee-eater zitten langs de weg, ontdekt door de chauffeur. 
Op het vliegveld van Lahad Datu moesten we lang wachten en het vliegtuig had ook nog eens 
vertraging. Ik las wat artikelen en schreef dit tijdens het taxiën. En nu gaan we opstijgen… De vlucht 
was snel achter de rug, de bagage rap verzameld en in no time leverde een taxi ons af bij ons hotel. We 
aten aan the waterfront, in een restaurant waar we door een schattig vrouwtje naar binnen waren 
gelokt. Ik maakte nog even de score voor de Bornean Rainforest Lodge op, nam de Lariamtablet in die 
ik bij het eten vergeten was en reinigde m’n apparatuur, alvorens onder zeil te gaan. 
 
Maandag 16 maart 
Vandaag met Jason (Bugay Reyes) op stap geweest. Hij is een vogelaar uit Kota Kinabalu en een 
freelance gids. Er is een heuse vogelaarsgemeenschap in Sabah, zij het een kleine, en er is zelfs een 
twitchersscene. Om 6:00 uur pikte Jason ons op. We begonnen in de paddyfields rondom Kota Belud. 
Dit was direct knallen. Er liepen tientallen Taigastrandlopers (net kleine Bosruitertjes, die zelf ook 
aanwezig waren), er kwamen wat Oriental Pratincoles langsgejaagd, een Cinnamon Bittern schoot 
vlak voor ons de weg over, zingende Striated Grassbirds lieten zich goed zien, een juveniele Lesser 
Coucal landde op een dijkje, een IJsvogel zat op de punt van een hutje op de uitkijk, enzovoorts, 
enzovoorts. Jason ontdekte al snel een Red-legged Crake, een lifer, ook voor hemzelf. Zelf herhaalde 
ik een dergelijk truukje met een White-browed Crake. Allebei heel gave ralletjes. 



Ook een goeie voor hier was de Temminck’s Strandloper die ik tussen de Taiga’s ontdekte. Nu nog 
andersom in Nederland. We braken onze hoofdjes op ralreigers. We zagen één beest dat hard op weg 
naar zomerkleed was en dit betrof zeker Javan Pond Heron. De rest moest ongedetermineerd blijven. 
Enkele Grijze Wouwen lieten zich goed bestuderen. Fijn om deze soort eindelijk eens mooi te zien. 
Ze vliegen echt bizar, kerkuilachtig. We verplaatsten ons iets en kwamen een fraai groepje van vijftien 
Poelruiters tegen. Een aantal Wandering Whistling Ducks vloog driftig heen en weer, alvorens 
ergens uit zicht te landen. We zagen tussen de geelvoetige Eurazische Kleine Zilvers ook wat 
zwartvoetige individuen, die van Java en oostelijker afkomstig zijn. We verspilden wat tijd door 
uitgebreid een colaatje te drinken en vergeefs naar eenden te zoeken bij Tuaran. Wel pikten we een 
mooie Pied Triller mee. Terug te Kota Kinabalu deden we Likas Bay aan. Hier zagen we onder 
andere twee Purperkoeten die wat aan het ravotten waren met elkaar en verder nog een skulkende 
Oriental Reed Warbler. Vervolgens gingen we naar een piepklein bosje midden in de stad. Ondanks 
dat het een stinkende gribus was, zat hier een kleine kolonie kwakken. Er zaten meer Rufous dan 
Black-crowned Night Herons! We telden minstens vier adulten van die eerste plus twee sub-adulte 
vogels. De jongere beesten zijn niet op naam te brengen zonder het al te complex te maken, dus dat 
hebben we niet geprobeerd. Een piepklein strandje genaamd Lok Kawi was goed voor een 
steltensessie. Er zaten voornamelijk woestijn- en strandplevieren. Tussen de overwinterende Kentish 
Plovers pikten we er het resident paartje Malaysian Plover uit. De woestijnplevieren waren lastig, 
maar uiteindelijk kon ik mezelf overtuigen dat ik zowel Greater als Lesser zag. Er zaten een paar 
mannetjes zomerkleed tussen van elk. Leuk dat eindelijk eens gezien te hebben. Ook blij was ik met 
de vier Terekruiters die tussen het plevierenspul foerageerden. Daar hoef ik dus in Nederland nooit 
meer achteraan. Hierna deden we een parkje aan (Taman Prince Philip = Prince Philip Park). Hier zit 
een exotische populatie Blue-naped Parrots. Al snel hoorden we de Asian Koel roepen vanuit een 
dichte boom. Het zijn goede verstoppers, maar toch zag ik ‘m al snel zitten. Met de scoop was de 
vogel aardig te zien, alvorens ‘ie zich dieper in de boom terug trok. Een zeer gaaf geluid komt er uit 
zo’n apparaat. Weer zagen we leuk Pied Triller. Vast een algemeen ding in parklandschap, maar als je 
daar nooit eerder bent geweest…We eindigden bij een stinkend hoekje bij het Sutera Harbour Resort. 
Hier zaten naast een groepje Pacific Golden Plovers ook een clubje Grey-tailed Tattlers. Het was 
allemaal wat ver en de beesten lagen wat te suffen, dus het was fijn dat een fraaie donkere rifreiger 
even wat wilde paniek onder de diertjes veroorzaakte. Terug bij het hotel namen we afscheid van 
Jason. Ik liep nog even naar de kust, alwaar waarschijnlijk dezelfde Chinese Egret van 1 maart 
langsvloog. Hierna een hoop nieuwe soorten en tripsoorten op de checklist ingevuld. Wat gegeten bij 
een tentje langs de boulevard dat wel gewoon Malaysian cuisine had (Aesha Corner). Dat was zeer 
goed te doen, daar gaan we vaker heen! Na wat gepind te hebben kwamen we er achter dat er wel 
degelijk briefjes van honderd ringgit bestaan. Nu ben ik moe en ga ik tanden poetsen, Seinfeld kijken 
en slapen. 
 
Dinsdag 17 maart 
Vandaag uitgeslapen tot half acht. Na de tussenstop te Kota Kinabalu en omgeving staat op het 
programma om de bergen in te gaan. Endemisme voert, ook op Borneo, met name in de bergen 
hoogtij. Aangezien we nog nooit eerder in de bergen geweest waren beloofde het volgende deel van de 
trip dus helemaal knallen te gaan worden! Om 12:00 uur hadden we een taxi besteld om richting de 
Crocker Range te gaan. Vlak langs de kust knalt het land ineens hard omhoog. We klommen dan ook 
behoorlijk. Wat vrachtverkeer vertraagde de rit mild, maar onze chauffeur slalomde er stevig omheen. 
Na zo’n anderhalf uur kwamen we bij het Gunung Alab Resort aan. Dit is de dichtstbijzijnde 
slaapgelegenheid ten opzichte van het Rafflesia Information Centre. Deze locatie is sinds enige jaren 
bekend als zijnde een goede plek voor enkele bergendemen die elders praktisch onmogelijk zijn, 
althans, op de gebaande vogelaarspaden. We moesten twee tweepersoons kamers nemen aangezien er 
verder geen kamers waren en ik niet met Sander een bed wilde delen. Stroom alleen van 17:00 tot 
24:00 uur. We spraken hopelijk goed af dat we ’s ochtends naar het centre gereden zouden worden. 
Aangezien vervoer niet echt aanwezig was op deze locatie spraken we met de taxichauffeur af dat hij 
ons op zou komen halen overmorgen en ons naar Mount Kinabalu zou rijden. Inmiddels was het erg 
mistig geworden en begon het te regenen. Bah, ik had deze middag willen vogelen! Toen het even 
droog was liepen we rond bij het resort. We kwamen wat Siberische Boompiepers tegen, hoorden 
geluiden waarvan we maar een deel konden afmaken en zagen alleen wat schimmen in de mist. 



Het begon weer te regenen en met nat pak keerden we terug. Pas toen we weer in onze kamer waren 
trok het open. Kijkende vanuit ons raam was duidelijk dat dit een gunstige uitwerking had op de 
activiteit. We zagen een paar Bornean Treepies en Chestnut-crested Yuhina bleek algemeen. Ik 
probeerde de douche aan de praat te krijgen en kreeg daarbij later hulp van de eigenaar, maar het werd 
niet veel. We aten wat en keken Seinfeld. Nu maar zien of het morgen allemaal lukt. 
 
Woensdag 18 maart 
Vanochtend ging het allemaal ok. We aten smakelijke fried noodles en dronken een kop koffie. Hierna 
werden we in een toch wel heel klein autootje naar het centre gebracht. Het was apart vogelen, zo 
langs een drukke weg. En hard werken trouwens! Zo gemakkelijk als het andere mensen af lijkt te 
gaan, zo’n moeite hadden wij om soorten bij elkaar te sprokkelen. Weer hadden we te kampen met de 
afwezigheid van fruiting trees. Het ging traag en mooie beelden waren schaars. Dat m’n telescoop 
telkens vreselijk bleef beslaan, inclusief binnen in het oculair, maakte het er niet makkelijker op. Nou 
zagen we nog steeds een bak nieuwe soorten, simpelweg omdat we nooit eerder zo hoog zijn geweest. 
We hoorden de drie endemische barbets wel, maar ze te zien krijgen was een ander verhaal. Grappig 
was dat de Mugimaki Flycatcher, een wintergast waar we geen rekening mee gehouden hadden, 
talrijk bleek. Waar we dikke mazzel mee hadden was een Whitehead’s Spiderhunter die zich al 
relatief snel aan ons toonde, zij het wat kort en ver. Het kan beter, maar een slechte waarneming was 
het ook zeker niet. Dit is echt de fraaiste van de Spiderhunters. Op zich is dat niet zo heel moeilijk, 
maar echt, deze is mooi! Nummer één van het Whitehead’s trio is binnen! Normaal is dit overigens de 
lastigste van de drie, dus dit was een welkome inkopper. We zagen wat nieuwe soorten als Black-and-
crimson Oriole en Cinereous Bulbul kort en vluchtig, maar Chestnut-capped Laughing-thrushes 
en zelfs Temminck’s Babbler werkten beter mee. We zagen forktails. Dit kunnen heel goed Bornean 
Forktails zijn geweest. Niemand heeft dat ooit uitgezocht. We liepen langs de weg richting Tambunan 
en liepen na een paar honderd meter een zijpad in, alwaar we open ruimte en overzicht hadden. Iets 
van een oude logging road of zo. Hier ontdekten we een paartje Mountain Serpent Eagle dat 
schreeuwend boven ons wiekte. Geen slechte soort! Moeilijk om van Crested te onderscheiden, maar 
even goed een fraai schepsel. We liepen de weg verder af en nog steeds werkten de beesten niet mee 
en was overzicht ver te zoeken. Teruglopend liepen we weer de zijweg in. Een Bornean Barbet riep 
vanaf het terreintje. Al snel zag ik het beest zitten. De leuk getekende dreumes foerageerde al zingend. 
Apart dat we juist deze Barbet als eerste zagen, aangezien het doorgaans de lastigste van de drie 
endemen is. We liepen terug naar het centre, checkten nog kort de weg de andere kant op en verbleven 
de rest van de (inmiddels) middag nabij het centre. Het ging er rustig aan toe, maar we pikten toch 
soorten als White-throated Fantail mee en uiteindelijk liet ook Grey-chinned Minivet zich leuk 
zien. We verbaasden ons over hoe anders Bar-winged Flycatcher-shrike er in het echt uit ziet ten 
opzichte van de tekening in MacKinnon & Phillipps. Ik kon een flink clubje Black-capped White-
eyes wel waarderen. Leuke sociale rakkers toch. Cresent-chested Yuhina, waarvan sinds kort 
duidelijk is dat ‘ie systematisch gezien dicht bij de white-eyes staat, gedraagt zich ook daadwerkelijk 
white-eye-achtig. Het begon wat te betrekken en af en toe viel er een druppel. We hingen een beetje 
bij het centre zelf rond aangezien we daar konden schuilen, mocht dat nodig blijken en omdat we daar 
opgehaald zouden worden om of 18:30 uur, of eerder, zodra het begon te stortregenen. We hadden hier 
ook al een Mountain Barbet gehoord vanuit een mooi overzichtelijke boom, echter niet vanaf een 
plek waar dat overzicht benut kon worden. Het duurde tot laat in de middag totdat het dier eindelijk 
vanuit de boom begon te roepen terwijl wij daar ook daadwerkelijk in de buurt waren. Nu kon ‘ie niet 
meer ontkomen! Na de telescoop zo goed als mogelijk van condens ontdaan te hebben was de vogel 
goed te zien, zeker nadat ‘ie zich naar beneden stortte om in een boompje wat te foerageren. Eigenlijk 
een heel fraai beestje, veel mooier dan de tekeningen doen vermoeden! We sloten af met een fraaie 
Grey-throated Babbler. Toen kwam het kleine autootje aanrijden: blijkbaar was men er van 
overtuigd dat het zou gaan regenen. Inderdaad, tijdens het korte ritje terug naar het resort barstte het 
los en dit hield niet meer op tot donker. We aten weer erg goed, dronken wat bier en keken Seinfeld. 
Nu ga ik slapen, hopende dat we morgenochtend toch nog wat meer succes weten te behalen bij het 
centre. 
 
 
 



Donderdag 19 maart 
Vandaag waren we rond 6:30 uur weer bij het centre. Dezelfde routine: wat langs de weg lopen in de 
hoop mooie dingen te zien. Al snel zag ik een barbet landen in zicht. Scoop er op: het bleek een fraaie 
Bornean te zijn. Ik probeerde wat te digiscopen, maar m’n telescoop was erg beslagen en de batterijen 
van m’n fototoestel leeg. We zagen wat van dezelfde soorten nu wat beter: Minivet, bulbuls, Sunda 
Cuckoo-shrike (wat een bakbeest!). We liepen richting de ‘logging road’, meer waren we niet van 
plan te lopen en stopte onderweg bij een pull in. Plots hoorden we een schelle schrie en zagen een 
felgekleurd parkietvormig ding langsknallen: Long-tailed Broadbill! De vogel landde voor ons in een 
boom en bleef een beetje rond foerageren. Wat een kleurrijke rakker! Het beestje riep naar een ander 
exemplaar, die we aan de andere kant van de weg konden horen reageren. De eerste vogel vloog terug 
en even later kwam er weer een vogel aan de ‘overkant’ zitten die een wat duidelijkere blauwe nekvlek 
had. Een supermooie soort en één van onze targets alhier; de enige gangbare plek op Borneo voor deze 
soort. Bij de ‘logging road’ zagen we een fraaie Mountain Barbet. Het blijft apart (en maar goed 
ook) dat de twee moeilijkste endemische barbets al binnen waren, maar dat een zichtwaarneming van 
Golden-naped ontbrak. Die laatste hoorden we plenty. We zagen nog wat rovers op grote afstand. M’n 
telescoop was drama, maar door het oculair te ontschroeven en de boel in de zon te laten bakken leek 
het toch wat vooruit te gaan. We zouden om 11:00 uur opgepikt worden, maar er leek niks te 
gebeuren. Na twintig minuten kwam onze taxi chauffeur ineens aanrijden. We gingen naar het resort 
en pakten onze spullen. Ik digiscoopte nog even snel een swiftlet. Ook hier (en dus niet alleen op 
Mount Kinabalu) zien deze er uit als Bornean Swiftlet. Met andere woorden: ze hebben een groene in 
plaats van paarse gloss. Echt andere veldkenmerken zijn er niet. We reden naar Gunung Kinabalu via 
een af en toe toch wat brakke weg. Het was een saaie rit en de radio was vreselijk: om de een of andere 
reden moest alles in een soort krakkemikkig Engels en de twee vrouwtjes die de boel aan elkaar lulden 
waren buitengewoon irritant. Aangekomen in het Kinabalu National Park dumpten we onze troep in 
onze kamer. We hadden één van de Hill Lodges geboekt. Het was een fraai bouwwerk. Dit is de 
huisvesting die het verst in het park ligt, vanaf de ingang gerekend, en dus het dichtst bij (maar nog 
steeds op 4,5 km afstand van) de start van de Summit Trail. Vanaf de heuvel hier achter gelegen 
hoorden we Whitehead’s Spiderhunter zingen. Tapen leidde niet tot reactie, althans, niet die waar 
we op hoopten. Onze buren bleken twee vogelaars die we bij de Bornean Rainforest Lodge al waren 
tegengekomen. We liepen het hoogste deel van de Silau Silau Trail, waar we direct tegenover onze 
lodge in konden lopen. Het was zeer mistig en op het begin zagen of hoorden we geen enkele vogel. 
Na enige tijd begon een White-browed Shortwing te zingen. We zetten een tapeje aan en het beestje 
reageerde zeer driftig. Echter, het was beroerd licht en stilzitten lag niet in de planning van de 
kortvleugel. Ik liep een stukje terug langs het pad en zag daar plots een intrigerende lijster lopen. Het 
beest liep niet ver weg en bleef foerageren, maar het licht was zo bagger en het was zo vreselijk mistig 
dat er niks van te zien was. De achterflank leek echter wel oranje te vertonen! Het zal toch niet …? Ik 
draaide me om en riep Pieterse en vroeg of ‘ie m’n scoop mee kon nemen. Hij had echter, nog in 
trance door de shortwing, niks door en na zes keer roepen terwijl ik achterom keek bleek de lijster 
inmiddels gevlogen. De Satan! We liepen maar weer verder. Aan het eind van het pad kwamen we een 
clubje luidruchtige Short-tailed Green Magpies tegen. Heel fraaie en geinige dingen. We kwamen op 
de hoofdweg uit. Hier hoorden we een Golden-naped Barbet van zó dichtbij zingen, dat duidelijk 
was dat  ‘ie wel te zien moest zijn. Een korte scan en ik zag ‘m zitten: hoei! De ‘kwaakblazen’ van de 
barbet zette helemaal op terwijl ‘ie rustig doorpruttelde. Teruglopend langs de hoofweg kwamen we 
nog een flockje bergbeesten tegen, waaronder de Bornean Whistler: een heel nieuwe familie! Er 
zitten niet heel veel soorten op de berg, relatief gezien dan, maar het aantal individuen is hoog en het 
zijn vrijwel allemaal endemen en nieuwe soorten. We moesten ondertussen eens aan drinkwater zien te 
komen en wat gaan eten. We liepen naar een tentje net buiten het park. Dit was goedkoop, maar we 
moesten erg lang wachten en het smaakte niet best. We vroegen bij de receptie of we vervoer op vroeg 
tijdstip naar de Timpohon Gate konden regelen. Dit bleek niet te kunnen. Verdammt! Dit doet onze 
kans op Everett’s Thrush, een lastige, sneaky, endemische lijster, die eigenlijk alleen in ochtend en 
avond schemering te zien is, wel heel erg slinken! Morgen dan maar extra vroeg omhoog lopen en 
hopen op het beste. 
 
 
 



Vrijdag 20 maart 
Om 5:00 uur ging de wekker en rond 5:25 begonnen we, zonder ontbijt, met lopen. Rond deze tijd was 
het nog echt te donker om wat te zien. Er kwinkelde wel een Crimson-headed Partridge of wat. 
Tegen zessen kwam er ineens een nachtzwaluw rakelings langs ons gezweefd. Niet te determineren 
(hoewel Grey veruit het waarschijnlijkste is), maar niet te min gaaf. We liepen de Bukit Ular trail van 
onderaf. Inmiddels begon het vogelbaar licht te worden. Rond 6:20 uur hopte er een grijze schim voor 
me uit op het pad. Kijker er op: daar was oranje aanwezig op onderdelen en in gezicht. Het schimmetje 
ontpopte zich hiermee als zijnde, o bingo, een Everett’s Thrush! Wat een schoon vogeltje, plaatjes 
doen deze soort weer geen recht. Best klein eigenlijk, maar met een stevige snavel. Ondertussen werd 
er stevig door gefoerageerd. Echt als een lijster: bladeren omschoffelen en af en toe stil staan om te 
luisteren of er wat eetbaars rondscharrelt. Het beestje vergreep zich aan een hele flinke wormachtige 
constructie. Hier was ‘ ie wel even mee aan het worstelen. De lijster leek ook een keer te signalen door 
de vleugels te flappen, waarbij echt een flash te zien was. Zouden Zoothera’s die witte meuk in de 
oksels daadwerkelijk tot dit doel gebruiken? We konden 'm bijna een half uur bekijken terwijl het licht 
begon te worden; tot 6:45 uur bleef ‘ie op het pad foerageren,  hierna verdween ie het bos in. Wat een 
succes! Heel fijn dat dit toch goed gekomen is. We liepen verder langs het pad en konden wat 
gewonere soorten bekijken. Rond 7:20 uur liep ik een heel scherpe bocht om en liep ik ineens tegen 
een groep van vijf Red-breasted Partridges aan. Drie stoven er direct weg, maar twee twijfelden, 
waarvan ik er één goed kon bekijken alvorens deze uiteindelijk ook besloot op te vliegen. We kwamen 
uit bij de gate naar de Summit Trail. We hadden genoeg geld om hier een frisdrankje aan te schaffen, 
maar een kaartje om door te mogen lopen zat er niet in. Ach, dat was ook niet direct onze planning 
geweest. We zagen hier een zeer fraaie Velvet-fronted Nuthatch. We begonnen weer af te dalen. Een 
Bladkoning schreeuwde om aandacht. Dit zou een zeldzaamheid moeten zijn hier. De MacKinnon & 
Phillipps gids is erg outdated en staat vol met fouten, maar ook in het grote boek van Smythies & 
Davison staat maar anderhalve waarneming vermeld. Uiteindelijk hebben we op de berg echter iets 
van 3-5 vogels waargenomen (tenzij ze een wel heel flinke range hebben). Ik vermoed dat er in de 
loop der jaren toch wel meer gezien moeten zijn, maar dat deze het nooit verder dan misschien een 
tripreport hier en daar hebben geschopt. Ik denk dat ze ook weer niet zo zeldzaam zullen zijn, maar 
gewoon vaak over het hoofd gezien worden. We hebben in ieder geval geen moeite gedaan die 
beestjes goed te documenteren. Wij hadden belangrijkere zaken aan ons hoofd! We kwamen langs een 
dumpster en vermaakten ons met wat eekhoorntjes (ik durf niet zeker te zeggen welke soort het betrof) 
die van het afval snoepten. Er zaten hier ook mooie Sunda Laughing-thrushes die, zo wij later 
hoorden, ook wel eens tussen het vuilnis afdalen! Hier zat ook een tamme Bornean Whistling 
Thrush. Wat een aparte vogel. Heel anders dan de Javan, waarmee ‘ie voorheen was gelumpt. We 
liepen via de hoofdweg terug naar beneden en kwamen daar tot onze verbazing vier Bare-headed 
Laughing-thrushes tegen. Grote dingen die bizarre geluiden uiten. En vaak wat mij betreft onterecht 
afgedaan als zijnde lelijk! We staken het Mempening Trail in en liepen dit naar beneden uit. We 
checkten het zoveelste flockje Grey-throated Babblers en Yellow-breasted Warblers op ons dooie 
gemak, toen daar ineens een partijtje Mountain Wren-Babblers achteraan kwam hobbelen. Ik 
determineerde ze met het blote oog, zo dichtbij zaten ze. Ze waren wat lastig in beeld te krijgen, maar 
waren toch best aardig te zien. Eén van de vogels bleek geringd! Geinig was dat er ook een Smooth-
tailed Treeshrew met de flock optrok (wat ik nog wel vaker zou gaan zien). Lager langs dit trail 
kwamen we dan eindelijk ook Erpornis tegen. Leuk om zo’n ding met van die fascinerende 
verwantschappen nu eens in het echt te zien. De groep vogels die vroeger voor yuhinas doorging is 
volkomen versplinterd en Erpornis blijkt verwant te zijn aan de vireo’s! We liepen een Amerikaanse 
student tegen het lijf die onderdeel bleek van een heel team dat vogels aan het bestuderen was. 
Videocamera’s die we her en der langs het pad hadden zien staan bleken op nesten te zijn gericht! Op 
zich hadden we al iets dergelijks vermoed, maar om niks te verstoren waren we maar snel 
doorgelopen. Maar was dat wel zo verstandig? Het hadden wel makkelijke inkoppertjes geweest 
natuurlijk! Vlak bij the headquarters zagen we een fraaie Forktail. De bergvorm (hier zeker aanwezig 
zijnde) is een potentiële split: Bornean Forktail. Ik zag er niet echt iets opvallend anders aan, maar 
goed. De staart zou gemiddeld langer moeten zijn of zo. Hoe dan ook superstoere vogels. We waren 
dan wel geen trogon of broadbill tegen gekomen, maar we kunnen wel stellen dat dit een zeer 
geslaagde wandeling was, waarbij we misschien wel de moeilijkste targets voor deze locatie hadden 
opgerold. We hadden inmiddels wel een behoorlijke honger opgebouwd. 



Het restaurant tegenover de lodge was gereserveerd voor enkele busladingen bejaarden, dus we 
konden helemaal terug lopen naar de hoofdingang voor voedsel. Onderweg kwamen we een vaag 
beest tegen dat zich echt buitengewoon slecht liet zien, maar het zou me niks verbazen als het een 
Siberische Lijster is geweest. Er bleek een flockje rond te hangen waar een prachtige Golden-naped 
Barbet deel van uit maakte. De vogel werkte zich vlak voor ons door een boompje heen. Fantastisch 
mooi! De lunch bij het Balsam Restaurant was zeer o.k. We waren bang dat deze vreselijk duur zou 
zijn, maar dit bleek alles mee te vallen. ’s Middags liep ik in m’n eentje het laatste stukje Silau Silau 
trail heen en weer en nog eens heen. Leuk waren de eerste Eye-browed Jungle Flycatchers: heel 
aparte beesten. Totaal anders dan Grey-chested. Flink groot ook. Toen ik het pad terug liep knalde er 
ineens een beest voor me uit vanuit een holle boom dat even verder op het pad landde. Even kon ik ‘m 
bekijken: weer een Everett’s Thrush! Dit is bij nader inzien ook zeker de rare mystery lijster van 
gisteren geweest! Terug bij het begin van het pad kwam Pieterse eindelijk eens aangehobbeld. We 
liepen het pad nog eens af, maar zonder resultaat. Bij de Powerstation Road begon het echt flink te 
regenen en kwam m’n poncho van pas. We aten bij het restaurant tegenover. Ook dit was goed 
betaalbaar (hoewel het drinken aan de prijs was) en het eten heel o.k. Zeker niet de moeite om 
helemaal naar buiten het park te gaan lopen! We hadden inmiddels plannen voor morgen gemaakt: het 
lange Liwagu Trail, met als targets de trogon en hapvogel.  
 
Zaterdag 21 maart 
Flinke afstanden lopen hier: goed voor de conditie! Ontbijten dat doe ik niet, want ik wil vroeg op pad 
gaan en geen kostbare tijd verspillen met zulke nonsens. Vandaag 15 km op een half kommetje 
noodles en een paar koekjes met pindakaas (beide smerig!). Vanochtend liepen we de Liwagu trail van 
onder af. We kwamen een Temminck’s Babbler tegen. Weer zagen we de vogel op zich goed, maar 
kort. We waren al een behoorlijk stuk aan het lopen toen ik in de verte een Whitehead’s Trogon 
hoorde roepen. De tape ging aan. Even later bemerkten we dat het geluid zich verplaatst had. Nog 
even later kwam er eentje aanzeilen, om vervolgens op een afgebroken stam te landen. Een mannetje: 
zeer fraai gevogelte! We konden ‘m op zich goed zien, maar het licht was naadje. De vogel vervloog 
ook nog eens snel en verdween al na een korte stop voorgoed. Fijn dat ‘ie binnen is, maar hopelijk 
zien we ‘m later nog eens beter. We liepen door en zagen wat gewone soorten, terwijl we ondertussen 
naargeestig speurden naar het zwaardere werk. Dit kwam slechts in de vorm van nog een trogon, die 
zich op een vreselijk lastig stuk van de trail had gesetteld, waardoor we er niet meer dan wat vluchtige 
beelden van meekregen. We hoorden twee verschillende Blako’s en kwamen iets geks tegen wat me 
aan Pygmy Flycatcher deed denken, maar niet bereid was zich goed te laten zien. Het laatste stukje 
trail was het pittigste: best steil. Op weg naar beneden konden we White-browed Shrike-babbler 
(weer zo’n vireo van de oude wereld) van heard only naar gezien upgraden en zag ik een Black Eagle 
langs scheren. We kwamen weer een Amerikaan tegen (van deze kregen we wel de naam mee: 
Cameron) en babbelden wat over vogels. Hij vertelde ons dat er onder andere een camera op een 
Fruithunternest gericht stond! Daar waren we gisteren langs gelopen! We gingen direct op zoek naar 
de camera, maar blijkbaar werden die vandaag leeggetankt of zo. We moeten morgen nog maar ‘s 
gaan kijken! We kwamen de Belgen tegen terwijl we na drieën gingen lunchen (nou ja, brunchen 
eigenlijk). We lulden flink wat weg. Na uiteindelijk geluncht en wel terug bij de lodge te zijn was het 
half vijf. Ik besloot toch de berg nog even op te rennen, helemaal naar de Bukit Ular trail, aangezien 
de Amerikaan daar vanochtend Whitehead’s Broadbill had gezien. Dit bleek echter voor nop. Ik pikte 
nog wel een glimp van een Red-breasted Partridge mee. Het was een pittig dagje vandaag. Ik voel 
m'n voetjes wel. Nu gaan we eens een hapje eten en wellicht ook een biertje consumeren! 
 
Zondag 22 maart 
Vandaag stond de eerste helft van de Summit Trail op het programma. Hier zitten soorten typisch voor 
nog grotere hoogte. Taxi’s naar de Timpohon Gate zouden pas om 6:30 en bij een tweede keer 
navragen zelfs pas om 7:00 uur rijden vanaf de headquarters. Ik had geen zin om het beste uur 
vogelen van de dag te missen, dus besloot lopend te gaan. Sander, het mietje, koos voor de taxi. Om 
6:00 uur begon ik met lopen langs de hoofdweg en al kort hierop liep ik een Everett’s Thrush tegen 
het lijf. De vogel foerageerde er lustig op los en liep soms zelfs over de weg. Op een gegeven moment 
had de vogel een slak te pakken en rende de weg over, alwaar een tweede exemplaar bleek te lopen! 
Het leek er op dat de prooi overgegeven werd. 



Ze begonnen wat meer tegen de bosrand aan te foerageren naar mate het licht werd en toen er een auto 
passeerde zag ik ze niet meer. Ik liep iets door en zag plotseling weer één van de vogels slechts op 
enkele meters van me vandaag lopen. Toen deze uit beeld was liep ik verder door, waarop ik hetzelfde 
beest nog eens opstootte. Bizar, al de vierde keer dat ik deze lastige lijster tegen kom! Hierna 
vervolgde ik m’n beklimming. Verder lopend hoorde ik een gek geluid wat in de verte iets van 
Whitehead’s Broadbill weg had. Ik dacht aan laughing-thrushes, maar mikte toch even een tapeje aan. 
De vogels in kwestie waren wat aan het rotten en ik zag af en toe een schim: vast Chestnut-capped 
Laughing-thrushes. Maar plots hoorde ik een echte broadbill van links. Hierna vloog de vogel ook 
direct weer schaterend weg. Ik tapete nog even door, maar zonder resultaat. Dit is zeker geen soort 
waarbij je met een heard only waarneming genoegen kunt nemen (ok, dat komt hoe dan ook niet voor, 
maar dit is wel even andere koek dan de zoveelste scops owl of zo). Bijna bij de gate zag ik Sander 
plus Belgen in een minibusje voorbij komen. De Belgen gingen van boven naar beneden, wij kochten 
een kaartje en betraden de Summit Trail. We liepen nog maar net toen ik plots een Whitehead’s 
Trogon zag zitten: een jong mannetje (met wat bruine vlekjes in de rode kopkap). Een ongebruikelijke 
locatie voor deze soort. We klierden wat aan met een Bornean Stubtail. Pieterse kreeg het priegeltje 
even aardig in de kijker, maar zelf moest ik het met wat flitsen doen. Niet bevredigend genoeg om ‘m 
te tellen. We kwamen maar liefst twee keer een clubje Mountain Wren-Babblers tegen. Het bleek 
een atypische tocht te zijn. We hadden de grootste moeite met juist de soorten die typisch voor deze 
trail zijn. Het was een behoorlijke klim tot de Layang-Layang Shelter, het hoogste punt tot waar we 
toestemming hadden te lopen. Hier aangekomen hadden we alleen maar een paar vluchtige beelden 
van Mountain Black-eye meegekregen. Tot overmaat van ramp begon het te regenen. Bij de hut zelf 
liet de Black-eye zich gelukkig wel goed zien. We begonnen maar weer aan de afdaling. De vogels 
leken wel wat regen gewend en er was nog volop activiteit. Uiteindelijk kwamen we zo toch nog een 
paartje (Pale-faced) Flavescent Bulbuls tegen die zich aan wat vruchtjes tegoed deden. Een fraaie 
bulbul, die we helaas alleen door beslagen kijker konden gade slaan. Ze werden vergezeld door een 
fraaie Golden-naped Barbet. Onderweg tapete we nog enkele malen Kinabalu Friendly Bush 
Warbler, maar toen we op de terugweg de 2.0 km marker weer passeerden, was toch echt duidelijk dat 
we een dip moesten accepteren. Teruglopend was er niet veel te beleven, behalve dat we ingehaald 
werden door een club mensen die een gast op een brancard meedroegen. De mensenmassa die zich op 
het pad bevond was erg storend. Enkele dwazen liepen gewoon met een radio aan. Ik had de neiging 
ze een vinger in het oog te steken. Vlak bij de gate liep ik tegen een groepje van vier Red-breasted 
Partridges aan, dat, na even wat van me geschrokken te zijn, rustig doorfoerageerde. Pas toen er 
andere wandelaars passeerden schoten ze weg. Bij de gate aangekomen was ik erg toe aan een lunch 
en frisdrank. En dat was hier gelukkig te krijgen! Het was flink zweten geweest, ondanks een relatief 
koele temperatuur. Hierna was het plan om terug naar beneden te vogelen. Kort hierop begon het weer 
te regenen. Sander nam weer een taxi terug... Dit bleek achteraf een goede keuze, want ik heb 
werkelijk geen donder meer gezien deze middag. Totaal verregend! Morgen de laatste volle dag. 
Hopelijk kunnen we dan nog broadbill en Fruithunter oprollen. 
 
Maandag 23 maart 
De strategie die ik voor vandaag had uitgedacht was de berg op te lopen, met kans te scoren op de 
hoofdweg, dan de Bukit Ular trail te pakken, hier geruime tijd rond te hangen en uiteindelijk via de 
Mempening trail terug te lopen. Langs de hoofdweg hadden we een Temminck’s Babbler die zich na 
wat tapen aardig liet zien. Terwijl we verder liepen hoorden we menig Crimson-headed Partridge tot 
zeer dichtbij, maar zien: ho maar. We liepen de Bukit Ular trail in en ook hier schreeuwden de 
patrijzen dat het een lieve lust was. Wegens flink dampen besloeg m’n kijker telkens en de vliegen 
leken de zweetlucht die ik verspreidde onweerstaanbaar te vinden. Terwijl ik m’n kijker poetste en de 
vliegen van me af sloeg zag Pieterse een patrijs het pad over rennen. Gloeiende, gloeiende, die miste 
ik! Balend liep ik door. Plots stak een witgele wezel het pad over, bleef daar halverwege me staan 
aanstaren en besloot toen weer rechtsomkeert te maken. Nu keek Sander net de andere kant op. Ik 
maakte squeaky geluidjes door op m’n hand te zuigen. Een enorm gesnuif en gesnurk kwam naderbij 
en al snel zag ik het witte kopje van het dier naar me loeren. Hierna liet deze Malay Weasel, zoals ik 
deze maffe marter achteraf kon determineren, zich niet meer zien. We liepen verder naar de 500 meter 
marker, waar de Amerikaanse student Cameron de broadbill recentelijk nog had waargenomen. Alhier 
begon de zoveelste patrijs van dichtbij te roepen. 



Ik greep naar m’n iPod en zette het geluid aan. Gedurende deze handeling zag ik vanuit mijn ooghoek 
ineens een trogon vlak boven ons landen. Een vrouwtje bestudeerde ons aandachtig en dat was 
wederzijds. Na een tijdje knalde ze het bos weer in. We zagen deze trogon, plus het bijbehorende 
mannetje, enkele malen hawken. Ook werd er flink geroepen en gezongen. Heel niet verkeerd, maar ik 
had het ondertussen wel een beetje benauwd aangezien de breedbek niet thuis gaf. Ik dumpte m’n tas 
op het pad. Het plan was enkele uren op deze stakeout door te brengen. Ik liep rustig een stukje terug 
langs het pad. Na een tijdje zag ik een beest door de canopy sneaken. Ik neigde naar fruitjager, maar 
de vogel werkte echter totaal niet mee. M’n moraal zakte verder. Gelukkig stond dit op het punt 180 
graden om te slaan: ik zag vanuit m’n ooghoek iets met een verdomd interessant silhouet langs 
schieten en even verderop landen. Ik hield de plek in m’n kijker en schuifelde zijwaarts om langs de 
bladeren te kijken. Ja: daar zat een prachtig mannetje Whitehead’s Broadbill! Nu begon de vogel ook 
te roepen. Dit bleek een zeer zacht geluid te zijn; iets wat je je totaal niet realiseert wanneer je slechts 
naar de opnamen luistert! Ondertussen raadde ik Sander via walkietalkie aan om zich als de 
wiedeweerga naar mijn positie te spoeden. Al snel begon ook een tweede vogel te roepen. De eerste 
vervloog terwijl de tweede verscheen. Dit was een vrouwtje; minder uitgesproken getekend. Terwijl ik 
gespannen naar de vogel keek landde er plotseling een mannetje Fruithunter in beeld! Ik dacht dat ik 
gek werd! Wat was dit ineens?! Euforische taferelen! De lange aanloop maakte het wel extra lonend 
om deze twee fantastische soorten nu uiteindelijk te zien en deden me de vele bange Fruithunter- en 
Broadbill-loze uurtjes doorgebracht op het trail system van Mount Kinabalu National Park zo 
vergeten! Alle drie de vogels waren erg vliegerig. Maar wat waren ze mooi! De Fruithunter deed 
relaxt, maar de breedbekken leken geagiteerd door onze aanwezigheid. Wel snoepten ze ondertussen 
van wat kleine oranje besjes. Al vrij snel verdwenen ze uit beeld. Pieterse had ondertussen alleen nog 
maar wat glimpen gezien. We bleven rondhangen op de plek. Na verloop van tijd liep ik zeer rustig 
naar boven en al na een paar meter zag ik dat er iets van het pad af schoot. Pech gehad, dacht ik, maar 
vrijwel direct kwam het terug. Ik tilde mijn kijker op en gil: een Orange-headed Thrush! Terwijl de 
adrenaline door m’n lichaam gierde fluisterde ik het nieuws door de walkietalkie. Direct hierop kwam 
Pieterse veel te onvoorzichtig aanstrompelen, waarop de lijster vanzelfsprekend op de wieken ging. Ik 
legde de plek uit en bleef gespannen wachten. Ik stelde na een tijdje voor te tapen. Toen ik het geluid 
aangeknald had vroeg Pieterse wat ik aan het draaien was. Orange-headed Thrush zei ik. “Had je die 
dan?” Bleek het dat Pieterse zijn walkietalkie had uitgezet en slechts toevallig was komen aanlopen! 
Tja, dat was natuurlijk gewoon een falende strategie. We hingen nog steeds rond bij de 500 meter 
marker, waar het vandaag allemaal leek te gebeuren. Toen ik uiteindelijk maar wat naar beneden liep 
kwam ik Cameron tegen. Ik bedankte hem voor de tip en berichtte over de geboekte successen. Hij 
zelf had in de weken dat hij hier zat nog geen van de grondlijsters gezien! We liepen terug naar 
Sander. Hier begon ineens een Fruithunter te vocaliseren: een hoge, zeer langgerekte cochoa-achtige 
fluit. Al snel zag ik de vogel zitten en nu kon ook Pieterse ‘m goed zien. Erg fraai! We zeiden 
Cameron gedag, hij ging verder met nesten checken, en wij bleven de boel in de gaten houden. We 
hoorden een vreemd geluid. Het leek op een merel alarmroep en had ook hetzelfde ritme, maar bezat 
ook een spechtachtige kwaliteit. Terwijl we de source probeerden te achterhalen hoorden we een 
broadbill ratel. Dezelfde twee vogels waren weer aanwezig. Het onbekende geluid bleek ook door de 
broadbills gefabriceerd te worden. Ik had hier nog nooit een opname van gehoord. Helaas had Sander 
zijn opnameapparatuur nog in de lodge liggen. Hoewel ze lastig waren kon ook Sander de broadbills 
nu in de kijker krijgen. Inmiddels was ook een trogon aan het roepen geslagen en even later konden 
we een prachtig adult mannetje zien zitten. Weer een enorm succes! Hierna was het geweld langs de 
Bukit Ular trail zo zoetjes aan afgenomen en uiteindelijk besloten we de terugtocht in te zetten, zij het 
via het Fruithunter nest. Langs de Mempening trail hoorden we de schaarse Bare-headed Laughing-
thrush roepen. We probeerden even te tapen maar moesten eigenlijk doorlopen aangezien we van 
Cameron te horen hadden gekregen dat de camera’s bij het nest maar tot 11:30 uur zouden staan. Bij 
de plek aangekomen stond er geen camera, althans, niet op de plek waar we ‘m eerder hadden gezien 
voordat we wisten op wat voor waardevols ‘ie gericht stond. We probeerden of we zelf het nest 
konden vinden, maar zonder succes. Er klonk wat spechten geschal van verderop langs het pad en ik 
besloot dit te gaan checken. Er moest namelijk ook een paartje Checker-throated Woodpecker in deze 
omgeving nestelen. Ik liep naar de plek en hier schoten plotseling twee Orange-backed 
Woodpeckers van de grond. Ik keek naar degene die links landde en kreeg een fraai vrouwtje in 
beeld. 



Maar ik wou nu eens een mannetje zien (in Kalimantan had ik die ook niet naar voldoening gezien), 
dus ging ik op zoek naar de vogel die naar rechts vloog. Daar zag ik direct toen ik m’n hoofd draaide 
een knaloranje specht me aan zitten kijken! Het was een prachtig mannetje! Ik verwittigde Pieterse per 
walkietalkie, maar hij moest weer tevreden zijn met slechts wat glimpen. Terug bij de Fruithunter 
plek hoorden we er één zingen (roepen?). Het leek hopeloos, totdat de Amerikaanse student die over 
dit pad ging ineens aan kwam lopen. Hij wees ons op het nest; hoewel we aan de verkeerde kant van 
het pad bleken te hebben gekeken was het nest ook wel bijzonder goed verstopt. Slechts het kopje van 
het vrouwtje was te zien. Het mannetje riep ondertussen, maar was niet zichtbaar. Na een tijdje verliet 
het beestje het nest. Ze vervloog een flink stuk, maar ik zag ‘r landen en kon ‘r mooi bekijken. Fraai! 
Na de lunch en voor de middagregen liepen we nog even met telescoop terug. Op de terugweg begon 
het te regenen en toen dit uiteindelijk was opgehouden ging ik er alleen op uit. Echter, direct onder de 
lodge kwam ik de Belgen tegen. We liepen samen op, terwijl we waarnemingen uitwisselden. Tot twee 
keer toe kwamen we Bare-headed Laughing-thrush tegen. Ze waren erg goed te zien. Ik vroeg de 
Belgen terloops of ze al Pygmy Flycatcher hadden gezien, waarop ze antwoorden dat we er net langs 
ééntje waren gelopen! Ik schaamde me diep dit totaal niet doorgehad te hebben. Ze waren echter graag 
bereid om even terug te lopen. Met wat tapen liet het beestje zich al snel vluchtig zien. Dit was ook 
zeker wat ik eerder langs de Liwagu Trail had gezien. Wat een bizarre situatie. De Belgen hielden er 
overigens een andere tactiek op na. Ik liep redelijk door, terwijl zij heel rustig liepen. Of zo iets. Hoe 
dan ook: we zagen heel andere dingen. Zij tikten veel meer klein (maar fijn) grut binnen, maar ik 
scoorde weer beter met grondbeesten, zo leek. De Belgen liepen de Silau Silau trail in en ik liep door, 
hopende op patrijzen langs de hoofdweg. Ik kwam niet veel verder weer een Pygmy Flycatcher tegen 
– nu wist ik hoe ik ze moest herkennen – maar verder weinig. Toen ik terug liep kwamen de Belgen 
net de Silau Silau trail uit. Ze hadden de lijster gezien! Fijn dat ze het niet alleen met mijn wilde 
verhalen moesten doen, maar ook zelf zo’n ding konden ervaren. Ze vroegen me of ik soms zojuist een 
apart geluid had gemaakt. Dat had ik niet (althans, niet het geluid dat ze beschreven). Ze vermoedden 
Brown Wood Owl, maar die zou toch anders moeten klinken. Ik kon wijs vertellen dat de uilen hier 
niet gelijk klinken als die in het laagland en kon zelfs een opname laten horen. Dit leek er inderdaad 
op. Ik probeerde te tapen en verdomd, kort hierna kwam er een potige uil vlak over de weg langs 
gezeild, om vervolgens in het bos te verdwijnen! Dit was alles wat we van het beest te zien kregen. De 
vogel zong nog wel even later, van diep in het bos. Teruglopend geen Mountain Scops Owl. 
Ondertussen was Sander er weer bij. Ook een wandeling door het ‘bewoonde’ gedeelte van het park 
leverde nul dwergooruiltjes op. We internetten even en liepen vervolgens naar het restaurant. Nu 
hoorden we natuurlijk wel een scopsje, maar het kwam wel van tyfus ver weg en we hebben niet meer 
geprobeerd naderbij te geraken. Graag of niet hoor, pestuiltje! Goed, morgen de laatste ochtend. Die 
gaat weer op de Bukit Ular trail doorgebracht worden! Nu slapen. 
 
Dinsdag 24 maart 
Vanochtend weer vroeg gaan lopen, alleen wel te verstaan, aangezien Pieterse zich er weer onder uit 
wezelde (wat hem weer duur zou komen te staan). Al snel werd ik door de Belgen ingehaald en we 
liepen een stuk samen op. De bosuil liet weer van zich horen. Een stuk voorbij de Silau Silau trail 
vloog er ineens een beest op dat aan de andere kant van de weg landde. Al snel dook ie het bos in, 
maar we konden in de tussentijd wel vaststellen dat het een Everett’s Thrush was. Ik tapete even en 
de vogel reageerde wel degelijk. Het beest schoot een paar keer over de weg en landde op takken 
enkele meters van de grond, maar bleef nooit lang zitten. Afijn, ik had nog een spreekwoordelijk 
appeltje te schillen met stubtail en patrijs dus zei de Belgen gedag en spoedde me richting Bukit Ular. 
Hier haalde ik werkelijk enorm uit. Al snel zag ik wat schieten en mikte m’n kijker er op. Daar zat een 
prachtige Orange-headed Thrush doodleuk op een tak! Maar wat zijn die reteschuw zeg. Er zat net 
een zijtakje midden voor de vogel waardoor ik de witte streep op de vleugel niet kon zien. Heel 
voorzichtig, m’n kijker ondertussen aan mijn oogkassen gekluisterd, schuifelde ik zijwaarts om open 
zicht te krijgen. Het streepje werd zichtbaar, maar de lijster vond dit al weer te veel commotie en koos 
het hazenpad. Maar wat een fantastische rakker en geweldig om beide grondlijsters op dezelfde dag te 
zien. Kort hierop hoorde ik Red-breasted Partridges van enorm dichtbij roepen. Het geluid blijkt dan 
opeens een stuk complexer in elkaar te zitten dan opnamen doen vermoeden. Ze zaten echt vlak langs 
het pad. Voorzichtig liep ik naderbij. Plots stak een vogel over, liep langs het pad mijn kant op en stak 
vervolgens weer over, daarbij vlak voor me langs lopend. 



Bizar, al de vierde keer dat ik deze lastige soort te zien kreeg. Nu die andere nog! Nou, binnen vijf 
minuten was het raak! Een donker schimmetje liep op een hellinkje dieper heb bos in, langzaam 
genoeg om een seconde in de kijker te blijven. Het rode kopje viel met het blote oog niet erg op in de 
schemering, maar door de kijker was het wel degelijk te zien. Het beest had een duidelijke oogring. 
Een mannetje Crimson-headed dus. We hadden de voorgaande dagen uitgevonden dat er twee 
Stubtail territoria langs dit pad waren. Van het eerste territorium (vanaf beneden gerekend) hoorde ik 
een exemplaar kort zingen van afstand, maar hier blijf het bij. Ik liep verder tot het tweede stubtail 
territorium, maar hier was het al helemaal stil. Hierna liep ik terug naar de eerste. Ook hier geen 
stubtail. Terwijl ik stond te wachten hoorde ik dat er een vogel vlakbij landde (vleugelgeruis). Ik keek 
op de plek waar het geluid vandaan kwam, maar kon niks ontwaren. Ik liet het er maar bij, maar na een 
tijdje kwam er toch een beest van de grond hier, die op een iets hoger gesitueerd takje ging zitten. Het 
bleek een Everett’s Thrush die daar vlak voor me zat! M’n zesde waarneming alweer: Everett's 
Thrushes bij de vleet! Dit zou een erg lastige soort moeten zijn! De vogel was erg goed te zien. Ik kon 
zelfs wat verlopen voor beter zicht. Na een tijdje hield ‘ie het echter wel voor gezien en dook aan de 
andere kant van het pad de vegetatie in. Een nestje ergens? Kort hierop zag ik door de vegetatie heen 
een patrijs bewegen. Het duurde even voor ik het beest goed kon zien. Het bleek een vrouwtje 
Crimson-headed. Het ging weer wat vluchtig, maar o wat fijn dat de soort gelukt is. Ondertussen 
hoorde ik Fruithunter en Blako. Inmiddels was Pieterse eindelijk gearriveerd. Hij had kort de 
broadbill en trogon gehoord, maar aan mij was dit voorbij gegaan. Ik checkte de tweede stubtail nog 
een keer, maar weer niks. Een snotterende Pieterse was een drama aan het maken van een verkoudheid 
dus besloot er maar weer vandoor te gaan. Ik liep een stuk mee aangezien hij anders toch alleen maar 
alles zou verjagen met zijn luide niezen zonder dat iemand iets zou zien. Dat bleek maar goed ook: de 
eerste Crimson-headed Partridge van vanochtend bleek weer op dezelfde locatie te struinen. Ik kon 
de vogel, hoewel ‘ie weer weg sneakte, nu echt goed zien. Hoezee! Ik bleef weer een tijd bij stubtail 
territorium nummer één zitten, maar kon er niet meer dan een Whitehead’s Pygmy Squirrel uitslepen. 
Ik besloot nog één keer naar stubtail twee te gaan en dan terug naar de lodge te lopen, alwaar voor 
12:00 een taxi was besteld. Ik hoorde van afstand een stubtail, maar toen ik op de plek aankwam 
bleken de Belgen bezig een tapeje af te spelen! Terwijl we waarnemingen uitwisselden (nou ja, het 
kwam voornamelijk van mijn kant!) hoorde we ineens een echte roepen! Ik heb hier vervolgens weer 
een tijd gewacht, maar niets meer. Ik deed het zeer goed met grondbeesten op Kinabalu. Raar dat er 
dan weer geen zichtwaarneming van Bornean Stubtail af kon. Die zou bij wijze van spreke, als je de 
lijn door zou trekken, onze lodge moeten zijn binnen komen lopen om me de hand te schudden. Het 
punt was toch echt aangebroken om deze ongetwijfeld fantastische rakker te accepteren als zijnde 
gedipt. Weer een heel goede reden om nog eens terug te gaan! Een prachtig paartje Golden-naped 
Barbets gaf gelukkig nog wel een show weg, terwijl ze op luttele meters afstand foerageerden en 
elkaar zelfs voerden. Naar de hoofdweg lopend vermaakte ik me nog één keer met een flockje Short-
tailed Green Magpies en Sunda Laughing-thrushes. Teruglopend zette ik nog even een tapeje aan 
bij de Pygmy Flycatcher die de Belgen me gisteren hadden aangewezen. Het mannetje kwam al snel 
driftig aan en was erg mooi te zien. Wat een hummeltje! Ondanks de dip van de stubtail moest ik toch 
concluderen dat dit een fantastische ochtend was. De taxi dropte ons mooi op tijd bij Poring Hot 
Springs af. We lunchten hier eerst (was ook m’n ontbijt, op wat koekjes en crackers na) en liepen wat 
rond in het complex nabij de lodges en parkeerplaats. We tikten enkele grappige soortjes in, waaronder 
de Yellow-bellied Warbler, die we in Kalimantan nooit goed hadden gezien. We liepen de Tropical 
Garden in, aangezien de Belgen hier Long-billed Spiderhunter hadden gezien. Dit was in eerste 
instantie werkelijk een deprimerende ervaring. Er stonden hier en daar wat kleine kooien met daarin 
vreselijk gestreste vogels, die zich compleet kapot gevlogen hadden. Bah. We liepen stevig door om 
maar zo snel mogelijk de uitgang te vinden. Ineens zag ik een felle flits en landde er een vogel op een 
takje een meter boven de grond. Ik was totaal caught off guard. Wat was dit? Een blik door de kijker 
bracht uitkomst: het was een prachtig mannetje Rufous-collared Kingfisher! De vogel liet zich 
werkelijk belachelijk mooi zien. Fenomenaal! En even verder begon ook nog eens een Malaysian 
Hawk-Cuckoo te zingen. De tuin was toch zo slecht nog niet! We hingen nog wat rond op het terrein 
tot Sander weer eens afhaakte. Kort hierop zag ik een heuse Scaly-breasted Bulbul zitten. Ik rende 
naar de lodge om Sander te waarschuwen, maar het draaide er op uit dat de vogel dit onbewaakte 
moment aangreep om in rook op te gaan. Helaas, ik had ‘m graag beter en vooral langer gezien. 



M’n verkenningstocht leverde me verder nog een paartje Plain Flowerpeckers op. Eindelijk durfde ik 
deze soort dan toch af te maken, hoewel ik ‘m op Java waarschijnlijk al had. Leukleukleuk. 
 
Woensdag 25 maart 
Vanmorgen vroeg op. Sander lag zwak, ziek en misselijk op bed, dus ik had het rijk voor me alleen. 
Het was nog flink schemerig toen ik de trail naar de Laganan Waterfall op liep. Direct zong er een 
Malaysian Hawk-Cuckoo van nabij en ik kon zelfs wat zien bewegen, maar kon me er niet toe zetten 
een half uur te gaan wachten op goed licht en liep door. Het was een pittige tocht. Het begon met 
stevig stijgen over glibberige paden. De Bat cave was een heel apart iets. Een soort gat in de grond. Er 
vlogen inderdaad heel wat vleermuizen rond. Ik pufte hier uit en speelde ondertussen Blue-banded 
Pitta af, maar kreeg geen respons. Ook kwam ik er hier achter dat de accu van m’n iPod nagenoeg leeg 
was. Halverwege het pad was ik al heel wat zweet verloren en was ik behoorlijk gaar. De tweede helft 
was echter heel wat begaanbaarder. Echt veel zag ik niet. Vlak voor de waterval keek ik naar 
ongetwijfeld dezelfde boom als waar vorig jaar een Hose’s Broadbill enigszins honkvast was. Nu kon 
ik er slechts een Red-throated Barbet in ontwaren. Die kon wel weer vanaf heard only naar seen 
geüpgrade worden. Ik tapete hier ook Blue-banded Pitta, aangezien de Belgen er hier één tot 
terugroepen hadden weten te verleiden enkele dagen geleden (maar een zichtwaarneming was er niet 
bij). Het pad eindigde bij de waterval zelf, die met zijn 120 meter zeker niet lelijk was. Hier waren ook 
twee White-crowned Forktails present. Op de terugweg kwam ik meer tegen. Zo was daar een Hill 
Blue Flycatcher, nog nieuw voor deze trip. Blij was ik met Grey-headed Canary Flycatchers, weer 
van die beestjes met fascinerende verwantschappen, die zich goed lieten zien. En bij de Bat cave zag 
ik een prachtig wijfje Rufous-collared Kingfisher. Wat een gave soort! O ja, en ik had ook nog twee 
mannetjes Maroon-breasted Philentoma’s vandaag. Verder nog veel meer. Nieuwe soorten bleven 
uit, maar toch vond ik het zeer onderhoudend. Er is niks boring about Poring! Terug bij af besloot ik 
de canopy walkway te checken. Dit leverde naast een kanarievliegenvanger niet zoveel op, mede 
omdat het ondoenlijk was te vogelen met al die vervelende toeristen. Teruglopend kwam ik wel een 
zeer fraai mannetje Siberian Blue Robin tegen. Vrijdag wil ik proberen om de walkway te boeken 
voor de ochtend (voor de officiële openingstijd). Na de lunch op het terrein voor de lodge 
rondgehangen. Een kaal boompje leverde niet alleen Scarlet Minivet op (nieuw voor de trip), maar 
ook een paar Streaked Bulbul (compleet nieuw). Ondertussen kwam er een club bejaarde 
Amerikaanse vogelaars langs. Wat een complete dwazen. Wat heeft het nou voor zin voor hen om naar 
Borneo te gaan als ze niet eens in staat zijn een bos in te lopen? Het begon flink te regenen. Nadat de 
bui nagenoeg voorbij was bleken er minimaal drie Scaly-breasted Bulbuls in een besdragend 
boompje te foerageren. Prachtige beestjes. Ook kwam een Long-billed Spiderhunter kort een kijkje 
nemen. Na ook deze soort gezien te hebben (na wat glimpen op Java) durf ik eindelijk te zeggen dat ik 
wat van spiderhunters begrijp. Uiteindelijk vloog ook nog een Malaysian Hawk-Cuckoo over. Wat 
een geweld opeens, simpelweg rondom de lodge. 
 
Donderdag 26 maart 
Vandaag weer naar de waterval gelopen, nu met Pieterse. Het leverde niet de gehoopte knallers op, 
maar het was weer erg vermakelijk. Grappig genoeg kwamen we allemaal dingen tegen die ik gisteren 
niet had, en vice versa. De Hawk Cuckoo was nog steeds present en weer zag ik alleen een schim in 
het donker. Een Horsfield’s Babbler zong bij de ingang en ik was apetrots dat ik ‘m op geluid 
herkende. In het bos kwamen we twee keer Grey-headed Babbler en Erpornis tegen. Beide maken 
ze heel aparte geluiden. De eerste klinkt spechtachtig en de tweede lijkt wel een Keizerspinguïn. De 
Erpornis reageerde verder als een tierelier op tapen en liet zich goed zien. Een Banded Pitta riep wel, 
maar bleef ver en was compleet unresponsive. Op de terugweg zag ik een Fulvous-chested Jungle 
Flycatcher zitten. Deze soort had ik nog niet specifiek voor deze locatie vermeld gezien in 
reisverslagen. Zou het een vreemde plek zijn voor deze soort? Daar moet ik nog even achteraan! De 
wonderen van de text editor kunnen me hier de resultaten van een mild literatuuronderzoekje in doen 
voegen: het lijkt niet een heel vreemde plek, maar veel meldingen zijn er ook niet. ’s Middags heb ik 
even op een stoel gezeten voor de lodge. Ik oefende m’n digiscoop skills op een fraaie Scaly-breasted 
Bulbul die goed meewerkte. Een Blyth’s Hawk-Eagle cirkelde in de verte rond. Een mak dagje. 



Vrijdag 27 maart 
Vanochtend extra vroeg op. We hadden de canopy walkway voor ons zelf en tegen zessen stonden we 
tussen de boomkronen, te wachten tot het licht werd. Het was zeer goed vogelen alhier. We zagen 
leuke dingen als Banded Broadbill (tot nu toe was dat slechts een heard only) en een fraaie Red-
throated Barbet (waarvan zichtwaarnemingen tot nu toe zeer dun gezaaid waren). We zagen nieuwe 
tripsoorten in de vorm van Arctic Warbler en Buff-rumped Woodpecker. Ook kwam er een heuse 
lifer voorbij, te weten Thick-billed Flowerpecker. Verder gewoon fraaie beelden van leuke soorten 
als Erpornis, Scaly-breasted Bulbul, Black-bellied Malkoha, Everett’s White-eye en wat niet al. 
Op de terugweg liep er weer een zeer tamme Siberian Blue Robin op het pad, dit keer een vrouwtje. 
Een enerverende ochtend. Ik liep na het ontbijt nog even over de campsite en kon een Cream-vented 
Bulbul bestuderen. Om 12:00 uur verlieten we Poring per taxi. Zeker een plek die meer tijd verdiend! 
Na een lange, saaie rit waren we bij ons hotel, waar we voor het eerst in lange tijd eens echt relaxed 
konden douchen. We aten aan de waterfront en gingen toen naar de Borneo Books winkel. Hier tikte ik 
het grote boek van Smythies & Davison op de kop voor een relatief mild prijsje. We kochten wat te 
snacken en keken in het hotel de laatste Futurama film (hilarisch). Maftijd. 
 
Zaterdag 28 maart 
Vandaag sliepen we relatief uit. Om 9:00 uur werden we bij ons hotel opgepikt en reden we via Kota 
Belud naar het gammele kustdorpje Kuala Abai, alwaar we een speedbootje namen naar Pulau 
Mantanani. De tocht over zee was erg wild, wat vogels kijken onmogelijk maakte. We voeren vlak 
langs een stern, maar ik kon ‘m gewoon niet afmaken. Het was tyfus warm toen we aankwamen. Er 
leek weinig op vogelgebied gaande. Heel ver vlogen fregatvogels. Na de lunch doken we eerst kort de 
zee in. Snorkelen had ik nog nooit gedaan. Dat was best hip, zelfs bij de kleine riffragmentjes bij het 
resort zelf. Geinige visjes! Naarmate het later werd kwamen de fregatten dichterbij, en toen er 
uiteindelijk een groepje boven het eiland hing, positioneerden we ons in de schaduw en bestudeerden 
we deze rakkers. Lesser vormde de hoofdmoot, en zowel mannetjes als vrouwtjes waren goed 
vertegenwoordigd. Het eerste mannetje Christmas was snel gevonden, maar hier vlogen er verder niet 
veel van. Vrouwtjes bleken een stuk talrijker. Na een hoop speuren lukte het me uiteindelijk om ook 
een mannetje Great uit de massa te pikken. De onvolwassen beesten hebben we laten zitten, hoewel 
dit wel het gros van de vogels betrof. Ondertussen begonnen de duiven ook actief te worden. Er 
vlogen wat Pied Imperial Pigeons langs en enkele landden in een boom op de helling waar we 
tegenaan keken. Al snel bleek ook een Grey Imperial Pigeons in zicht te zitten koeren; een geluid 
wat we al regelmatig gehoord hadden, maar nog niet aan een soort hadden kunnen toekennen. Ook zag 
ik uiteindelijk twee donkerdere duiven zitten, die pas tijdens het wegvliegen hun witte wangetje lieten 
zien en daarmee hun identiteit als Metallic Pigeon prijs gaven. Al in de schemering hoorden we de 
Mantanani Scops Owl zingen en al snel zagen we ook wat silhouetjes vliegen. Na het eten gingen we 
met wat stafleden op zoek. De uilen lieten ons eerst het hele terrein rondlopen, maar uiteindelijk 
konden we er twee fraai bekijken. Ondertussen hoorden we Island Flying Foxes kabaal maken. Een 
superluxe tropisch eilandje, dat Mantanani. Maar vannacht moest ik wel (alsnog) in hetzelfde bed als 
Sander slapen: afzien! 
 
Zondag 29 maart 
Vanochtend eerst rond de lodge gevogeld. Er vlogen wat duifjes rond, maar de Phillippine 
Megapode stond op het programma. Ik zocht naar een geschikt pad direct grenzend aan het terrein. Ik 
scharrelde wat door de vegetatie toen ineens een reiger/uil/roofvogelachtige schim voor me opvloog. 
In hindsight was dit er één en voor zo’n hoens doen eigenlijk erg dichtbij benaderd. In de verte hoorde 
ik een vogel miauwen. Uiteindelijk vond ik een (het) pad dat achter het terrein op het randje 
kokosnootplantage/bos loopt. Ik zag nog één vogel, die al op grote afstand opvloog. Een heel apart 
gezicht, deze dieren in vlucht. Inmiddels was het ontbijt tijd. Kort hierop werden we gedropt op 
Mantanani Kecil, het kleinere zustereilandje van Mantanani Besar, wat tot vogelreservaat is 
omgedoopt. We zagen wat duiven leuk bij een fruiting tree en ik wist een plaatje te schieten van een 
Grey en een Pied Imperial Pigeon op één takje. We hoopten hier onder andere de Nicobar Pigeon te 
scoren, maar dit feest ging helaas niet door. We struinden over het eiland, maar dit was niet te doen 
met een telescoop. Ik bleef overal achter hangen. De grootpoothoenders werkten niet mee. We zagen 
er alleen enkele opvliegen. 



Uiteindelijk kwamen we weer op het strand uit waar we door de boot opgepikt zouden worden. De 
boot was laat, dus ik dook het bos nog eens in, nu zonder scoop. Ik hoorde hoenders miauwen. 
Voorzichtig sloop ik naderbij, maar alsnog hadden ze me te vroeg door. Tot tweemaal toe zag ik een 
clubje wegschieten. De boot was inmiddels gearriveerd. We voeren terug naar het resort, alwaar we 
ons vergrepen aan lunch. ’s Middags, op zich niet het beste moment om te vogelen, liep ik de trail nog 
eens. Ik zag wat duifjes en hoorde er nog veel meer (maar welke?). Uiteindelijk schoot er een bruinig 
beestje voor me op, wat gelukkig dichtbij landde. Een juweeltje van een Vale Lijster! De vogel ging 
ook nog even samen met wat Glossy Starlings bessen eten. Kort hierop trapte ik weer een hoen op. Ik 
kon ‘m een tijdje in de kijker volgen. De beste beelden tot nu toe, maar dit moet toch beter kunnen? 
Morgen misschien? De rest van de middag, althans nadat de stroom was uitgeschakeld, de airco 
daarmee afgeslagen en de temperatuur in ons hok ondraaglijk geworden, postte ik rond de lodge. 
Ondank stevig scannen leken sterns totaal afwezig. Maar goed, ik zou me hier als stern zijnde ook niet 
veilig voelen met al die fregatten. Pied Imperials te over, maar de andere soorten werkten niet mee. 
Ook de fregatten hadden er geen zin in. Ze hadden vandaag een andere aanvliegroute of zo. 
Bestuderen was er niet bij. Zouden we er morgen tijdens onze laatste ochtend nog wat uit kunnen 
halen? 
 
Maandag 30 maart 
Het blijft pijn doen, een wekker die zo vroeg af gaat. Dit keer was ik rapper paraat dan gisteren en 
begon ook nog eens direct de trail te lopen. Het mocht echter niet baten: Megapodes waren me nog 
steeds te slim af. Ik heb het echt geprobeerd, maar meer dan twee opvliegende vogels kon ik er niet uit 
halen. Wel zag ik wat Eye-browed Thrushes wegschieten en er nog eentje mooi zitten. Terug bij de 
lodge keek ik de gierzwaluwen af toen er plots een needletail met opvallende witte keel langs kwam. 
Later met het boekje ernaast werd het ‘dit is iets geks’ gevoel bevestigd: dit was een White-throated 
Needletail, een heuse dwaalgast! Ja, de witte keel gaf ‘m natuurlijk wel weg... Maar goed, direct na 
deze vogel zag ik ook een Fork-tailed Swift hangen. Twee nieuwe gierzwaluwen in no time! 
Probleem: m’n scoop was in de lodge en die zat op slot aangezien Pieterse er na mij ook nog op uit 
was gegaan. Met wat rondvragen kreeg ik het voor elkaar een reserve sleutel los te krijgen. De giertjes 
waren natuurlijk inmiddels al lang en breed gevlogen. Ik bleef echter stug scannen totdat we 
vertrokken. Blijkbaar was het goed trekweer of zo, want na een tijdje hing er ineens een heel clubje 
van een stuk of tien Fork-tailed Swifts rond. Wat me bij de ‘nest-swiftlets’ hier sterk opviel, nog veel 
meer dan langs de Kinabatangan, was dat ze zeer opvallend lichte stuitjes bezaten. Echt Germain’s 
Swiftlet achtig. Dit stuitjesgebeuren liet me niet los en ik kwam er later na wat literatuur doorgespit te 
hebben achter dat dit toch echt diagnostisch is voor de kust/eiland populaties van Edible-nest 
Swiftlet. Ergo: op sommige locaties is deze soort dus wel degelijk van de andere twee soorten ‘nest-
swiftlets’ te onderscheiden in het veld. Dus na ‘m gedipt te hebben bij Gomantong, durf ik toch te 
zeggen Edible-nest gezien te hebben (zie ook entries 5 en 6 maart). Dat neemt niet weg dat ik ze nog 
eens op het nest wil zien! Overigens zijn de vogels van Mantanani in het verleden zelfs nog wel eens 
tot Germain’s Swiftlet gerekend! Het is een puinhoop, die swiftlets, maar dat maakt het wel extra 
interessant. Al dit giertjesgeweld maakte voor een mooie afsluiter van ons bezoek aan Mantanani. De 
terugtocht was weer wild en de paar sterns die we tegen kwamen moesten ongedetermineerd gelaten 
worden. De rit naar KK bracht ik dommelend door. We checkten in bij het Hyatt Regency hotel dat 
duidelijk een paar tikjes luxer was dan waar we tot nog toe hadden verbleven in KK. Vanaf de kamer 
keken we uit over zee. Ik scande de sterns, maar kon niet meer dan witwangen ontwaren. We aten 
lekker aan het waterfront: goddelijke saté. Terug in het hotel vermaakten we ons met Seinfeld. Tijd om 
een oogje dicht te knijpen. 
 
Dinsdag 31 maart 
Vanochtend vroeg in een taxi gestapt en me bij het City Bird Sanctuary laten droppen. Dit flintertje 
mangrove midden in de stad leverde niet gek veel op naast Rufous Night Heron, maar het was het 
bezoekje wel waard. Een aparte ervaring om over een boardwalk systeem door de mangrove heen te 
lopen. Hierna liep ik naar Likas Bay, waar ik me vermaakte met Purperkoeten, Yellow Bittern en 
Brown Shrike. Alhier ook twee nieuwe tripsoorten: Blauwe Reiger en Regenwulp. Hierna liep ik 
terug naar het hotel. Best een eind en dat door de hitte. Tussendoor scoorde ik een frisdrankje om de 
tocht dragelijker te maken. 



Ondertussen scande ik geregeld vergeefs over zee in de hoop op nieuwe sterns. Terug in het hotel 
internette ik wat, totdat Pieterse terugkwam van lunchen met een Maleisische dame die hij van 
Naturalis kende. Toen moest ik nog ontbijten. Het werd een smerige hamburger bij Burger King. Foei. 
Pieterse kocht alsnog Smythies & Davison, plus wat souvenirs. Souvenirs zijn, net als kerstkaarten, een 
onnodige verplichting en eigenlijk zou ik er niet aan moeten toegeven. Maargoed, terwijl Sander z’n 
koffer in ging pakken, doorkruiste ik de stad op zoek naar kreteks. Zo kon ik toch wat ‘schulden’ 
vereffenen. We pakten een taxi en zitten ons momenteel te vervelen op het vliegveld. 
 
Woensdag 1 april 
Na een langdradige vlucht met hier en daar vertraging en weinig tot geen mogelijkheid om te slapen 
kwamen we vanochtend vroeg weer in Nederland aan. 
 
Afsluiter 
Een ruime maand is eigenlijk nog helemaal niks om in Sabah rond te struinen. Bij iedere plek die we 
bezocht hebben, had ik wel langer willen blijven. Met meer dan 360 soorten hebben we het heel niet 
verkeerd gedaan. Daarvan waren er een hele ruime honderd nieuw voor me. Daarnaast vond ik het ook 
helemaal niet erg om soorten nog een keer te zien, en ik heb ook gewoon een heleboel soorten die ik 
op zich al in Kalimantan meegekregen had weer een stuk beter gezien. De Grondkoekoek was 
natuurlijk wel de soort van de trip! Maar het is moeilijk om er hoogtepunten uit te lichten; ik was even 
goed blij met little brown jobs als met de typische bosjuweeltjes. Het opsommen van dips komt 
misschien wat negatief over, maar dat is niet mijn intentie; laat voorop staan dat deze trip fantastisch 
was! We hadden een paar pijnlijke heard only's: Bornean Stubtail (voor mij dan), Black-throated 
Wren-Babbler en Blue-banded Pitta bijvoorbeeld. En die vuile Yellow-crowned Barbet die we in 
Kalimantan ook al alleen maar gehoord hadden, vertikte het ook deze trip om zich te laten zien, terwijl 
we er zat hoorden! Zware jongens als de briljante Hose's Broadbill en de sneaky Bulwer’s Pheasant 
hebben we totaal gemist. Daarnaast hebben we ook nog wat relatief gewone soorten laten liggen. Maar 
ik vind het helemaal niet erg om nog eens terug te gaan om die paar missers goed te maken! Er zijn 
een aantal geweldige soorten (praktisch) niet te doen in Sabah, dus een ander deel van Borneo aandoen 
lijkt me ook niet verkeerd! To be continued! 



 
Vogels kijken langs de entrance road naar Danum Valley Field Centre 
 


