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Van het Bestuur 

 

De belangstelling voor de Fazantendag 2006 van de WPA Benelux 
op 22 april jl. in de Zoo van Antwerpen hebben wij als bestuur 
ervaren als een waardering voor ons werk in het afgelopen jaar. 
Bijzonder daarbij was de grote belangstelling vanuit de WPA 
Duitsland en van WPA UK-HQ. Liefst 75 personen waren aanwezig 
en aan hen kon een aantrekkelijk programma worden aangeboden. 
De positieve reacties die wij van diverse medewerkers mochten 
ontvangen geven ook weer wat er uit de enquête bleek: WPA-
leden stellen regelmatig contact onderling met een programma van 
interessante sprekers zeer op prijs. Binnenkort zullen wij dan ook 
de voorbereidingen starten om voor 2007 wederom een 
interessante Fazantendag te organiseren in een bijzondere 
omgeving. 
Daarnaast zullen wij ons bezig houden met de projecten waarin wij 
al participeren, zoals het Vietnamproject, de Kamhoender 
werkgroep en de Kraagfazantengroep. Voor twee nieuwe 
projecten, namelijk met de Salvadori-fazant en de Wallichfazant, 
die door de WPA-Benelux geadopteerd zijn wordt thans onderzocht 
welke vogels daarvoor beschikbaar zijn.  
Ook de normale bestuurlijke activiteiten als vergaderingen, 
verzenden van Nieuwsbrieven, ledenwerving, verzorging van de 
website blijven hun aandacht vragen. 
In de komende bestuursvergadering zullen we de ledenenquête  
bespreken en bezien op welke wijze wij de ledenservice verder 
kunnen gaan verbeteren. In de eerstvolgende Nieuwsbrief na de 
vakantie kunt u daarover meer vernemen. 
 

Steven Vansteenkiste, voorzitter WPA-Benelux 

 
 
Van de Redactie 
 

Ondanks enkele schoonheidsfoutjes in onze eerste Nieuwsbrief 
van 2006 hebben wij daarop toch nog bemoedigende 
complimenten mogen ontvangen. Deze tweede Nieuwsbrief heeft 
meer aandacht kunnen krijgen en we hopen opnieuw dat hij 
voldoende nieuws bevat dat voor onze leden interessant is. Zo 
zullen we voor de leden die helaas de fazantendag hebben moeten 
missen in deze en de volgende Nieuwsbrieven enkele interessante 
inleidingen opnemen. 
De bedoeling is na de vakantie nog twee Nieuwsbrieven uit te 
brengen en wel in september en vlak voor de jaarwisseling. Graag 
stellen wij ook de leden die iets bijzonders over hun ervaringen te 
vertellen in de gelegenheid om dit via de WPA-Nieuwsbrieven 
bekend te maken. Verder wil de redactie ook regelmatig eens een 
interview met een van de leden plaatsen en dan met name over 
hun ervaringen in het houden van vogels. 
In dit nummer laten wij u kennis maken met ons nieuwe 
bestuurslid Teun van de Braak. 

 Merlijn van den Wittenboer 
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WPA Fazantendag 2006 
 

De fazantendag op 22 april jl. in de Zoo van Antwerpen mag gezien worden als een ge-
slaagde operatie. Liefst 74 deelnemers melden zich om 9.30 uur in de prachtige 
ontvangsthal.  
 

 

Aanmelden van deelnemers 
 

Naast de leden van de WPA 
Benelux waren ook grote dele-
gaties van de WPA Duitsland en 
UK aanwezig naast een aantal 
vogelliefhebbers vanuit Aviornis. 
 

We hadden ook een aantal in-
teressante sprekers achter de 
micro kunnen krijgen. John 
Corder sprak met groot enthou-
siasme over de projecten van de 
WPA in Azië, wat Steven 
Vansteenkiste snel en helder in 
het Nederlands vertaalde. 
Piet Kreeft had een goed verhaal 
over zijn in de praktijk opgedane 
kennis over het kweken en 
verzorgen van de moeilijkere 
 

soorten fazanten.
Dr. Francis Vercammen, dierenarts van de Zoo in Antwerpen kreeg alle aandacht van de 
aanwezigen over zijn adviezen over het gezond houden van vogels.  
 

  

John Corder 
 

Om half een schoof iedereen aan 
voor een goed verzorgde lunch 
waar men ook voldoende 
gelegenheid had om onderling de 
nodige informatie uit te wissen. 
Steven Vansteenkiste zelf kwam 
na de lunch met een boeiend 
verhaal over de toekomst van 
het kweken van vogels en met 
name de rol daarin van de 
dierentuinen.   
Daarna splitsten de groepen zich 
in tweeën en werd onder leiding 
van Steven en Frederic Verstap-
pen een rondleiding gegeven in 
de Zoo. Daarna nam ongeveer de 
helft van de deelnemers aan de 
Fazantendag 2006 afscheid en 
schoof de andere helft om 6 uur 

aan het diner waar rustig nog eens kon worden bijgepraat over de gebeurtenissen van deze 
fantastische Fazantendag. Met een tevreden terugblik kon rond negen uur iedereen de 
terugreis aanvaarden, hoewel alle Engelse en enkele Duitse gasten nog een dagje in 
Antwerpen bleven en de volgende dag nog enkele collecties gingen bezoeken.  
Van de inleidingen van Piet Kreeft en Steven Vansteenkiste zullen we in deze en komende 
Nieuwsbrieven korte samenvattingen publiceren. 
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Kennismaking met…  Teun van de Braak 
 

Teun v.d. Braak  

 
 
 
 
 
 

Op de Jaarvergadering van vrijdag 24 maart jl. is Teun 
van de Braak uit Heeswijk-Dinther benoemd als  
lid van het bestuur van de WPA-Benelux op voordracht 
van het bestuur. Teun is waarschijnlijk het jongste 
WPA-bestuurslid van alle WPA Chapters, hij moet dit 
jaar nog 19 jaar worden.  
Wie is Teun? 
 

Ik ben geboren en getogen in het buitengebied van 
Heeswijk-Dinther waar ik, tussen de kippen en andere 
huisdieren die mijn ouders hadden, opgroeide. Vorig 
jaar ronde ik mijn opleiding gymnasium aan het 
Bernrode College in mijn eigen dorp af. Tijdens deze 
studie heb ik een profielwerkstuk gemaakt dat ging 
over het gedrag van kippen en de Nederlandse 
leghensector. In de pers is hierover gepubliceerd. In 
september 2005 startte ik op de Universiteit van 
Wageningen de studie algemene dierwetenschappen 
ofwel bachelor of animal science, welke vijf jaar duurt. 
Inmiddels heb ik mijn eerste tentamenreeks afgerond 
met ruime voldoendes. 
In de tijd dat ik op de basisschool en het gymnasium zat was ik 
erg druk met het verzorgen van o.a. raskippen, katten, 
kalkoenen, fazanten, nandoes e.d. Nu ik studeer heb ik van 
mijn ouders mijn ‘veestapel’ behoorlijk moeten inkrimpen. 
 
 
 

Tijdens mijn gymnasiumperiode ben ik een dag per week in Fazanterie de Rooie Hoeve gaan 
werken voor de verzorging van de vogels. Dat doe ik thans nog naast mijn studie in 
Wageningen met veel plezier maar ook met grote accuratesse. De afgelopen periode heb ik in 
het kader van mijn studie gedurende een week alle werkzaamheden in de Fazanterie 
overgenomen, inclusief het aansturen van andere medewerkers. Van mijn hobby probeer ik 
dan ook in de toekomst mijn werk te maken. 
 

Ik ben geen grote prater maar wel een doener. Ik ben iemand die heel attent is op hoe dieren 
zich gedragen. Ik ben dan ook zeer betrokken bij hun welzijn. Vanuit mijn ervaring en 
contacten die ik inmiddels al heb opgedaan denk ik in het organiseren van een aantal zaken in 
het WPA bestuur een positieve bijdrage te kunnen leveren. Bovendien kan ik hierbij 
kennismaken met een aantal mensen die dezelfde interesse hebben als ik. Voor mijn verdere 
ontwikkeling kan daarvan ook nog veel leren. 
 
 

Van de penningmeester 
Op dit moment heeft het overgrote deel van de leden het lidgeld over 2006 betaald. Slechts 
een enkeling zal bij deze nieuwsbrief een herinnering aantreffen. Wij hopen dat ook deze leden 
het lidgeld spoedig zullen overmaken. 
In het eerste kwartaal van 2006 is het besluit genomen om alle leden met een betalings-
achterstand 2004 / 2005 geen informatie meer toe te sturen. Totaal gaat het hier om 14 
leden. We hopen op die manier de financiële situatie van WPA-Benelux te versterken. Leden 
die ondanks herhaaldelijke verzoeken het lidgeld niet betalen, vormen immers een kostenpost 
voor de leden die wel (op tijd) betalen. Dit besluit is in het tweede kwartaal van 2006 
uitgevoerd. Gelukkig hebben we na deze maatregel weer een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen en neemt het ledenaantal weer toe. 
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Fotocollage WPA –Fazantendag 2006 
 
 

 

Luisterend naar de sprekers 
 

 

Onze Engelse gasten aan het diner 
 

 

De Nederlands-Belgische tafel 
 

 

Presentatie van Piet Kreeft 
 
 

 
 
 

 

De Duits-Nederlandse tafel 
 



                                                                         WPA – Nieuwsbrief 2 -  2006                                                                           6      
 

Aviaire Influenza. 
 

Het is nu weer stil rond de Aviaire influenza als ziet het er naar uit dat er in het najaar van 
2006 opnieuw een ophokplicht in Nederland zal komen. Het enten van vogels is voor 
particulieren te kostbaar en omslachtig gebleken zonder dat er uitzicht was dat de dieren bij 
een uitbraak in de directe omgeving vooralsnog niet geruimd zouden worden. 
Toch zal de hobbydierhouder er in de toekomst mee rekening dienen te houden dat enten een 
gebruikelijk onderdeel van de hobby zal worden evenals het afschermen van de vogels voor de 
vogeltrek. Het is mogelijk dat er een entstof wordt ontwikkeld die via een spray of door het 
drinkwater gemengd kan worden. Probleem daarbij blijft de registratie en de scheiding tussen 
consumptie- en hobbypluimvee hoe eenvoudig dit ook lijkt. 
Een verstandig initiatief heeft de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders 
genomen om hun eerste Internationale conferentie voor een belangrijk deel te plaatsen in de 
naderende ontwikkelingen m.b.t. de Aviaire influenza. Zier hiervoor het congres op 1 juli a.s. 
in de agenda van deze Nieuwsbrief. Wij zullen u via deze Nieuwsbrief op de hoogte houden 
over de verdere ontwikkeling op dit terrein.  

 
Plaatsing Vietnam fazanten 
In de vergadering van de EBAC op 21 april jl. is besloten dat de Studbookholder Alain 
Hennache en Merlijn v.d. Wittenboer m.b.t. de plaatsing van de Vietnamfazanten 
verantwoordelijkheden 
zouden krijgen voor de uitvoering daarvan. Beiden zijn mening dat het beleid 
m.b.t. het plaatsen van dieren vanuit de WPA bij particulieren duidelijker dient te worden 
alsmede dat daarop ook meer toezicht moet komen zodat afspraken nagekomen worden. Het 
heeft nog aan tijd ontbroken om dit verder uit te werken. In afwachting daarvan is in ieder 
geval al besloten om de prijs van het plaatsen van de Vietnamfazanten van € 270,- terug te 
brengen naar € 135,- per koppel waarvan 50% van dat bedrag voor de kweker is en 50% 
gestort wordt in het WPA-Benelux fonds t.b.v. het Vietnamproject. Op dit moment zijn nog 
twee koppels beschikbaar om geplaatst te worden. 

 
Nieuwe leden 
Als nieuwe WPA-leden hebben zich in de afgelopen periode aangemeld: 
Dirk Callebaut, Ganzestraat 104, 9506 Schendelbeke, en 
Paul van der Kamp Keerkade 31, 3831 SN Leusden. 
Het aantal leden bedraagt thans 82 nadat de ledenlijst opgeschoond is met 14 leden die over 
2004 en 2005 hun contributie niet meer betaald hadden. 

 
Agenda 
25 juni 2006: Bestuursvergadering WPA-Benelux, Zoo Antwerpen. 
1 juli 2006: Conferentie ‘Is there a future for hobby holding in Europe’ georganiseerd 
door de Ned. Belangenvereniging van Hobbydierhouders in de Reehorst te Ede. 
8-10 sept. 2006: WPA- Duitsland Jaarvergadering in de Zoo van Berlijn. 
23 sept. 2006: Bestuursvergadering WPA- Benelux, Zoo Antwerpen. 
1 oktober 2006: Nieuwsbrief nr. 3 van 2006 
14-15 okt. 2006: WPA 31ste AGM en UK Jaarvergadering, Fordingbridge, Hampshire 
15 december 2006: Nieuwsbrief nr. 4 van 2006. 


