
Et;rd ere waarr:emi_!r.gen :

- 19-12-'17 1 ex. bij Eind,hoven (van Erve c.s. ,67)
- 04-11-'41 1 ex. op de Oirschotse hei<ie.
- 09-01 - | ?1 2 ex. Kemceryennen Westerhoven ( H. Liirlin.; ) .

- fébr,-'80 2 v. tegèn 0irschotse Lreide t.h.v. Lansïj?.'d (R,lertt: )

deze 2 ex. verbleven geCurend.e 1 i 2 weken tussen eer;
groepje Grcenlingen in cnkruidbegroeiing

Li telatuur:
- Van Erve c.s. (,57) Avifauna van Noord.-3rabant.

OPNIIIL'I'I liEN WAAIN]II{ING VAN llEN \,/AT}IFSPR}Jn-W IN l)E ril:ll'lPlll{

Tijdens de beken+"e1J.i.ng van 0! en 10-'11-1985 werd ter hoogte van i:{i
l'lanege tussen Geldrop en Heezereen Waterspreeuw langs de Kleine ilrrr*
mel ontdekt. De naarnen':ers, Piet van Happen en Jack X1omp, hadde,l rir-:',.i.

doort hier altijd a1 gehoopt ooit waar te nemen. De plaats is naar ir:,
zeggen dan ock ideaa]: "Een stuwtje waarbij de Kleine Dommel" snelsl;'
nend een weg zoekt 'Lussen een hoop stenenil.
0p 10-11-r8i was het dan zover. ilij het stuwtje aangekomen vlcog lrrr,ri
over het r*ateroppervlak een Waterspreeuw (Noordeli,jke ondersr:ort' íl .;;,
cincl.us) van hen vandaan. Latere zoektochten om de vogel terug te vir:.r,,.
bleven helaas zonder resultaat.
Deze wagrneming heeft niet lang op zich laten w;.rchten. Tussen 14-al:".l .

en 20-024994 verbleef nog een exemplaar langs de Grote Beerse tllrrr'.::-r
Casteren en Westelbeers (ve1e waarnemers).

Voor a1le overzichteiijkheid nogmaaf$ de overige ) vaarnemingen:
- 19*11 t,/n. a1-12-'122 1 ex. I'iidrtelbeers (van Erve e.s;. '67)
- 15-1 1 l/n. 29-11-'64': 1 ex. Eindhoven (van Erve c.s. '67)
- 2A41 t/n. 2B-11-'76: 1 ex. tussen Opwettense en Cof lsche War.'r: I

(W. en F. Neyts)

November is bl ijkbaar de beste maanC orn de l{3+uerspreeuw j.n de Keni:ar,., :

te treffen.
Ondanks het geringe aantal meldingen zij toch nog vermeld dat het i,,,'r
de vroegste waarneming van deze soort in ons i+erkgebied b'etreft.

Literatuur:
- Van Erve c.s. '67 Avifauna van Noord-Brabant.
- Peeters L. '84 Bij de Vierde waarneming van een Waterspreer:.,.'.

De -Blauwe Klauwier 10.1.21.

\.IINEiliwAAHNIliviING HO_P.

Yoor d.e tweed.e rnaal d.it jaar is een Hop in ons werkgebied waargellc:irË:r'.-
Na een mei-waarneming ln de Beerse BrOek, nu een winterwaarneming.
Een Eerselse gemeentewerker zag ín november een "rare" vogel bij het
E-J strand ("De Heesr') te'rlo::sel . Toen tm een veldgids in de hand 

"-ei:,;
geduwd.r' wees hi-j overtuigu de tekening van de Hop aan.
0p 01 -12-tB5 zag dhr. Seuntjens uit B1ade1, een Vogelaar, in ieder gi. -

va1 net zekerheid. een exemplaar bij "De Heesr.
Twee weken Iater, op 14-1 2-'85, werd de vogel hier
een oom van Pierre van de hrielen.
Rond de Kerstd.agen werd een Hop doodgered.en in de ,

lingo med.edeling van diverse peroonen).

weer gezien, nu door

omgeving van Best (mo:-rria-

De Hop behoor*u zich rs winters eigenlijk in Tropisch Afrika te bevilii:;..
Er werden in Nederland wel" eens meer winterwaarnemingen verricht, irr.:.'
voor de Kernpen heb ik er maar 1 kunnen vinden:
- OB-1 2-'64t I ex. Eindhoven (van Erve c.s. '67)
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