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vijf DBA-ers te pakken gekregen. Een half uur later waren René en ik weer 
op de punt van de pier aan het zoeken naar het vogeltje dat zich voor- 
eerst nog niet liet zien. Om half twaalf arriveerden de eerste DBA-ers  
met rode hoofden op de pier. Sommigen hadden hiervoor de maximum-toelaat-  
bare snelheid op de autowegen wel ruim overschreden. En na nog een half 
uurtje speuren ontdekte René het vogeltje weer. Het was inmiddels ruim 
2 uur geleden dat wij het vogeltje voor de eerste maal zagen en na veel 
discussie bleek het inderdaad een Brilgrasmus te zijn. Het betrof hier een  
vrouwtje of een juveniel exemplaar, maar het beestje was duidelijk kleiner  
dan een gewone Grasmus, dus verwarring met deze soort was uitgesloten. Vol- 
gens de Vogelgids is de Grasmus 14 cm en de Brilgrasmus 12,5 cm groot.  
Dus dat was fantastisch. 
De IJseend zat ook nog steeds dichtbij, maar die vond men niet meer be- 
langrijk. Verder maakte Jelle van Dijk (deze was toevallig op de Pier om 
eens te kijken of er nog leuke vogels zaten!) me nog attent op een  
Boomvalk en zagen René en ik nog een Velduil boven de pier. Een opge-  
wonden en zeer geslaagd vogeldagje dus! 
 

Arnold Meyer (jeugdlid) 
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EEN SCHREEUWAREND 
 
Op donderdag 15 november werd  
er in de zuidduinen van Katwijk  
door iemand uit Den Haag een gro- 
te roofvogel ontdekt. Hij werd 
toen maar heel even gezien en 
men kon toen nog niet met zeker-  
heid zeggen dat het om een arend 
ging. Op zaterdag 17 november werd   
er tegen de avond weer een glimp  
van de vogel opgevangen en op zon-  
dag 18 november was men het er over  
eens dat het hier om een arend ging, 
al wist men nog niet of het een 
Schreeuwarend, een Bastaardarend of 
een Keizerarend betrof. 

Zondagavond werd de DBA ingelicht en de volgende dag werd het duin door een 
veertigtal vogelaars uit heel Nederland bezocht (overvallen kan je beter  
zeggen!) en men werd het er over eens dat het een Schreeuwarend was. Het  
was een onvolwassen exemplaar. Op dinsdag 20 november werd het dier bij  
Vliegveld Valkenburg in de weilanden waargenomen. Later op de dag werd hij  
erg verzwakt in de duinen teruggevonden. Hij werd door vogelaars gevangen  
en bleek onder de luis te zitten. Onderweg naar het vogelasiel overleed  
de vogel. Het dier bevindt zich nu in het Natuurhistorisch Museum te Lei- 
den.  
Van de Schreeuwarend zijn in Nederland 5 of 6 waarnemingen aanvaard,  
waaronder 3 vondsten. De soort was al 20 jaar niet meer in Nederland waar- 
genomen. 
De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in de D.D.R en Polen. Vrijwel  
alle Europese Schreeuwarenden trekken in de maand september via de  
Bosporus naar Oost-Afrika, waar de soort overwintert. 
 

Arnold Meyer. 
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