Verslag reis Schotland 17 t/m 26 juni 2009 van Wim Smeets, reisleider.
Algemene bevindingen tijdens onze reis
Eerste verblijf: In de regel wordt voor het ontbijt een wandeling van een uur gemaakt in de
buurt van het hostel (lodge), meestal het bos achter het hostel. Het ontbijt is om acht uur en om
kwart voor negen wordt er met de minibus vertrokken. Ieder maakt vooraf zelf de lunch in de
keuken voor de lunch die ergens in de natuur wordt genuttigd. Wij zijn rond zes uur terug in
het hostel. Wij maken in de regel de vogellijst van de dag op om half acht ’s avonds waarbij
iedereen mee doet, gevolgd door een diner om acht uur. Iedereen doet mee met lijsten. Ik krijg
elke avond van Andy een internetuitdraai van de weersverwachting voor de volgende dag(en).
Het programma voor de volgende dag wordt tegen 19.50 uur doorgenomen. In de lodge is niets
te koop. Wil men een drankje drinken dan moet men dat vooraf in de shop M&B, schuin rechts
tegenover de lodge, kopen.
Tweede verblijf: In de regel wordt voor het ontbijt individueel een wandeling van een uur gemaakt in de buurt van het hotel. Het ontbijt is om acht uur en om kwart voor negen wordt er
met de minibus vertrokken. De lunch wordt de avond ervoor besteld en staat klaar bij het ontbijt. Deze lunch wordt later ergens in de natuur genuttigd. Wij zijn rond zes uur terug in het
hostel. Wij maken in de regel de vogellijst van de dag op om half acht ’s avonds, gevolgd door
een diner om acht uur. Iedereen doet mee met lijsten. Ik krijg elke avond van Richard een internetuitdraai van de weersverwachting voor de volgende dag(en). Het programma voor de
volgende dag wordt tegen 17.50 uur doorgenomen. Het hotel heeft een goed voorziene bar.
In de directe omgeving van en in het Inchnadamph Hotel is geen mobiele verbinding voor de
telefoon mogelijk. Als men een paar honderd meter verplaatst is er een goede verbinding mogelijk. Voor de rest in Schotland is het meestal mogelijk mobiel te bellen.
Ik heb deze reis een telescoop (Swarovski HD 60) mee, omdat er door de medereizigers slechts
twee meegenomen worden.
Het klimaat was erg afwisselend met de eerste drie dagen af en toe een flinke bui (soms van
enkele uren), de rest van de periode was het zonnig en droog. De middagtemperatuur liep uiteen van 14º tot 26º C. De minimumtemperatuur op Cairngorm was 14º C, in een mooi zonnetje.
De elektriciteit in Schotland is 220 Volt, er dient gebruikt te worden gemaakt van een speciale
adapter. Het drinkwater in het ho(s)tel is drinkbaar en lekker.
Op de vierbaanswegen is de maximumsnelheid 70 mph, op doorgaande wegen 60 mph en in de
bebouwde kom 30 mph. De dieselbrandstof is in Schotland ongeveer 1,20 € per liter.
Gedurende de reizen wordt in twee weken in totaal in Schotland ruim 3800 km gereden in een
comfortabele Mercedes Vito-bus 111Cdi met veel bagageruimte en achterzijschuifdeuren aan
beide zijden. De achter- en zijramen zijn iets verduisterd, dat is niet zo prettig. Het is knap
wennen met het stuur aan de rechterzijde, vooral het schatten van de breedte naar links is een
probleem voor mij de eerste twee dagen. Daarna gaat het goed. Jammer genoeg deed de sigarenaansteker het niet zodat ik mijn routeplanner niet kon opladen. Daardoor hebben wij later,
op de terugreis in Aberdeen, even de weg moeten vragen.
Bij de haven van Handa Island, bij het Loch an Eileen, in het centrum van Aviemore en bij het
gemeenschapshuis in Netty Bridge zijn uitstekende openbare toiletten.
Woensdag 17 juni
06.05 uur: Ik vertrek van huis met de auto, het is onbewolkt, windstil en 8º C. Op weg is het
verrassend druk maar gelukkig nog net geen file.
06.50 uur: Ik ben alleen op Schiphol en heb ruim de gelegenheid om met Iris koffie te drinken
bij balie 18.
07.55 uur: Iedereen is aanwezig en wij gaan elektronisch inchecken. John en Kathleen checken
samen in, ik doe dat voor de rest en tegelijk. Dat gaat prima. Mijn bagage is 5 kg te zwaar, die
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van Roselien is 5,5 kg onder het maximum. De hostess accepteert dat ik eigenlijk met haar samen reis en ik hoef niet bij te betalen.
Jan mist bij Gate D06 zijn paspoort. Wij gaan terug en geven het op als vermist. Het wordt in
de hal omgeroepen. Jan krijgt het warm vanwege de spanning, trekt zijn trui uit en daar komt
zijn paspoort tevoorschijn, hangend op zijn buik in een tasje.
08.35 uur: Wij gaan met een bus naar ons vliegtuig dat midden op de luchthaven staat. Het is
een Embraer-190 van de KLM, een toestel voor 100 passagiers en voor 85% gevuld. Wij vertrekken tien minuten te laat voor een vlucht van een uur en 25 minuten.
10.30 uur (lokale tijd): Landing op Aberdeen Airport, regen, 11º C. Na een belletje worden wij
opgehaald door het verhuurbedrijf van ons busje en naar het verhuurbedrijf midden in Aberdeen gebracht.
Om 12.00 uur zijn de papieren ingevuld en kunnen wij vertrekken. Dat is knap wennen met het
stuur aan de rechterzijde, vooral het schatten van de breedte naar links is een probleem voor
mij de eerste twee dagen. Daarna gaat het goed. De stad uitrijden is een probleem, het is moeilijk te vinden door de voortdurende regen, de nauwe straten en het ontbreken van richtingwijzers naar A93 Braemar. Marien is zijn fototoestel in het vliegtuig vergeten. Bij het bellen wordt
ik van het kastje naar de muur gestuurd evenals de SNP die ik om hulp vraag. Onderweg overvliegend een Rode Wouw.
14.00 uur: Wandeling naar het Viewpoint bij de Glen Tana Estate, een wandeling van 1 ½ uur
met Reebok, Goudvink ♂ (dichtbij, mooi in het licht), Grote Lijster, Buizerd, Kortteenboomkruiper. De routeaanduiding is goed.
15.30 uur: Verder rijden via Dinnet, Ballater, Tomintoul, Speybridge naar Boat of Garten.
19.30 uur: Lijsten met alle mensen, totaal 45 soorten. 20.00 uur Diner met nog andere gasten in
de lodge.
21.25 uur: Wandelen met 5 personen naar voederplaats en door bos terug, langs sportveld.
Turkse Tortel, Tureluur.
Vandaag langdurig een harde regen en een maximumtemperatuur van 11º C.
Totaal vandaag gereden 93 mijl.
Donderdag 18 juni
05.30 uur: opgestaan, buiten windstil en licht bewolkt.
07.00 uur; Wandelen in gemengd bos achter de lodge met 6 personen, 10º C, wisselend bewolkt, west 2-3 Beaufort. Zwarte Mees met jongen, ook andere soorten met jongen, 4 Rode
Eekhoorns. De lucht trekt dicht.
09.10 uur: Vertrek vanuit lodge
met de bus, de zon schijnt en het
regent. Bij Carrbridge twee Waterspreeuwen. Daarna langzaam
rijden door de Findhorn Valley.
Ook hier veel vogels met jongen
langs de rivier de Streathdearn,
Wulp, Scholekster, Oeverloper.
11.40 uur: Op parkeerplaats aan
het einde van de Findhorn Valley.
De horst van de Slechtvalk is verlaten, de jongen zijn al uitgevlogen. Er is verder geen Slechtvalk
te zien. Bij de parkeerplaats staan
een drietal soorten orchideeën,
Ronde Zonnedauw en Vetblad. Het regent af en toe erg hard, de wind trekt verder aan.
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12.00 uur: Wandeling verder de vallei in, west 6, af en toe regen. Tapuit, Huiszwaluw en hoog
op de hellingen veel Edelherten.
13.05 uur: Vertrek naar Farr en Loch Ruthven. Boven op de Moor drie paartje Schots Sneeuwhoen met jongen, soms heel dichtbij. Op Loch Ruthven vijf paartje Kuifduiker waarvan heel
dichtbij (10 meter!) op het nest, jagend een Visarend. De hele dag harde westen wind 6 Beaufort, harde regen en zon door wisselende bewolking.
15.40 uur: Vertrek vanaf Loch Ruthven naar Loch Vaa. Op parkeerplaats langs de A9 een Beflijster, Torenvalk, Boomvalk en Buizerd.
16.58 uur: Bij Loch Vaa, hier Dodaars en Oeverloper. Op het meertje richting Aviemore Brilduiker, Kuifeend, Geelpootmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en een grote groep Grauwe Ganzen
met jongen, Kuifduiker.
17.45 uur: In Aviemore band links achter oppompen en diesel tanken, daarna terug naar de
lodge. Tot nu toe 84 mijl gereden vandaag.
21.05 uur: Vertrek naar de Inch Marshes, 8º C, regen, harde wind. In de verste hut is weinig te
zien met Blauwe Reiger, Wilde Eend en vier Reeën. In de andere hut Wulp, Watersnip en Tureluur. Door de harde wind en de regen weinig te zien.
22.35 uur: Terug in de lodge, het is bijna helemaal donker.
Vandaag 23 nieuwe soorten en totaal 61 soorten vogels.
Totaal vandaag 124 mijl gereden. De maximum temperatuur vandaag was 13º C.
Vrijdag 19 juni
07.00 uur: Wandelen (gisteren vergeten aan te kondigen) achter de lodge met 2 personen,
10º C, wisselend bewolkt, west 4. Grauwe Vliegenvanger, Grote Bonte Specht en veel Sijzen.
09.10 uur: Vertrek uit lodge, 12º C, zonnig, half bewolkt. In meertje net buiten Boat of Garten
(noordoost van Boat of Garten, bij Milton) Knobbelzwaan, Blauwe Reiger, Dodaars, Waterhoen. Na Dufftown maken wij een stop vanwege twee Patrijzen langs de weg.
12.00 uur: Wij lunchen op de parkeerplaats na Newburg aan het water. Hier schuilen wij voor
de harde regen alvorens te gaan wandelen. Wij lopen de Blauwe Route, langs de rivier en door
de duinen, 6,3 km lang. Vijf soorten sterns, veel Veldleeuweriken en Eidereenden, Grote Zeeeend, Dwergmeeuw. Twee keer een enorme bui regen. In de duinen neem ik een zandje mee
voor thuis. Op zee zitten Roodkeelduikers en op het strand Bontbekplevier en Kleine Strandloper.
15.00 uur: Terug bij het busje, iedereen is kletsnat en drijfnat. Wij vertrekken naar de Bullers
of Buchan. Als wij onderweg
even stoppen voor een vermeende Lepelaar, horen wij een Geelgors zingen.
15.35 uur: Na totaal 98 mijl zijn
wij op de parkeerplaats van Bullers of Buchan. Ook nu een flinke bui maar ondanks dat gaan wij
op pad naar de rotsen. Op deze
rotsen alle soorten zeevogels
behalve de Jan-van-gent. Het is
prachtig om te zien en te ruiken
en behoorlijk dichtbij. Jammer
van die stromende regen.
16.18 uur: Vertrek vanaf de parkeerplaats richting Peterhead op weg naar de lodge waar wij om 18.40 uur aankomen. Onderweg af en toe een bui.
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De maximum temperatuur vandaag was 15º C. Totaal vandaag 193 mijl gereden. Vandaag 26
(94) nieuwe soorten vogels.
Zaterdag 20 juni
07.00 uur: Wandelen met 6 personen, zwaar bewolkt, bijna windstil, 11º C. Een Sijs voert een
jong rechtstreeks vanuit een dennenkegel, Kuifmees met jongen, Zwarte Mees idem, Raaf
overvliegend.
09.10 uur: Vertrek en na tien minuten zijn wij bij Loch Garten. Wij starten de wandeling om
09.20 uur, 11º C, geheel bewolkt. Brulduiker met jongen, Kuifmees. Vandaag blijft het de hele
dag droog!
11.00 uur: Vertrek naar het Loch Garten Osprey Centre waar ik de entree betaal. Bij de ingang
op de talrijke feeders met pinda’s veel Sijzen, Zwarte Mees, Vink, Rode Eekhoorn en er onder
Rosse Woelmuis? Op het visarendnest zit een vrouwtje met drie jongen. Een ander vrouwtje
komt voorbij en zorgt voor wat opwinding op het nest. Gekraagde Roodstaart, Zwarte Mees en
Grote Bonte Specht.
12.15 uur: Naar Netty Bridge. Hier eerst lunchen. Tijdens de lunch in de rivier voor ons een
Grote Gele Kwikstaart. Na 30 minuten wandelen een (Zwartbuik)Waterspreeuw, verder Middelste Zaagbek met 7 jongen en Fitis met 4 jongen.
14.30 uur: Naar de brug over de
Spey. Hier een grote kolonie
Oeverzwaluwen in een bocht in
de oever van de rivier. Daarna
richting Loch Indorb. Direct na
de Kokmeeuwenkolonie met
grote jongen een koppeltje
Schots Sneeuwhoen met jongen.
Op Loch Indorb twee Parelhoenders. Ook bij de Stormmeeuwenkolonie (een eind voorbij het
meer) grote jongen. Boven Loch
Indorb een jagende Visarend.
17.10 uur: Terug in de lodge.
21.45 uur: Wandelen in het bos
achter de lodge met 6 personen.
Windstil, droog, 11º C. Onderweg enkele malen een Houtsnip vliegend en roepend boven ons.
Tijdens de wandeling flink wat midges. Wij wandelen een rondje, wat niet helemaal de bedoeling was. Terug om 23.25 uur.
Maximum temperatuur vandaag 15º C. Totaal vandaag 45 mijl gereden.
Vandaag 8 (102) nieuwe soorten vogels.
Zondag 21 juni
07.00 uur: Wandelen met 4 personen in het bos achter onze lodge. Ik heb een gevoelige plek op
de rechter dikke teen en plak daar een pleister op. Windstil, 12º C, bijna onbewolkt. Het is erg
rustig in het bos.
09.00 uur: Vertrek vanaf onze lodge, 13º C, windstil, half bewolkt. Na een half uur rijden zijn
wij op de parkeerplaats van Cairngorm.
09.50 uur: Wij starten met onze wandeling naar boven via het uiterst rechtse pad. Het is warm
onderweg. Om 11.20 uur ben ik boven en staat de rest op mij te wachten. Onbewolkt, 14º C.
Hier pauze en een begin maken met onze lunch.
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Om 12 uur starten wij onze wandeling/zoektocht naar vogels op de
hoogvlakte op 1085 meter hoog.
Wij wandelen op linie met ongeveer 30 meter tussenruimte. Al na
vijf minuten vinden wij een Morinelplevier met jong. Aan het einde
van dit plateau dalen wij af naar
een noordelijker en lager gelegen
plateau (1010 meter). Hier een
paartje Morinelplevier een nest
makend en even verder een vierde
Morinelplevier met twee jongen.
Hier eten wij de rest van onze
lunch op. Daarna lopen wij langzaam terug. De lucht trekt dicht, het wordt frisser. Een Schotse wandelaar heeft Alpensneeuwhoenders gezien, wij zoeken er naar maar vinden ze niet.
14.15 uur: Start van de afdaling en om half vier drinken wij wat in het Mountainshop & Café
en daarna naar de bus.
16.10 uur: Vertrek naar Kingraig om bij Loch Inch met de telescoop naar het nest van een Visarend te gaan kijken. Het ♂ zit vlakbij het nest in een boom en eet een vis, het ♀ zit op het nest
bij de twee jongen. Even later gaat het ♂ met het restant vis naar het nest waar de jongen ermee
worden gevoerd. Boven ons in de dennen een tweetal Schotse Kruisbekken.
17.15 uur: Terugreis naar de lodge waar wij om 17. 40 uur aankomen. Het is dan 17º C en de
hele dag is het droog geweest. Later in de avond gaat het regenen. Na het diner zitten wij met
de hele groep tot bijna 24 uur in de woonkamer na te praten.
Totaal vandaag 43 mijl gereden. Vandaag 3 (105) nieuwe soorten.
Maandag 22 juni
06.30 uur: Opgestaan, niet wandelen maar koffers pakken.
09.10 uur: Vertrek met alle bagage in de bus, het is 18º C, half bewolkt en windstil. Wij rijden
via Inverness, Thurso, onderweg tanken en linker achterband oppompen. Even later een moeizame sanitaire stop en wij zien, volgens Jan, ons eerste Witgatje. Bij de parkeerplaats bij Loch
Fleet in het water Grijze Zeehonden, 2 Middelste Zaagbekken ♂ met jongen, een groep Eidereenden en een Witte Kwikstaart.
11.30 uur: Wij gaan wandelen, 19º
C, geheel bewolkt, zwakke NW
wind. Langs de kant een Rietzanger. Eerste weg links bij woning
”Oistercatchers” en dan recht door
de duinen in. Ik pak een zandje in
de duinen van Skelbo voor thuis.
De wind steekt op en er komt een
dreigende lucht opzetten. Om
12.20 uur begint het hard te regenen, gelukkig maar van korte
duur. Wij lopen door tot in de duinen waar wij ook gaan lunchen,
intussen schijnt de zon weer. Op
het strand Scholekster, Grote
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Stern, Dwergstern, Stormmeeuw en Zilvermeeuw.
13.20 uur: Teruglopen in een klein uurtje. Het blijft droog.
14.20 uur: Vertrek met het busje. Wij rijden langs het water richting grote weg, het begint te
regenen. In het water miegelt het van de Grijze Zeehonden. Na totaal 75 mijl zitten wij weer op
de A9. Wij rijden via Ledmore Junction naar Inchnadamph. Onderweg steekt een Mol de weg
over, wij geven hem voorrang. Om vier uur zijn wij in ons hotel in Inchnadamph. In dit hotel is
een bar.
Ook hier krijg ik een uitdraai van de weersverwachting voor de komende dag(en) voor de
North-West Highlands. Ik krijg kaarten + folders van de omgeving van de hoteleigenaar Richard.
Vandaag 4 (109) nieuwe soorten. Totaal vandaag 124 mijl gereden.
Dinsdag 23 juni
07.00 uur: Ik heb me bedacht en ga toch wandelen, half bewolkt en windstil. Overal om me
heen jonge vogels van Roodborst, Tapuit, Zanglijster. Ik wandel vanuit het hotel links af.
Langs de rivier, boven in een Duindoorn, de Rietzanger.
09.00 uur: Op pad, 14º C, windstil, half bewolkt. Een mijl verder
(naar het noorden) is Ardvrek
Castle. Hier wandelen wij even
rond, Bontbekplevier, Bonte
Strandloper. Om 09.45 uur gaan
wij weer verder. Op het water een
Middelste Zaagbek met jongen.
Na een kwartier rijden komen wij
op een parkeerplaats, tevens start
van onze ochtendwandeling over
een breed aangelegd pad. Onderweg twee prachtige toiletten.
Roodborsttapuit, Bonte Kraai,
paartje Goudvink, Rouwkwikstaart met jong en nest. Veel libellen en mooie waterpartijen.
12.00 uur: Pauze op ”ruststenen”. Het is dan 19º C.
12.35 uur: Terug naar hotel en lunch aan het strand in de zon.
14.00 uur: Vertrek in zuidelijke richting voor de middagwandeling. Na 2,8 mijl worden twee
personen afgezet voor de Cave of Bones-wandeling. Deze blijkt later heel mooi en vogelrijk.
Wij rijden door naar parkeerplaats aan de noordkant van Loch Awe. Hier een ongebaande wandeling, erg nat en ongelijk, weinig te zien: Parelduikers, Graspieper. Ik glijd uit en sta tot mijn
knieën in de beek. 21º C en zonnig.
16.50 uur: Terug bij het busje en terug naar ons hotel. Onderweg pikken wij de twee andere
wandelaars op. 17.05 uur terug in hotel.
Na het diner nog wat naborrelen, sommigen wandelen nog wat in de omgeving van het hotel. Ik
zet mijn schoenen in de droogruimte. Om 23.00 uur komt er een Steenarend overvliegen.
Vandaag 4 (113) nieuwe soorten. Totaal vandaag 21 mijl gereden.
Woensdag 24 juni
06.45 uur: Ik wandel alleen. Het ontbijt is vervroegd naar half acht.
08.15 uur: Vertrek vanuit ons hotel richting Handa Island. Wij maken een korte fotostop bij
Unapool met een fraai gezicht op wolken en bergen.
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09.00 uur: Wij zijn in het haventje, 21º C, licht bewolkt, zachte
zuiden wind. Hier Fratertjes bij
de parkeerplaats, Ik ga bij het
hutje staan en koop als eerste
kaartjes voor de overtocht. De
zee ligt er bij als en spiegel zo
glad. De regenkleding hoeft niet
aan, gaat wel mee.
09.15 uur: Wij vertrekken met de
eerste boot naar Handa Island.
Rustige overtocht, geen golven,
geen buiswater. Wij laten onze
regenspullen achter in de RSPBhut. Direct al Schots Sneeuwhoen met jongen. Deze keer weinig Grote en Kleine Jagers dichtbij. Door het mooie en rustige
weer zitten veel vogels op het water te rusten en dus niet op de rotsen. Alleen Alken en Papegaaiduikers hebben jongen. Af en toe
zijn er vliegende vogels met visjes
in hun bek te zien. Twee Grote
Jagers zitten op een rots en baltsen. Ook zien wij een paartje
Kleine jagers die hun jongen voeren. Het is 24º C, licht bewolkt en
er is weinig wind. De terugtocht is
ook rustig.
17.25 uur: Terug in de haven en
naar restaurant iets drinken. Een
half uur later vertrekken wij weer
richting hotel. Win maken na 12 mijl een korte stop bij meertjes: Dodaars, Wilde Eend, Oeverloper, Kuifduiker. Op een ander
meertje liggen kunststof lokeendjes. Om 18.50 uur terug in ons hotel.
21.00 uur: Lijsten na het eten.
Vandaag 8 (121) nieuwe soorten.
Totaal vandaag 49 mijl gereden.
21.30 uur: Er is Life muziek in de
bar van ons hotel, keyboard, viool
en accordeon. Lekkere Schotse
muziek. Naborrelen tot 23 uur.
Donderdag 25 juni
09.00 uur: Wij rijden weg, het is
16º C, zuidoost 3, bijna onbewolkt.
Vlak voor de vuurtoren enorm veel
Tapuiten onderweg. Op de parkeerplaats voor het lighthouse is het 16º C. Wij zien duikende
Jan-van-genten op zee.
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Om 09.48 uur starten wij met de wandeling in noordelijke richting. Er staat een bordje met Old
Man of Stoer 3 mijl, dit pad volgen wij. De wandeling gaat over kort gras, niet moeilijk en af
en toe pittig klimmen. Wij zijn om
11.00 uur bij de Old Man of Stoer,
maken wat foto’s en gaan hier
lekker in het gras genieten van het
uitzicht. Een visser haalt zijn
kreeftenfuiken binnen, achter op
zijn boot zitten twee Grote Jagers.
Op en om de rots Grote Jagers,
Zwarte Zeekoeten, Jan-vangenten, Grote Mantelmeeuwen,
enzovoort.
11.40 uur: Wij gaan terug naar de
bus, het is 21º C. Wij lunchen bij
de parkeerplaats met mooi zicht
op zee en een prachtig weertje.
13.05 uur: Vertrek vanaf de parkeerplaats richting Soer. Daar aangekomen om 13.40 uur. Hier picknicken en boodschappen
doen (souvenirs) in het plaatsje Lochinver.
14.10 uur: Start wandeling van 6 ½ km in zuidelijke richting. De wandeling gaat door een mooi
gebied met mooie vergezichten, eerst langs een Loch, dan door een bos en over een moor.
Langs de River Inver terug, dat is nogal ongelijk lopen over rotsen met korte hellingen.
Terugreis om 16.50 uur. In hotel om 17.10 uur.
Om 22.35 uur gaat eenieder naar zijn kamer.
Vandaag 2 nieuwe soorten vogels gezien, totaal deze reis 123 soorten. Jan wint de eerste prijs,
het boek Vlerkenstreken. Marien heeft de tweede prijs, een Vogelkalender 2009.
Daarna krijg ik een warme toespraak van Michele met een aantal, naar later thuis blijkt, heerlijke Schotse biertjes. Die worden weer verdeeld over ieders koffers, in verband met het gewicht.
Totaal vandaag 24 mijl gereden.
Vrijdag 26 juni
Vertrek op de stand 25422
07.30 uur: Ontbijt en lunchpakket ophalen.
08.15 uur: Wij vertrekken vanuit ons hotel, 19º, onbewolkt, matige zuiden wind. Wij rijden via
Ullapool en Inverness naar Aberdeen. Tanken in Ullapool na 23 mijl. Voor Inverness een Rode Wouw boven de weg. In Inverness. Onderweg veel oponthoud wegens werkzaamheden aan
de weg.
Om 11.20 uur houden wij een korte pauze langs de weg. Daarna weer op weg, de wind is gaan
liggen, het is licht bewolkt en 21º C.
13.05 uur: Wij zijn in Aberdeen bij verhuurbedrijf Arnold Clark op de stand 25605. Totaal
vandaag 183 mijl gereden. Deze hele reis in Schots busje 925 mijl gereden. Er wordt gebeld
voor een chauffeur om ons naar het vliegveld te brengen. Dat duurt te lang, een van de dames
van kantoor brengt ons om 13.35 uur in het busje naar het vliegveld. Onderweg nog het busje
voltanken (£ 36,32).
14.20 uur op Vliegveld, hier gelijk inchecken. Het is een klein vliegveld daardoor zijn gelijk bij
de ingang alle balies. Ik heb 26,4 kg bagage en ga samen met Roselien inchecken. Zij heeft
veel minder gewicht bij zich. Marien haalt zijn camera aan de KLM-balie op en wij gaan door
naar de controle. Dat ziet er omvangrijk en streng uit. Het gaat toch nog vrij vlug.
16.10 uur: Wij zitten in hetzelfde toestel van de KLM als op de heenreis. Het is helemaal vol.
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17.42 uur: Wij landen tien minuten te vroeg op Schiphol. De bagage komt vrij vlot en ik krijg
uit allerlei koffers biertjes aangereikt. Daarna wordt er afscheid genomen.
18.25 uur: Ik stap in de auto op de parkeerplaats en wordt door Iris naar huis gereden.
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