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Colofon

Van het Bestuur

Voorzitter

Wij staan aan de vooravond van het afsluiten van 2005
wat voor de WPA een bewogen jaar is geweest.
Zo moesten we in de eerste plaats onder trieste
omstandigheden afscheid nemen van Han Assink die
jarenlang met veel verdienste aan de kar getrokken
heeft van de WPA-Benelux en deze ook internationaal
op de kaart gezet heeft.
Daarnaast ontvielen ons ook nog enkele nestoren uit de
WPA-gelederen, te weten dr. G.T.W. Steenbeek en
Gaston Peers.

Steven Vansteenkiste
Secretaris

Merlijn van den Wittenboer
Penningmeester

Ronald Wezeman
Leden

Ludo Pinceel
Loi Burger
Agnes Ovington-de Jong
Website

www.wpa-benelux.info
E-mail

info@wpa-benelux.info
Webmaster

Vacature
Hoofdredacteur Nieuwsbrief

Merlijn van den Wittenboer
Leden European Conservation Breeding
Group

Ludo Pinceel
Streven Vansteenkiste
Internationale contacten

Steven Vansteenkiste
Veterinaire aspecten

Loi Burger

Ledenaantal

93 leden, waarvan
2 ereleden
6 conservatie leden
26 lid/begunstiger
59 algemene leden
Postadres secretariaat

Fazanterie de Rooie Hoeve
Stoppelveldseweg 1
5473 RR Heeswijk-Dinther
Raad van Advies

R. van Bocxstaele
R. Holsheimer
P.P. van der Lugt
Uitgave

De Nieuwsbrief WPA wordt 4 keer
per jaar uitgegeven
onder verantwoordelijkheid van de
WPA-Benelux.

Begin 2005 leek het er op dat de WPA-Benelux in zwaar
weer terechtgekomen was. Er heerste ontevredenheid,
een aantal, vooral Belgische leden, hadden afgehaakt.
Er gingen stemmen op om de WPA-Benelux samen te
laten gaan met een van de zusterafdelingen.
Op 2 april werd door een klein comité vanuit de WPABenelux in de Zoo van Antwerpen de koppen bij elkaar
gestoken. Er werd afgesproken om met de WPABenelux verder te gaan, er van uitgaande dat in het
Nederlandse taalgebied voldoende basis aanwezig is om
een eigen afdeling van de WPA te kunnen laten
functioneren.
Het bestuur onderging een gedaantewisseling en met
het behoud van het goede uit het verleden: contacten
met Vietnam, deelname aan conservatie projecten, e.d.
en het voornemen om van de WPA een transparante
vereniging te maken, werd ook een nieuw beleid voor
de komende jaren uitgestippeld. De WPA- Benlux zou de
leden meer in de besluitvorming betrekken en
transparanter worden over hetgeen er binnen de
organisatie plaats vindt. Daartoe zijn een aantal
instrumenten reeds in 2005 aan onze leden
aangeboden: onze eigen website met de mogelijkheid
snel informatie uit te wisselen, een digitale nieuwsbrief
komt er aan, e-mail verkeer met bestuur en leden
wordt meer gebruikt, om de twee tot drie jaar een
uitgebreide ledenenquête uitvoeren en daarnaast zijn er
de jaarlijkse ledenvergadering en fazantendag gepland.
Terugblikkend op 2005 zijn er, ondanks het verlies dat
de WPA de afgelopen periode moest incasseren, toch
een aantal zaken in het belang van onze leden
gerealiseerd kunnen worden. Dat nog niet iedereen
daarover tevreden is, kunnen wij ons voorstellen.
Als bestuur werken we in alle harmonie op efficiënte en
effectieve wijze samen.
Met vertrouwen gaan wij in 2006 verder met het gevoel
dat we in 2005 weer greep gekregen hebben op een
organisatie waarop u als lid trots kunt zijn.
Wij wensen u en de uwen dan ook fijne feestdagen en
een heel goed en gezond 2006 toe.
Steven Vansteenkiste, voorzitter WPA-Benelux
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Ledenenquête
Inmiddels zijn er van 93 leden 22 ingevulde enquêtes binnengekomen, dat is 24%. Dat is
al een best resultaat om een beeld te krijgen van de wensen en ideeën van onze leden.
Hartelijk dank aan diegenen die het formulier direct hebben ingezonden.
In de volgende Nieuwsbrief, de eerste van 2006, willen we de gegevens van deze
ledenenquête publiceren. Dat geeft iedereen de gelegenheid om, die dat vergeten is,
alsnog een enquêteformulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat van de
WPA-Benelux per adres: Fazanterie de Rooie Hoeve, Stoppelveldseweg 1, 5473 RR
Heeswijk-Dinther, Nederland.
Het is voor het bestuur belang om te weten wat er onder de leden leeft en wat zij van de
WPA-Benelux verwachten.
Laat daarom ook uw stem horen en stuur alsnog het enquêteformulier in.

European Conservation Breeding Group.
Op 21 oktober jl. is in Twiststeden Duitsland voor de eerste keer de European
Conservation Breeding Groep (ECBG) bijeen geweest onder voorzitterschap van John
Corder. Iedere WPA afdeling kan 3 leden naar deze werkgroep afvaardigen. Vanuit WPABenelux hebben daarin zitting Steven Vansteenkiste en Ludo Pinceel.
De taak van deze werkgroep is vooral het coördineren van projecten waarin de WPA met
eventuele andere partners betrokken is.
In Twiststeden, Duitsland is voorgesteld om 5 kweekprogramma’s op te zetten met de
Salvadorie-fazant, Bruine oorfazant, Wallich-fazant, Elliot-fazant en de Javaanse groene
pauw.
Voordat het project van start kan worden gegaan dient er eerst een vooronderzoek
plaats te vinden, dat uit drie fasen bestaat:
1) Inventarisatiefase
2) Kwalitatieve beoordeling naar raszuiverheid van de betreffende vogels
3) Planning kweekprogramma.
Afgesproken is dat WPA-Benelux het kweekprogramma met de Salvadorie-fazant zal
adopteren.
Afgesproken is dat Merlijn v.d. Wittenboer zal te beginnen met de inventarisatie van de
Salvadorie-fazanten. Aan Aviornis Vlaanderen en Nederland is een verzoek gedaan om de
inventarisaties gezamenlijk te gaan doen.
De volgende bijeenkomst van de ECBG zal op 21 april a.s. in Antwerpen plaats vinden.

Van de penningmeester
Voor een klein aantal leden zit bij deze nieuwsbrief een derde verzoek tot betaling van de
contributie over 2005 met de vraag om tot directe betaling over te gaan. Wanneer
daaraan geen gevolg wordt gegeven zien wij ons genoodzaakt om de toezending van
deze Nieuwsbrieven en ander informatiemateriaal aan deze leden helaas voorlopig te
beëindigen. Volgens de statuten zijn leden verplicht de contributie jaarlijks te betalen
tenzij, in het voorafgaande jaar voor 1 december, het lidmaatschap schriftelijk bij het
bestuur is opgezegd. De WPA-Benelux is op haar beurt gehouden afdrachten aan het
WPA-hoofdkantoor in Engeland te doen voor de ingeschreven leden. Deze ontvangen
daarvoor de Internationale Nieuwsbrief, het WPA News en WPA Annual Revieuw.
Wij vertrouwen er echter op dat alle ingeschreven leden hun verplichtingen zullen
nakomen en dit niet ten koste willen laten gaan van de wel betalende leden.
Met de inning van de contributie zijn we in 2005 door allerlei omstandigheden laat
gestart. Dit willen we in 2006 naar voren halen, namelijk bij het eerste nummer van de
volgende Nieuwsbrief, welke gepland staat in februari/maart 2006
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Voor de Nederlandse leden is, omwille van efficiency, een nieuwe rekening geopend bij
de Postbank. De oude rekeningen bij de Rabobank komen te vervallen.
De nieuwe bankrekening WPA-Benelux is als volgt:
Postbank rek. nr.: 1093646 t.n.v. World Pheasant Association Nelderland-België
Marienhof 196, 4133 BX Vianen.
De contributie-inning vanaf 1 januari 2006 zal, voor de Nederlandse leden, plaatsvinden
met acceptgiro’s voor deze nieuwe rekening. Voor incidentele betalingen verzoek ik u om
eveneens op de nieuwe rekening te storten.

WPA-projecten
De gegevens voor de studbooks van de verschillende WPA-projecten zullen voortaan door
de Europese afdelingen van de WPA worden opgevraagd. Dit is een besluit van de EBAC.
Tot nu toe blijkt dat veel deelnemers in de projecten erg laat dan wel niet hun gegevens
aanleveren. Voor de betreffende stubbook holder is dat een vervelend gebeuren. Vanuit
WPA-Benelux is ook een voorstel naar de EBAC gegaan om het nakomen van afspraken
m.b.t. de deelname aan de projecten beter te gaan managen en sancties in te stellen
indien voorwaarden niet worden nagekomen. Het betreft hier o.a. de projecten van de
Kamhoenders, Vietnamfazanten, Edwardfazanten en Blythtragopanen.
De komende weken kunnen deelnemers aan deze projecten derhalve een verzoek
verwachten om alsnog gegevens aan te leveren.

Vietnam fazant
Via de enquête hebben verschillende leden kenbaar gegeven mee te willen doen met het
project van de Vietnamfazant van de Zoo van Hanoi.
Vanuit het broedseizoen 2005 zijn nog totaal 13 dieren beschikbaar. Op volgorde van
binnenkomst van de enquêteformulieren zullen deze geplaatst gaan worden. Deze dieren
blijven eigendom van de Zoo van Hanoi en worden in consignatie geplaatst door de WPABenelux bij leden daarvan.
Alle leden die zich hiervoor aangemeld hebben inmiddels daarvoor een voorstel gekregen
met een overeenkomst. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij te kunnen vermelden waar
de beschikbare fazanten geplaatst zijn.
Voorrang daarbij hebben de dierentuinen en leden waar al vogels geplaatst zijn in het
verleden. Het gaat daarbij meestal om vervanging van overleden vogels of vervanging
van onjuiste bloedlijnen.
In 2004 zijn vogels vervangen/aangevuld bij:
R. Jacken, Duitsland
Zoo Lissabon, Portugal
In 2005 zijn vogels vervangen/aangevuld bij:
Zoo Keulen,
Zoo Berlin en
WPA-lid, Frankrijk, via Clères.
Om de vogels geplaatst te krijgen dient een bijdrage betaald te worden van € 270,- per
vogel. 50% daarvan ontvangt de betreffende kweker/dierentuin en 50% wordt besteed
aan projecten in de Zoo Hanoi die gesponsord worden door de WPA. In de afgelopen
jaren zijn al diverse projecten uitgevoerd. In de laatste WPA-vergadering heeft een
presentatie plaats gevonden van de projecten in de periode 2004-2005.
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Wie met dit project mee wil doen kan zich aanmelden bij de secretaris van de WPABenelux. Dit kan ook via de reeds eerder toegezonden enquête. De aanvragen zullen op
volgorde van binnenkomst worden afgehandeld.

Werkgroep Ka mhoenders

Haan Lafayettehoen (Gallus lafayetti)
Door de werkgroep zijn in de afgelopen periode de Rode kamhoenders (Gallus g.g.)
vanuit het project Hanoi Zoo van de kweek 2005 geplaatst bij een aantal dierenparken
en particuliere kwekers. De kweek 2005 bestond uit totaal 23 vogels afkomstig van:
Ornitologisch instituut Jean Delacour in Clères, Frankrijk:
4-1
Vogelpark AviFauna, Nelderland:
3-3
Fazanterie de Rooie Hoeve, Nederland:
3-2
In de periode september/november zijn alle vogels bij elkaar gebracht in Fazanterie de
Rooie Hoeve. Na enting met het CAV-virus zijn zij als volgt geplaatst:
Zoo Antwerpen
1-1
Loi Burger
1-1
Ludo Pinceel
1-1
Zoo Plankendael
1-1
De WPA-leden die zich opgegeven hebben voor deelname aan dit project zullen wellicht
bij goede kweekresultaten in 2006 vogels aangeboden krijgen.
Daarnaast heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van het Groene Javahoen (Gallus
varius). Op dit moment zitten er bij Nederlandse kwekers 6-4 en in België 1-1 voor zover
de werkgroep kon vaststellen. Slechts op een adres waren er kweekresultaten. De
werkgroep gaat zich inzetten om de populatie hiervan te verbeteren.
Het komend jaar zal een inventarisatie worden gestart het Sonnerath Kamhoen en het
Lafayette Kamhoen door de EJFG in het Beneluxgebied.
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Programma fazantendag Zoo Antwerpen
Zaterdag 22 april 2006
09.00 – 10.00

Ontvangst registratie deelnemers en koffie

10.00 – 10.15

Welkom door Steven Vansteenkiste, voorzitter WPABeNeLux, curator vogels Zoo Antwerpen

10.15 – 10.50

projecten van WPA vandaag: John Corder, voorzitter
ECBG, lid WPA hoofdbestuur

10.50 – 11.30

Houden en kweken van moeilijke soorten: Piet Kreeft

11.30 – 12.10

Vogels gezond houden: Dr. Francis Vercammen
dierenarts Zoo Antwerpen

12.15 – 13.30

Gezamenlijke lunch
gelegenheid tot bijpraten

13.30 – 14.10

Rol van dierentuinen en toekomst van het kweken met
vogels door Steven Vansteenkiste
Curator vogels Zoo Antwerpen

14.15 – 16.15

Geleid bezoek aan de verzamelingen

16.15 – 17.30

Vrij bezoek
in het park.

Salvadorie-fazanten
(Lophura inornatus)
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Informatiemateriaal WPA-Benelux
Voor bijeenkomsten, vogeltentoonstellingen en dergelijke is nu voortaan van de WPABenelux informatiemateriaal beschikbaar. Op dit moment zijn er 2 A2 affiches van WPA
projecten welke vertaald zijn in het Nederlands vanuit de Newsletter of the
WPA/BirdLife/Species Survival Commisson van oktober 2004 met de titels
Inspectie van de Galliformes in Cambodja en
Het gebruik van kunstmatige nest platforms voor Cabot tragopanen in het
tweede broedseizoen.
Op deze affiches worden projecten omschreven die met ondersteuning van de WPA tot
stand zijn gebracht. Van de WPA met informatie over de doelstelling is zowel een Engels
als Nederlandstalige A3-affiche beschikbaar en er zijn A4-folders beschikbaar. Voor meer
informatie of het lenen van de (geplastificeerde) affiches kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de WPA-Benelux
Daarnaast kunnen van de website www.wpa-benelux.info/~ejfg/ gratis gedownload
worden vier A4-posters over de Kamhoenders alsmede een folder over de activiteiten van
de European Jungle Fowl Group.

Nieuwe leden
Een van de punten die in de ledenenquête naar voren is gekomen is het werven van
nieuwe leden. Het bestuur zal hierin zeker actie gaan ondernemen, maar het zijn
natuurlijk ook de leden zelf die hierin een bijdrage kunnen leveren. En wij als bestuur
kunnen ze daarbij helpen. Wij hebben inmiddels voor nieuwe leden een
informatiepakketje samengesteld dat op verzoek kan worden toegezonden. Dat kan
worden aangevraagd bij het secretariaat.
Overigens gaat het met het ledenaantal best goed. In de afgelopen drie maanden hebben
zicht als lid aangemeld:
J. Achterberg, Sofialaan 15, 3708 HB Zeist, NL
T. v.d. Braak, Het Schoor 12A, 5473 VJ Heeswijk- Dinther, NL
S. di Cristofaro, Rue de Nivelle 240, Strepy-Bracquegnies, BE
H. de Wit, Heeseind 41, 5492 PD Nuland, NL
Per 01-12-2005 bedraagt het aantal leden 95.

Website WPA-Benelux
Van een aantal leden hebben we reacties ontvangen voor een persoonlijke code om in
het beschermde deel van de website te komen. Zij dachten daarachter b.v. het formulier
van de enquete te kunnen downloaden.
Deze optie is momenteel nog niet te gebruiken. Daar moet nog een aanpassing op
aangebracht worden. Wanneer deze optie operationeel krijgt ieder lid een code om
daarvan gebruik te maken. Dat het op dit moment nog niet mogelijk is heeft ook te
maken met feite dat we nog niet in geslaagd zijn om een van de leden te vinden die
webmaster van de site wil worden.
Een advies voor een van de goede voornemens voor 2006:
Wordt webmaster van de site van de WPA-Benelux.
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Agenda
10 december 2005, Heeswijk-Dinther, European Jungle Fowl Group, Fazanterie de
Rooie Hoeve.
7 januari 2006, Bestuursvergadering WPA-Benelux, Zoo Antwerpen.
24 maart 2006, Bestuursvergadering WPA-Benelux, 19.00 uur, Budel.
24 maart 2006, Algemene ledenvergadering WPA- Benelux in Café de Wielerbaan
te Budel, aanvang 20.00 uur.
21 april 2006 Bijeenkomst European Conservation Breeding Group
22 april 2006 Fazantendag Zoo Antwerpen (programma volgt nog).
24 juni 2006 Bestuursvergadering WPA-Benelux, Zoo Antwerpen.

Javaanse groene pauw (Pavo muticus muticus)

Noteer al vast in uw agenda de datum van de algemene
ledenvergadering en de Fazantendag 2006
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