
delen van de Ospelse Peel. Maar hier weet S.B.B. met behulp van Boswach-
terij Leende de hei in prima staat te houden. 
Je komt er nog weleens mensen tegen ook, meestal met kijkers uitgerust, 
maar na een dag of wat verkennen, blijken het steeds dezelfde te zijn  
en zo ontstaat er al gauw een contact. Je wisselt wat gegevens uit en 
vertelt wat er die ochtend zoal gezien is. 
Zo vertelde een wat oudere man uit de omgeving, dat hij de dag ervoor  
een visarend gezien had, en dat nog wel voor de eerste helft van juli, 
notabene! Op de vraag of het geen buizerd of kiekendief geweest kon 
zijn, keek de man me vernietigend aan. Hij was bepaald in z’n eer aange- 
tast. Maar praatgraag als deze Brabander was, werd het gesprek toch 
voortgezet, zij het over een heel ander onderwerp. 
Na een dag of twee werd hij echter geheel in zijn eer hersteld, ik bood 
hem mijn excuses aan en hij glom van genoegen, want hij was er......de 
visarend!!! 
Wanneer je al ademhalingsmoeilijkheden krijgt bij het zien van een ree,  
dan treden er bepaald verstikkingsverschijnselen op bij het in de kij-  
ker krijgen van een visarend! 
De eerste maal kwam hij aanvliegen met een enorme vis in zijn klauwen.  
Daar zeilde op een honderd meter afstand een vogel voorbij met een  
vlucht van zo’n anderhalve meter, met het gemak van een vliegmachine.  
Je zal het altijd zien, midden op het veld, met in een straal van zeker  
200 meter daaromheen niets anders den hei, stond een paal....... en  
daar streek hij dan ook maar op neer. Hij at daarboven smakelijk. Maar  
over die afstand blijft er met een 7 x 50 kijker zelfs van een visarend 
niet zoveel over. Echter genoeg om alleen daar naar te kijken. In je ver-
beelding zie je dan wel de vis in de grote klauwen gekneld, de haaksna- 
vel zijn werk verrichten. 
De visarend verscheen daarna regelmatig boven de hei. Volgens de verge-
vingsgezinde praatgrage Brabander is de visarend hier een ieder jaar 
terugkerende gast. Vanwege de naast de deur (10 km verderop) gelegen 
visvijvers van Valkenswaard. De rust en de speciaal voor dit doel door 
S.B.B. afgezaagde bomen, brengen de visarend ertoe zijn buit op de grote 
stille hei te verorberen. 
Andere "adembenemende" wapenfeiten op de "Strabrechtse": korhoenders, 
kemphanen, buizerds, en eenmaal een ijsvogel. 
Alles was ruim voldoende om na twee weken Brabants feest, thuis weer op 
adem te komen. 
 

D. Passchier 
 

---I---I---I---I---I---I--- 
 
Waarnemingen:       van april tot en met augustus 
 
jan van gent  2 ex juv 19-8 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
aalscholver  1 ex  7-5 over zee,noordwaarts v.Dijk 
  1 ex 18, 26-6 over zee v.Dijk 
purperreiger  1 ex  5,  31-7 boerenburg v.Dijk 
lepelaar  1 ex  5-5 Z.H.L. noordwaarts v.Dijk 
pijlstaart  5 ex 28-8 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
eidereend  2 ex 31-7 zwemmend voor de kust v.Dijk 
middelste zaagbek  2 ex  3-5 over zee,noordwaarts v.Dijk 
bergeend 26 ex  3-5 over zee v.Dijk 
 71 ex  6-7 over zee,noordwaarts Moerkerk 
zwarte wouw  1 ex  7-5 boerenburg Passchier 
bruine kiekendief   4 ex ♀♀  3-5 boven zee,noordwaarts v.Dijk 
visarend  1 ex  2-5 boerenburg v.Dijk 
boomvalk  1 ex 31-7 noordduin Glasbergen 
velduil  1 ex  8-5 noordduin             Punt,Passchier 
waterral  1 ex  op 21-4 gevangen in schuur en 

naar asiel 
D.Hoek 
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Voor voorjaarstrek van steltlopers verwijzen we graag naar het zeetrek 
verslag in de vorige strandloper. 
 
drieteenstrandloper  5 ex 22-7 strand Moerkerk 
  1 ex 16-8 idem V.d.Linden 
kleine jager  1 ex 21-7 en 25-7 Baalbergen 
  in augustus op 15 waargenomen met als grootste aantal 
 12 ex op 19-8          Baalbergen,Vink,v.Dijk,v.d.Linden 
zwartkopmeeuw  1 ex sinds 6 aug. Regelmatig op strand, div. waarnemers 
drieteenmeeuw  1 ex 17-8 over zee,zuidwaarts Baalbergen 
  1 ex 18-8 idem,    idem idem 
zwarte stern 20 ex  2-8 noordwaarts,in één uur v.Dijk 
 15 ex  6-8 idem, eveneens in één uur v.Dijk 
witvleugelstern  2 ex 31-7 over zee,zuidwaarts Glasbergen,Moerkerk 
reuzenstern  1 ex  7-7 over zee,noordwaarts v.Dijk 
noordse stern 110 ex 14-8   in 3 groepen over boerenburg v.Dijk 
dwergstern  3 ex 19-7 noordwaarts Moerkerk 
grote stern  vanaf 1 mei regelmatig waarnemingen  
koekoek  1 juv werd gevoerd door paartje boompiepers Moerkerk 
kleine bonte specht  1 ex  6-7 noordduin               v.Dijk,v.d.Linden 
  1 ex  8-5 Z.H.L. v.Dijk 
draaihals  1 ex 24-4 noordduin D.Hoek 
kramsvogel  1 ex  1-5 noordduin idem 
  1 ex  8-5 Z.H.L. v.Dijk 
braamsluiper  vanaf mei regelmatig waargenomen in noordduin op 10 
  juni met voer  
fluiter  vanaf mei 2-3 ex in Z.H.L. 1 broedgeval  
  2 ex 24-7 Noordduin Glasbergen 
bonte vliegenvanger  1 ex 25-8 zeereep v.d.Linden 
engelse gele kwik.  minstens 2 broedgevallen geconstateerd en 2 ongepaarde 
  mannetjes  v.Dijk 
kleine barmsijs  1 ex 15-5 een mannetje,Z.H.L. v.Dijk 
keep  1 ex 24-4 noordduin D.Hoek 
rietgors  1 ex 24-7 noordduin v.d.Linden 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  




