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Bestuurssamenstelling: 
 

 Voorzitter:  Steven Vansteenkiste, tevens verantwoordelijk voor 
internationale contacten 
Secretaris:  Merlijn van den Wittenboer, tevens hoofdredacteur WPA-Nieuwsbrief 
Penningmeester: Ronald Wezeman  
Leden: 

 Ludo Pinceel, tevens vertegenwoordiger van de ECBG.  
 Loi Burger, speciaal belast met veterinaire aspecten. 
 Agnes Ovington-de Jong.  

 
Van de redactie 
 

De redactie is verheugd dat wij u zo snel na de vakantieperiode weer een WPA-
Benelux Nieuwsbrief kunnen presenteren. Bij deze Nieuwsbrief zit een 
geactualiseerde ledenlijst en een enquêtelijst. 
We willen als redactie graag enkele wijzigingen aan gaan brengen. De kosten van 
porto, kopiëren, kleurenprints, kaften, e.d. komen er op neer dat ieder geprint 
exemplaar op ± € 2,70 kost. Natuurlijk blijven we voor de leden die niet over een 
computer met internet aansluiting beschikken gedrukte Nieuwsbrieven 
verspreiden. Voor leden die wel over e-mail beschikken zullen we overstappen op 
een digitale nieuwsbrief. We kunnen hen dan sneller en goedkoper van nieuws 
voorzien. Dat is ook nog goed voor het milieu. We zullen dit nog met alle leden 
uitvoerig bespreken in de eerstvolgende jaarvergadering. Het idee is om vier keer 
per jaar een uitgebreide nieuwsbrief zowel digitaal als gedrukt te verspreiden. 
Daarnaast willen we op de website Nieuwsflitsen plaatsen. De leden die we 
digitaal kunnen bereiken zullen we via een mailtje laten weten wanneer de 
Nieuwsflitsen op de site geplaatst worden. Nu zit er op de website www.wpa-
benelux.info een mogelijkheid voor speciaal nieuws voor de WPA-leden. Hiervoor 
hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit is een voorziening die we in 
de toekomst kunnen gaan gebruiken. Wanneer dat het geval is ontvangt ieder lid 
een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Via de bijgevoegde vragenlijst willen wij graag te weten komen wat er bij onze 
leden leeft aan verwachtingen.  

 
In Memoriam Gaston Peers 

 

Recent bereikte ons het bericht dat Gaston Peers op 1 augustus jl. plotseling is overleden in 
zijn woning te Deerlijk in België.  
Gaston is 78 jaar geworden. 
Gaston stond bekend als een zeer ervaren fazantenkweker en legde zich de laatste jaren 
vooral toe op diverse soorten tragopanen. Hij was een van de weinige kwekers die 
kweekresultaten had met de Blyth tragopanen in het WPA-project.  
Een grote vogelvriend is van ons heengegaan die zeer gehecht was aan zijn hobby. Zijn 
ervaring zullen we moeten missen. 
Zijn kinderen en directe vogelvrienden wensen wij veel kracht in het verlies van deze 
gedreven vogelvriend. 
 

Steven Vansteenkiste, voorzitter WPA-Benelux 
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Agenda 
 

10 September, Heeswijk-Dinther, European Jungle Fowl Group, Fazanterie de Rooie Hoeve.  
17-18 September, Edinburgh, Congres i.v.m. 30-jarige bestaan van WPA Groot Brittannië. 
24 september, Bestuursvergadering WPA-Benelus, Zoo Antwerpen 
21-23 Oktober, Kevelaer, Congres WPA-Duitsland en bijeenkomst European Conservation 
Breeding Group (ECBG) in Vogelpark Plantaria.   
10 December, Heeswijk-Dinther, European Jungle Fowl Group, Fazanterie de Rooie Hoeve.  

 
Vietnam fazant 
 

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over het feit dat het aantal Vietnam 
fazanten dat in het beschermde deel van het project aanwezig is op dit moment voldoet.  
Er vindt thans een inventarisatie plaats van de kweekresultaten in 2005. Tevens is de WPA 
gestart met het uitwerken van een voorstel om deze fazanten ook bij particulieren te gaan 
plaatsen. Deze kunnen aan het project van de WPA gaan deelnemen. De vogels worden 
uitsluitend in consignatie geplaatst bij de betreffende deelnemer en blijven eigendom van de 
Zoo van Hanoi. Van de opbrengst gaat 50% naar de kweker en 50% wordt een fonds gestort 
om in Vietnam een aantal projecten te kunnen blijven sponsoren vanuit de WPA-Benelux. 
Vooralsnog zullen alleen leden van de WPA-Benelux in de gelegenheid gesteld worden om 
aan het Vietnam fazant project mee te gaan doen. Gestreefd wordt om in de volgende 
Nieuwsbrief over dit voorstel duidelijkheid te hebben zodat het ook kan worden uitgevoerd. 
Voor veel fazantenliefhebbers kan dan een lang gekoesterde wens worden ingevuld. 

 
EJFG 
 

Goed nieuws voor de EJFG. Sinds lange tijd zijn er in het werkgebied van de WPA-Benelux 
weer broedresultaten behaald met het Groene Javahoen (Gallus varius). Op fazanterie de 
Rooie Hoeve zijn een 6-tal kuikens aan het opgroeien die in een goede conditie verkeren. 
Zaak is nu dat er onverwante dieren kunnen worden geworven om de populatie groter en 
sterker te krijgen. Getracht wordt om alle dieren zo veel mogelijk in het werkgebied te 
houden van de WPA-Benelux. In de volgende Nieuwsbrief die in de maand december 
2005 zal verschijnen hopen we een volledig overzicht van de verschillende 
kamhoenders te kunnen plaatsen.  

 

Contributie 2005 
 

Op dit moment heeft bijna 60% van alle aangeschreven leden hun contributie voor 2005 
betaald. Gezien de omstandigheden is dat geen slecht resultaat.  
De leden die nog niet betaald hebben zullen bij deze Nieuwsbrief een herinnering ontvangen 
met het verzoek om alsnog hun contributie te voldoen. Wij rekenen op uw steun! 
 
 

Vacature Webmaster 
 
In 2004 is een kleine projectgroep bezig geweest met het opzetten van een website voor 
WPA-Benelux. Deze projectgroep heeft zich met name beziggehouden met het verzamelen 
van de benodigde informatie. Ook heeft deze projectgroep een voorstel gedaan betreffende 
de implementatie. De uitvoering en technische realisatie is extern uitbesteed aan Ronald van 
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Engelen, die bekostigd is met behulp van sponsorgeld. Het resultaat is te vinden op www.wpa-
benelux.info. 
 

Een goede website voor een organisatie als WPA-Benelux is echter voortdurend in 
ontwikkeling en zal regelmatig geactualiseerd moeten worden. Tevens zou de huidige website 
nog verder kunnen worden uitgebreid en op sommige punten kunnen worden verbeterd. 
Daarnaast zou het wenselijk zijn als ook de werkgroepensites (in samenwerking met Aviornis) 
meer gestalte zouden krijgen. Een eerste aanzet daartoe is te vinden op www.wpa-
benelux.info/ejfg. 
 

Helaas is het sponsorbudget inmiddels op en is er daardoor een einde gekomen aan de 
samenwerking met Ronald van Engelen. WPA-Benelux is dan ook per direct op zoek naar een 
nieuwe webmaster. Daarbij wordt gedacht aan iemand die: 
?? goed is in het schrijven van teksten voor het internet; 
?? een goede kennis heeft van hoenderachtigen en het houden van hoenderachtigen in een 

beschermde omgeving; 
?? een goede kennis heeft van natuurbescherming; 
?? handig is met Internet en de pc; 
?? in staat is om een website te beheren met een tekstverwerker (enige kennis van HTML is 

noodzakelijk) of met een omgeving als dreamweaver. 
 

Bij aanvang zal de nieuwe webmaster op mijn steun kunnen rekenen. Dit wil zeggen dat ik 
graag bereid ben om de nieuwe webmaster wegwijs te maken. Het is echter nadrukkelijk de 
bedoeling dat de nieuwe webmaster geheel zelfstandig de website verder gaat uitbouwen. 
Meer informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij het secretariaat van WPA-Benelux 
(info@wpa-benelux.info). 
 
 
 
 

In Memoriam dr. G.T.W. Steenbeek 
 
Ons bereikte recent het bericht dat een ons WPA lid dr. Gerrit Willem Teunis Steenbeek in alle 
rust op 7 augustus 2005 op 85 leeftijd is overleden. Veertig jaar was hij huisarts te 
Willemstad. Naast dit eervolle beroep was hij zeer nauw betrokken bij het houden van diverse 
soorten fazanten waaronder o.a. de witstreep Palawanfazant en de Blythtragopaan. 
Zijn verbondenheid en verdiensten met de WPA was groot. In 2002 mochten we hem met zijn 
kleinzoon Mar in Fazanterie de Rooie Hoeve begroeten als gast bij gelegenheid van de 23ste 
Fazantendag van de WPA-Benelux.  
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies van onze grote 
vogelvriend. 
 
      Merlijn van den Wittenboer, secretaris WPA-BeNeLux  

   
In u en ons belang: vul a.u.b. de enquête in en stuur ons die retour 

Wij kunnen dan beter inspelen op uw wensen 


