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Van de redactie… 
 
 

Op dit moment is een werkgroep van Aviornis Nederland en WPA – Benelux bezig 
om een aanzet te geven om minimum huisvestingsnormen voor de hoenderachtigen 
op papier te krijgen. De commissie bestaat uit Loi Burger, Huub Dijcks, Thijs 
Kereweer, Gert Kieft en Han Assink. Binnenkort kunt U een eindrapportage 
verwachten waarop wij gaarne Uw commentaar ontvangen om tot verbeteringen te 
komen. Deze commissie is in gang gezet door het bestuur van Aviornis om in de 
toekomst de overheid een document te kunnen overhandigen hoe specialisten 
denken wat de minimale huisvestingsnormen zijn voor hoenders. Het uitgangspunt is 
dat het een levend document is dat steeds opnieuw aangepast wordt. 
 
In deze Nieuwsbrief treft U een jaarverslag aan van de werkgroep die het langste 
bestaat en die in de afgelopen meer dan 20 jaar veel heeft bijgedragen aan de 
interesse in kamhoenders en de vele problemen die opgelost dienen te worden. 
Inmiddels wordt de werkgroep met enige regelmaat geconsulteerd door de Pheasant 
Specialist Group en deskundigen in de hele wereld.  

 Het belang van gespecialiseerde groepen is van groot belang zie ook de resultaten 
  van de kraagfazantengroep. 
 
 Binnenkort staat  de Fazantendag op het programma en wij hopen dat U net als  

voorheen met veel mensen aanwezig zult zijn. 
Dit jaar hebben we een speciaal programma in elkaar gezet om het 25 – jarig bestaan 
van de vereniging in de Benelux wat extra cachet te geven. In het artikel over de 
Fazantendag zal ook over de extra activiteiten gesproken worden. 
 
De betrekkingen met Vietnam zijn goed en worden hopelijk dit jaar met bijdragen van 
vier studenten verder uitgewerkt. De planning is dat in mei twee studenten naar 
Vietnam gaan om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkelingen van de 
dierentuin op zootechnisch en educatief gebied en later in juli nog eens twee 
studenten.  
In verband met de vogelgriep die op dit moment heerst dienen de geplande 
transporten van fazanten naar en van Vietnam uitgesteld te worden. 
 
In deze aflevering van de Nieuwsbrief is de veterinaire kolom van Loi Burger niet 
aanwezig in verband met verhuis perikelen. U kunt er echter op rekenen dat deze in 
de volgende uitgave weer aanwezig zal zijn en tevens een voordracht tijdens de 
Fazantendag. 
 

  
WPA Digitale Nieuwsbrief 

 
Mocht U geïnteresseerd zijn om naast de geschreven Nieuwsbrief ook de digitale Nieuwsbrief 

van WPA-Benelux te willen ontvangen? 
Laat ons dit weten op! 

 
AANMELDING: 

nieuwsbrief@wpa-benenelux.nl 
of 

www.wpa-benelux.info 
 

mailto:nieuwsbrief@wpa-benenelux.nl
http://www.wpa-benelux.info/
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Fazantendag 2004 
Burgers’ Zoo Arnhem 

8 mei 2004 
 
 
Door: de redactie 
 
De Fazantendag vindt plaats in de dierentuin van Arnhem: Burgers’ Zoo. Bijgevoegd treft U 
het programma aan en het inschrijvingsformulier. 
 
Burgers’ Zoo zal ongetwijfeld het voorjaar uitstralen. De volgende sprekers zullen aanwezig 
zijn en U informeren over uiteenlopende zaken die met het houden van fazanten of het 
beschermen van fazanten te maken hebben. 
 

•  Medewerker Burgers’ Zoo 
•  Ludo Pinceel 
•  Huub Dijcks 
•  Loi Burger 

 
Tevens kunt U van ons verwachten een jubileumuitgave van de Nieuwsbrief die als derde 
Nieuwsbrief later dit jaar wordt verstuurd. 
 
De minimale huisvestingseisen voor hoenderachtigen. Een gezamenlijk project van Aviornis 
Nederland en WPA-Benelux. 
 
Een  overzicht van de naamgeving voor fazanten in vier talen. Dit document komet tot stand 
in samenwerking met de Pheasant Specialist Group, WPA-Duitsland en WPA-Frankrijk. 
 
Bovendien wordt een excursie gepland naar de dierentuin van Keulen. 
 
 
 
 
 

CBAC - Nieuwsflitsen 

 
 
Door: Han Assink 
 

•  Een tweetal studenten zullen de dierentuin van Hanoi bezoeken en om een bijdrage 
te leveren aan de verdere ontwikkeling op zootechnisch en educatief gebied.  De 
planning is om in de loop van mei te beginnen. 

•  Opnieuw zijn vaste voetringen gestuurd naar de dierentuin van Hanoi. Alle jonge 
vogels krijgen vaste voetringen met het bewijs dat de dieren gefokt zijn in beschermd 
milieu. Dit project loopt nu sinds 1993. De eerst e jaren gesponsord door Aviornis-
Engeland en later door WPA-Benelux. 

•  Taman Indonesia, Kallenkote, vlakbij Steenwijk,  heeft via de kraagfazantengroep 
een paar ‘zuivere’ DNA-geteste goudfazanten ontvangen. Taman Indonesia richt zich 
hoofdzakelijk op fauna en flora van Indonesië. Ook de culturele aspecten en het 
restaurant zijn duidelijk in de Indonesische sfeer. 
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•  In overleg met andere verenigingen wordt geprobeerd om opnieuw een aanzienlijk 
bedrag te verwerven voor het DNA-project. Aviornis-Nederland en Aviornis-
Vlaanderen zullen naar alle waarschijnlijkheid bijdragen om voldoende fondsen te 
sparen voor toekomstige projecten. 

•  In juli 2004 zullen nog eens twee studenten van het Van Hall Instituut vertrekken naar 
Hanoi om daar in samenwerking met collega’s van Hanoi projecten te ontwikkelen. 

•  Een gezamenlijke commissie van Aviornis-Nederland en WPA-Benelux zijn bezig om 
minimale huisvestingsrichtlijnen op te stellen voor de hoendervogels. Het is niet 
uitgesloten dat in de toekomst de overheid of beslissingen binnen de EU hiertoe 
aanleiding zijn. Het is dan ook wenselijk pro-actief de eerste stappen te zetten. Het is 
duidelijk dat dit een document is dat van tijd tot tijd herzien dient te worden en 
aangepast dient te worden aan de dan bestaande nieuwe inzichten.  

 
 
 
 
 

De kamhoenderwerkgroep in 2003 
 

JAAROVERZICHT 2003 
 

EUROPEAN JUNGLE FOWL GROUP 2003 
(De kamhoenderwerkgroep) 

 
 
Door: Merlijn van den Wittenboer  
 
Inleiding 
De aviaire Influenza dat plotseling begin 2003 in grote delen van Nederland en sommige delen van 
Duitsland en België de kop opstak heeft eveneens invloed gehad op de activiteiten van de werkgroep. 
Bijeenkomsten werden in deze periode zoveel mogelijk vermeden. 
De werkgroep bestond in deze verslagperiode uit de volgende kernleden: 
 
Han Assink, voorzitter    Ronald Wezeman  
Merlijn v.d. Wittenboer, secretariaat/financiën Ivo Tresinie 
Ludo Pinceel      Marc Neyrinck 
Loi Burger     Mathieu Gerrese 
Dieter Arnolds     Fréderic Verstappen 
 
De kernleden hebben onderling een aantal taken verdeeld, waarbij Ludo Pinceel o.a. de contacten 
met Aviornis Vlaanderen onderhoud en Merlijn v.d. Wittenboer met Aviornis Nederland. 
Lou Verton heeft helaas in verband met zijn gezondheid als kerngroeplid de bijeenkomsten in 2003 
niet kunnen bijwonen. 
Naast de kerngroepleden van de EJFG bestaat er een groep belangstellendenleden die 
geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de EJFG en die in de mailbox van de EJFG zijn opgenomen. 
De EJFG als werkgroep is een onderdeel van Aviornis Nederland/België en de WPA Benelux, Zij kent 
vanaf 2001 een duidelijke structuur en vergaderd tenminste vijf keer per jaar. 
 
Bijeenkomsten 
De kernleden van werkgroep kwamen in 2003 vier keer bijeen in Fazanterie de Rooie Hoeve te 
Heeswijk-Dinther. Op 8 november werd in de Dierentuin van Antwerpen de gemeenschappelijke 
werkgroependag  gehouden van de EJFG, de werkgroep kraagfazanten en de werkgroep 
pauwfazanten. 
De bijeenkomsten van de kerngroepleden vinden plaats in een informele, open en prettige sfeer. Aan 
de hand van een agenda wordt de voortgang van de activiteiten besproken. Herkenbaar daarbij is dat 
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de ambities meestal wat hoger liggen dan de mogelijkheden van de leden om daaraan invulling te 
kunnen geven. Men respecteert elkaars mogelijkheden en inbreng en stelt zo nodig de plannen bij.  
 
 
 

 
 
 
Activiteitenoverzicht 
� Vaststellen van een communicatieplan voor de periode 2003-2004 van de EJFG. 
� Vastleggen van afspraken voor het gebruik van de informatiepanelen. 
� Plaatsing van de Kamhoenders van de kweek 2002. De kamhoenders van Antwerpen konden 

nog geplaatst worden vlak voor de uitbraak van de AI, die van Jaak Cardinaels, van Clères en 
Engeland  helaas niet meer. 

� Vaststellen activiteitenplan 2003 met betrekking tot de doelstellingen van de EJFG, gericht op 
het in stand houden van de soorten en ondersoorten van het geslacht Gallus, onderzoek 
verrichten ten aanzien van het geslacht Gallus en het verrichten van voorlichting over het 
wilde kamhoen. 

� Het bouwen van een website EJFG als onderdeel van de sites van de WPA-Benelux (nu 
onder constructie) en Aviornis België/Nederland die al geruime tijd operationeel zijn. 

� Organisatie gemeenschappelijke werkgroependag in de dierentuin Antwerpen en vaststellen 
programma en lezingen voor deze dag als aandeel van de EJFG. 

� Inventarisatie situatie: Gallus g. gallus van Hanoi Zoo. 
� Vaststellen vergaderschema 2004. 
� Laten uitprinten van A-3 formaat de kleurplaten van de kamhoenders. 
� Herzien van de samenstelling van de kerngroep. 

 
Financiën EJFG 
Besloten is om een streep te zetten onder de financiën van de werkgroep over de periode van voor 
2001 omdat de gegevens daarover niet meer te achterhalen zijn. Voor 2002 werden de kosten op 
dezelfde wijze gefinancierd als over 2003. 
Alle activiteiten over 2003 konden met gesloten beurs uitgevoerd worden. De deelname aan de 
gemeenschappelijke werkgroependag werd door de leden individueel betaald. De vergaderkosten van 
de werkgroep bestaande uit consumpties, porto en kopieerkosten werden voor rekening genomen van 
Stichting de Rooie Hoeve. 
Begin 2004 zal door de werkgroep bezien worden of voor de financiering van bepaalde activiteiten 
een beroep gedaan moet worden voor financiering van de kosten bij Aviornis en de WPA. 
 
Plannen toekomst 
Op zaterdag 21 februari 2004 vindt de eerste bijeenkomst plaats voor 2004 en worden de afspraken 
gemaakt van de activiteiten voor 2004 en vastgelegd worden in een werkplan. 
Verheugend daarbij is dat enkele actieve jongeren vanuit Aviornis belangstelling hebben getoond om 
te participeren in de werkgroep. 
 
Vergaderschema 2004 
Op de zaterdagen 21/2, 3/4, 12/6, 18/9 en 20/11 
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Vacature voor de Digitale Nieuwsbrief 
 
 
Redacteur WPA-nieuws Digitaal (M/V) 
 
De digitale variant van WPA-nieuws is bedoeld om de aangesloten leden sneller en beter te 
kunnen informeren. Daarnaast kunnen ook niet WPA-leden zich op deze nieuwsbrief 
abonneren. Deze digitale aanvulling op WPA-nieuws is namelijk eveneens bedoeld om 
mensen buiten het WPA-domein te kunnen bereiken. Het is immers zeer nuttig dat 
bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw op de hoogte zijn van de 
nuttige bijdrage die de fokkers leveren in conservatie en  natuurbescherming. 
 
Om invulling te geven aan deze digitale nieuwsbrief zijn wij op zoek naar iemand die: 
•  goed is in het schrijven van nieuwsbrieven; 
•  een goede kennis heeft over hoenderachtigen en het houden van hoenderachtige in 

avicultuur; 
•  een goede kennis heeft van natuurbescherming; 
•  handig is met Internet en de PC; 
•  goed is in het opbouwen van een waardevol bestand aan e-mailadressen. 
 
Het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief enkele malen per jaar gaat verschijnen. 
Eveneens zal deze nieuwsbrief worden ingezet ten tijde van een crisissituatie. 
 
Kunt u zich in het bovengeschetste profiel herkennen en heeft u interesse in deze 
onbezoldigde functie, dan zien wij uw sollicitatie gaarne tegemoet. Sollicitaties kunt u richten 
aan: 
 
WPA-Benelux 
O.v.v.:  vacature WPA-nieuws 
Boerenweg 66 
5944 EL  Arcen 
vogelhof@worldonline.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vogelhof@worldonline.nl
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Jaarverslag WPA - Benelux 
 
 
Door: het bestuur 
 

World Pheasant Association 
Nederland – België 

 
Jaarverslag 2002 & 2003 

 
 

Door het feit dat het gedurende de vogelpest onmogelijk is geweest om een jaarvergadering 
te houden is besloten om zowel de jaarverslag van 2002 en 2003 gezamenlijk te 
behandelen. 
23ste Fazantendag 2002 
Dit jaar was het gelukkig wel mogelijk om de Fazantendag te houden. Was het vorig jaar 
onmogelijk wegens de uitbraak van mond- en klauwzeer, dit jaar was er geen enkel beletsel 
om de Fazantendag te houden in Heeswijk-Dinther, waar wij gastvrij werden ontvangen door 
Marianne en Merlijn van den Wittenboer op Fazanterie de Rooie Hoeve. In het zalencomplex 
‘De Proatstal’ werden de lezingen gehouden en werden tevens de lunch en het 
fazantendiner gehouden. 
Na afloop van de lezingen was er een onspannen wandeling naar de Fazanterie waar wij 
gastvrij werden onthaald. Er was ruimschoots tijd om de zeer uitgebreide collectie te zien en 
alle andere activiteiten die De Rooie Hoeve onderneemt om een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding van soorten en door een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
kennis over hoenderachtigen. Nieuw waren de terugkerende kunstexposities in de 
ontvangstruimte en in het park. 
In de collectie waren tal van bijzonderheden te aanschouwen zoals: de Vietnamfazant, 
zuivere goudfazanten, schitterende kamhoenders en tal van andere soorten. 
 
Helaas hebben we opnieuw in overleg met Burgers’ Dierenpark moeten beslissen dat de 
Fazantendag 2003 in verband met de Aviaire influenza geen doorgang kon vinden. 
 
De volgende Fazantendag 2004 was aanvankelijk gepland in de Zoo van Antwerpen; 
onzeker is of qua kosten een dergelijk evenement mogelijk is. Roland van Bocxstaele heeft 
al het mogelijke gedaan om de kosten te reduceren. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond 
en uitgezien wordt naar een andere locatie die betaalbaar is voor de deelnemers. 
 
Aviaire influenza  
Deze vogelziekte heeft enorm bij pluimveehouder toegeslagen. Veel bedrijven dienden te 
worden ontruimd. De minister besloot toen ook dat een groot deel van de liefhebbers 
(zogenaamde hobbyboeren) eveneens geruimd dienden te worden. Dit heeft aanleiding 
gegeven tot veel schijnende gevallen, waarbij ondeskundig, bruut en onmenselijk werd 
toegeslagen. Het is nog steeds onbekend of fazantachtigen en hobby dieren bijgedragen 
hebben tot een verdere besmetting. Nu wordt er gesteld dat van alle gedode hobbydieren 
slechts een 7-tal of 13-tal) werkelijk besmet waren. Niet is bekend of dit fazanten of andere 
sierhoenders zijn of dat het dieren betrof die onmiddellijk in nabijheid van een geruimd bedrijf 
waren gehuisvest. 
 
Het instituut Savelberg voor meervoudig gehandicapten in Helden-Koningslust is benaderd 
omdat daar veel vogels op brute wijze zijn gedood. Het bestuur heeft gemeend om de 
helpende hand te reiken en om een aantal dieren beschikbaar te stellen. Hoofdzakelijk betrof 
dat watervogels. 
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Excursie WPA – Frankrijk naar de Benelux 
De Franse WPA-groep onder leiding van haar voorzitter Alain Hennache heeft een bezoek 
gebracht aan de Benelux. In de Benelux hebben zij tal van collecties bezocht: Paradisio, Zoo 
Antwerpen, De Rooie Hoeve, de collecties van Jeu Gielen, Huub Dijcks en Mariet Vallen. 
 
De voorlaatste dag was een excursie gepland die ook bestemd was voor de Benelux-leden 
en de Duitse leden, om samen in gesprek te komen met de Franse collega’s. Er waren tal 
van mogelijkheden om met elkaar te spreken. 
Alain Hennache sprak de leden toe over het Edwards’ fazanten project. Het weer was 
schitterend en in een ontspannen sfeer werden de vogels van Plantaria bekeken. 
Al met al een geslaagde bijeenkomst. Met dank aan al diegenen die hun collecties open 
hebben gesteld voor onze Franse vrienden.   
 
Bestuursaangelegenheden 
Na vele jaren van trouwe dienst en veel activiteiten voor de vereniging hebben Peter 
Holsheimer, Patricia Toelen en Noel Hendrikx te kennen gegeven om het wat kalmer aan te 
doen. 
Wij zijn als WPA veel dank verschuldigd aan deze bestuursleden en zullen dan ook op 
gepaste wijze onze erkentelijkheid aan hen kenbaar maken.  
 
Externe contacten: 
Het voorzitterschap van de WPA in Engeland is overgedragen aan Dick Potts. In het kader 
van een kennismaking en om plannen te ontwikkelen vond er in Lille in Noord-Frankrijk een 
korte bespreking plaats waarbij ook John Corder betrokken was. Hoofdonderwerpen waren 
de bevordering van de contacten met de Europese afdelingen en het hoofdkwartier in 
Engeland. Tevens het verzoek om de administratie efficiënter te laten verlopen en tijdig op 
de hoogte te worden gesteld van veranderingen. 
 
Daarnaast werden het DNA-project en CBAC besproken. Met name de vertegenwoordiging 
bij in EAZA verloopt stroef en dient verbeterd te worden. 
De contacten met Aviornis in het kader van de werkgroepen zijn goed en de verwikkelingen 
in het verleden met een enkele werkgroep behoren tot het verleden. Er bestaat een groot 
wederzijds respect voor elkaars projecten die regelmatig de morele en financiële steun 
ontvangen. 
 
De contacten met Frankrijk en Duitsland zijn uitstekend. Beide landen ondersteunen de 
projecten van CBAC zeer positief. Helaas moeten wij constateren dat dit nog niet het geval is 
in Engeland. 
Naar aanleiding van onder meer de vogelpest zijn vertegenwoordigers van de besturen van 
Aviornis en WPA bijeen geweest om de problematiek te bespreken en hoe de overheid te 
benaderen om bij de komende evaluaties te zijn. Tevens is gesproken om vaker elkaar te 
ontmoeten en te spreken over wederzijdse zaken die wij belangrijk achten. 
 
Een van de initiatieven is dat een werkgroep is gevormd die voor de hoenderachtigen de 
minimale eisen op schrift zal zetten. Dit document bevindt zich nu in de eindfase. 
 
Werkgroepen 
De kamhoenderwerkgroep komt een viertal keren per jaar bij elkaar. De werkgroep is een 
gezamenlijk initiatief van Aviornis en WPA. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar een 
aantal actieve nieuwe leden gevonden, die ernstig bijdragen aan de ontwikkeling van de 
werkgroep. 
Belangrijke zorg van de werkgroep is de moeilijke kweek van de rode kamhoenders van 
Vietnam en de hoge gevoeligheid voor coccidiose. Verondersteld wordt dat de dieren geen 
immuniteit opbouwen tegen deze ziekte, met een mogelijke achtergrond dat een virus hierbij 
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de immuniteit voor coccidiose onmogelijk maakt. Loi Burger zal zijn onderzoek hierna 
continueren. Tevens worden de andere aspecten van het houden van deze dieren 
onderzocht zoals: huisvesting, voeding, verrijking en bovenal het uitvoeren van secties en 
het correct registreren en identificeren van de dieren. In het komende jaar zullen de 
Vietnamese rode kamhoenders in het stamboekprogramma SPARKS worden gebracht. Dit 
zal in een later stadium ook met de Lafayette hoenders gebeuren. Een en ander zal 
vastgelegd worden in richtlijnen (husbandry guidelines). 
 
De kraagfazantenwerkgroep is er in geslaagd om de populatie van zuivere goudfazanten uit 
te bouwen tot ruim 100 dieren. De groep heeft een efficiënte registratie en identificatie 
ingevoerd, die zal leiden tot het voeren van een stamboek voor de goudfazant. Ook hier zal 
het SPARKS stamboek programma gebruikt worden. De software die internationaal door alle 
stamboekhouders in de wereld gebruikt wordt. 
De Lady Amersfazant is een moeilijker probleem, omdat nog geen zuivere dieren zijn 
aangetroffen, met uitzondering van een dier. Dit betekent dat in de toekomst verder gezocht 
dient te worden in andere continenten of er wellicht in beschermd milieu nog zuivere Lady 
Amherst fazanten worden gevonden. Dit dient uiteraard bevestigd te worden middels DNA-
onderzoek. Dit onderzoek is van groot belang geweest bij de goudfazanten, maar ook bij 
Edwards’fazanten, Vietnamfazanten en tragopanen. Wij hopen dan ook dat opnieuw fondsen 
ter beschikking komen om vervolgonderzoeken te initiëren. 
 
De pauwfazantengroep is nog niet serieus van start gegaan, maar dat zal ongetwijfeld niet 
lang meer op zich laten wachten. 
 
De gezamenlijke werkgroepen hebben het voornemen genomen om in gezamenlijkheid een 
dag te organiseren in plaats van ieder afzonderlijk. Dit zal de groepen onderling in positieve 
zin stimuleren. De eerste bijeenkomst is gehouden in de Zoo van Antwerpen op 8 november 
2003. Het was dan ook een succesvolle gezamenlijke werkgroependag die bezocht werd 
door een 35-tal deelnemers 
Er waren uitstekende lezing van Paulo Raeymakers en Jos van Houdt, Van Ludo Pinceel en 
van Peter Paul van der Lugt. Daarna werd gebruikt gemaakt van een uitstekende koffietafel, 
waarna een prachtige power point presentatie over de verschillende aspecten van de Zoo 
van Antwerpen werd gepresenteerd. Een en ander werd gevolgd door een geleide tour door 
de Zoo. 
 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief is in 2002 viermaal verschenen. Naast deze Nieuwsbrief ontvangen de leden 
ook de Engelstalige Nieuwsbrief, die driemaal is verstuurd. 
Met name de rubriek van Loi Burger voorziet in een onderdeel waarin de leden 
geïnteresseerd zijn. Ook in 2003 zullen wij proberen die Nieuwsbrief viermaal te laten 
verschijnen.  
 
Ook in 2003 verschenen er een aantal Nederlandstalige Nieuwsbrieven en tevens een aantal 
Engelse exemplaren. 
 
Vietnamproject 
De samenwerking met Hanoi Zoo loopt voorspoedig. Dit jaar is Le Sy Thuc de directeur van 
Hanoi Zoo naar Nederland geweest om een aantal zaken door te spreken. Een er van is de 
continuering van het bestaande project. Vervolgens werd gesproken over uitwisseling van 
dieren zowel naar Vietnam als naar Europa. Binnenkort wordt een analyse gemaakt binnen 
het stamboek van de Vietnamfazant om andere bloedlijnen toe te voegen aan de Europese 
populatie en dieren aan het bestand in Hanoi. 
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In 2003 zullen twee studenten van het Van Hall Instituut vier maanden naar Hanoi Zoo gaan 
om een aantal projecten uit te voeren. Met name op het gebied van voeding en instructies 
voor dierenverzorging. 
Tevens wordt een plan ontwikkeld voor het houden van de zeldzame Owston’s palmcivetkat. 
Uiteraard wordt ook werk gedaan aan de fazanten in de zoo en in het breeding centrum Cau 
Dien. De heer Thuc verzocht ons ook om mee te denken over de plannen voor een nieuwe 
dierentuin van 160 ha in de buurt van Hanoi. 
 
Het lidmaatschap van ISIS en tal van andere zaken ondersteunen het gezamenlijke 
programma van WPA-Benelux met het project in Vietnam.. 
 
In verband met de SARS-epidemie zijn de studenten niet afgereisd naar Hanoi; het Van Hall 
Instituut had terechte bezwaren tegen uitzending op dit moment. In 2004 zullen omstreeks 
mei een viertal studenten wel naar Vietnam gaan om zich in samenwerking met Hanoi Zoo in 
een aantal educatieve en zootechnische activiteiten verdiepen. Ook zendingen vanuit 
Vietnam zijn ernstig bemoeilijkt door uitbraken van besmettelijk vogelziekten. 
 
DNA 
Langzamerhand begint het weer tijd te worden om geleidelijk een fonds op te bouwen om 
gerichte projecten uit te voeren op het instituut in Cologne. WPA – Benelux zal hiervoor een 
jaarlijkse bijdrage in dit fonds storten. De voorzitter zal contact opnemen met andere 
organisaties om dit ook te realiseren. 
 
Inmiddels is Aviornis gevraagd om ook mee te sparen om fondsen te verwerven voor dit 
belangrijke project. Wij hopen dat Duitsland en Vlaanderen dit voorbeeld zullen volgen. 
 
Website 
Op dit moment wordt er gewerkt om een website van de WPA-Benelux te openen. 
Deze is onder www.wpa-benelux.info  in een proefomgeving al bereikbaar voor surfers die 
dat niet via Tiscali doen. Tevens zal er een digitale Nieuwsbrief gaan verschijnen aan 
diegenen die zich hebben aangemeld om deze extra digitale Nieuwsbrief te ontvangen 
 
Ledental 
Het ledental is vrijwel constant gebleven. Hoewel er een geringe neergaande teneur is die 
wellicht ook te maken heeft met de uitbraak van de vogelpest. 
 
Specialist Groups 
WPA Nederland-België ondersteunt het werk van de 5 specialist groepen. 
 
 
Heeswijk-Dinther en Arcen, maart 2003 
 
MvdW, HA 
 

Geeft U op voor de digitale Nieuwsbrief van WPA-Benelux 
 

Verschijnt met regelmaat met de nieuwste informatie 
 

Geeft U op! 
 

nieuwsbrief@wpa-benelux.nl 
 
 
 

www.wpa-benelux.info 
 

http://www.wpa-benelux.info/
mailto:nieuwsbrief@wpa-benelux.nl
http://www.wpa-benelux.info/
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Activiteiten kalender 
 
 
 
Door: de redactie 
 
8 mei 2004  Fazantendag Benelux 
   Burgers’ Zoo; Aanvang 09.30 uur. 
 
15 mei 2004   Regional treffen West bei Fritz und Gisela Esser; Lüxheim/Stockheim 
    bij Düren. Neem contact op met Heiner Jacken:  

heiner-jacken@gmx.de oder mit Dieter Arnolds  
 
19 juni 2004   Excursie naar…? 
 
8-10 oktober 2004  Jahrestagung van WPA-Deutschland in Lenggenwil, Zwitserland 
   (25 km ten zuiden van het meer van Konstanze) 
   Kijk voor informatie op www.wpadeutschland.de 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  Blythtragopan Tragopan blythii 

 
 
 
 
 

mailto:heiner-jacken@gmx.de
http://www.wpadeutschland.de/
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World Pheasant Association 
Nederland – België 

 

Colofon     
 
Eindredactie    Lidmaatschap World Pheasant Association – Nederland - België 
Han Assink    Lid:   Euro 25,- 
     Lid begunstiger:  Euro 50,- 
Redactieraad    Conservation lid  Euro 115,- 
Han Assink     
Loi Burger    Aanmelden schriftelijk bij het secretariaat van WPA-Benelux 
Peter Holsheimer 
Merlijn van den Wittenboer       
Steven Vansteenkiste    
     Projecten van de World Pheasant Association, waarbij de   
     Afdeling Benelux  betrokken is:     
Redactieadres 
World Pheasant Association  Indochina Project; Hanoi Zoo 
De Vogelhof    DNA - Project 
Boerenweg 66    Blythtragopan Internationaal Stamboek 
5944 EL Arcen    Cabottragopan Internationaal Stamboek 
Nederland    Edwardsfazant Internationaal Stamboek 
Tel: 00 31 (0)77 – 473 1272  Vietnamfazant Internationaal Stamboek 
Fax: 00 31 (0)77 – 473 2884  EJFG - Kamhoenderproject 
Email: vogelhof@worldonline.nl    Kraagfazantenproject 
     Pauwfazantenproject 
Secretariaat WPA – Benelux  Arendrager pauwenproject, Maleisië 
Stoppelveldseweg 1 
5473 RR Heeswijk-Dinther     
Nederland      

  WPA - International 
Email: m.vanden.wittenboer@12move.nl 

 President: Keith Howman 
     Voorzitter: Dick Potts 
     Voorzitter CBAC: Han Assink 
Bestuur WPA – Benelux    
Han Assink, voorzitter 
Roland van Bocxstaele, vice-v.z.  Registered Charity No. 271203 
Merlijn vanden Wittenboer, secretaris 
Mariet Vallen, penningmeester   7/9 Shaftesbury Street 
Loi Burger, penningmeester B   Fordingbridge; Hampshire SP6 1JF, United Kingdom 
Ronald Wezeman    Tel: 01425 – 657 129 (UK) 
Agnes Ovington-De Jong   Fax: 01425 – 658 053 (UK) 

    Email: office@pheasant.org.uk  
 
Bankrelaties     
Nederland:  
Rabobank Arcen 1033 06 498  Het is toegestaan om artikelen of verkorte versies over te nemen  uit de 
België:     de WPA-Nieuwsbrief, mits auteur en bron vermeld zijn. 
ASLK 001 25 61 44 643 
     De redactie van de Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor de inhoud of 
      de strekking van de artikelen. Info: 
www.wpa-benelux.info    
www.wpadeutschland.de  
 
 

mailto:vogelhof@worldonline.nl
mailto:m.vanden.wittenboer@12move.nl
http://www.wpa-benelux.info/
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