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KONINKLIJKE ROTTERDAMSE DIERGAARDE  
150 JAAR IN 2007 

 
 

 

 

 
 

 

 Dit jaar bestaat de Diergaarde 150 jaar! Reden temeer om een feestje te 
vieren met al die mensen en groeperingen die het mogeli jk hebben 
gemaakt dat Bli jdorp zich heeft kunnen o ntwikkelen tot de moderne 
dierentuin die het nu is. De Jubileumactiviteiten worden over het hele 
jaar gespreid met een aantal hoofdmomenten.  

 
 

21 April a.s. WPA-Benelux Fazantendag 2007 in Diergaarde Blijdorp 
 

Al aangemeld? Doe het nu: info@wpa-benelux.info 

 

WPA-Benelux 
 

 

Nieuws 2007/1 
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Agnes Orvington 

Dr. A. Di Cristofaro 
Loi Burger 
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Ludo Pinceel 
Steven Vansteenkiste 
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Steven Vansteenkiste 
 

Veterinaire aspecten 
Loi Burger 
 

Ereleden 
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Dieter Arnolds 
Ir. J.M.L. van Loon 
Madelon Willemsen 
 
Postadres secretariaat 
Fazanterie de Rooie Hoeve 
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5473 RR  Heeswijk-Dinther 
 
Raad van Advies 
R. van Bocxstaele 
Ir. R. Holsheimer 
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Drs. Ir. P.P. van der Lugt 
 
Uitgave  
De Nieuwsbrief WPA wordt 4 keer per 
jaar uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de WPA-
Benelux. 
 

Van het Bestuur 
 

Het herstel van onze voorzitter Steven Vansteenkiste vraagt zijn 
tijd en schijnt ook de goede kant op te gaan. Vanuit zijn thuis 
situatie wordt hij steeds meer betrokken bij zijn werkzaamheden. 
Het bestuur heeft Ludo Pinceel verzocht om voor de komende 
periode als waarnemend voorzitter op te treden. Zijn eerste taak als 
voorzitter van de jaarvergadering op vrijdag 16 maart jl. heeft hij 
er al opzitten. In een kleine twee uur wist hij alle 12 agendapunten 
af te handelen, waarbij de betrokkenheid van de aanwezige leden 
op de vergadering optimaal was. Ludo Pinceel bedankte daar de 
leden bij de sluiting van de vergadering hartelijk voor, hetgeen ook 
een blijk is dat de openheid en de transparantie van de huidige 
WPA-Benelux thans optimaal is. Alles mag en kan gezegd worden. 
In het bestuur hebben enkele mutaties plaats gevonden. Ronald 
Wezeman heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd  wegens
drukke werkzaamheden. 
Tot het bestuur zijn toegetreden Dr. Di Cristofaro en Paulo 
Raeymaekers. Het bestuur is thans op volle sterkte gekomen en 
het zou goed voor de WPA-Benelux zijn als er nu enkele werk-
groepjes kunnen worden gevormd met een vertegenwoordiging 
van een van de bestuursleden rond enkele zaken die intern nog de 
nodige aandacht vragen: 
-het beheer en actualisering van de website; 
-het verzorgen van inhoud en uitgave van de nieuwsbrieven. 
De oproepen in de voorgaande nieuwsbrieven hebben geen 
reacties opgeleverd tot nu toe. Het bestuur zal binnenkort hiervoor 
nieuwe initiatieven gaan ondernemen. 
 

 

 

        
         

Mooi plaatje van het landschap in Fordingbridge waar de WPA gehuisvest is. 
 

Van de Redactie 
 

Het aantal E-mailadressen is weer met 12 toegenomen zodat in 
totaal nu 83% van de leden de WPA-Nieuwsbrief digitaal ontvangt. 
Via diverse kanalen vernemen we dat de digitale Nieuwsbrief posi-
tief  gewaardeerd wordt. Als leden ideeën hebben over bepaalde 
informatie, adviezen, kritiek of iets dergelijks: wij zijn elektronisch 
prima bereikbaar en ontvangen graag commentaar op ons werk. 
Ook stelt de redactie het op prijs om artikelen te ontvangen die in 
deze Nieuwsbrief kunnen worden opgenomen. Als er nog leden 
zijn die een e-mailadres hebben dat wij nog niet hebben, willen die 
dat dan mailen naar info@wpa-benelux.info.  
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Programma fazantendag Zoo Rotterdam 

Zaterdag 21 april 2007 
 

09.30 – 10.00  Ontvangst registratie deelnemers en koffie      

10.00 – 10.15 Welkom door de voorzitter WPA-Benelux 
 

10.15 – 10.50 Mr. Harald Schmidt, vogelcurator van deze Zoo werpt 
een blik op de ontwikkeling van deze dierentuin.  

  

10.50 – 11.30 Presentatie door Gert Kieft over enkele praktische 
zaken in zijn Fazanterie ’t Bakkersboschje te Putten. 

 

11.30 – 12.10 Hoe zinvol is post mortaal onderzoek?: Prof. Dr. Gerry 
M. Dorrestein, voormalig hoofd  Pathologie Afdeling 
Bijzondere Dieren, Faculteit. Diergeneeskunde Uni-
versiteit Utrecht en thans directeur van het Nederlands 
Onderzoek Instituut voor Vogels en Bijzondere Dieren 
(NOIVBD) te Veldhoven. 

 

12.15 – 13.30  Gezamenlijke lunch, gelegenheid tot bijpraten. 
 

13.30 – 14.10  Dr. Sibyle Moulin de resultaten van het onderzoek van 
het genus Lophura nader toelichten. Sibyle is een 
Franse onderzoekster en deed dit onderzoek in het 
kader van haar doctoraat biologie  in samenwerking 
met Dr. Ettore Randi, DNA-specialist van het ‘Instituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica’ te Bologna. 

 

14.15 – 16.15  Geleid bezoek aan de dierentuin 
 

    16.15 – 17.30      Vrij bezoek in het park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blyth-tragopaan                                   
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U een gratis WPA sweater, wij een nieuw lid. 
 

Onze WPA-sweateractie loopt thans op volle toeren. Afgelopen weken zijn vijf sweaters gestuurd naar de 
nieuwe leden van november tot en met februari en enkele nieuwe leden hadden toen al een sweater 
ontvangen uit de eerste zending van 6 stuks die als voorbeeld dienden….. maar we willen nog meer leden 
waarmee we samen onze organisatie kunnen versterken. 
De WPA is de organisatie die zich wereldwijd sterk maakt in conservatie van bedreigde soorten in de natuur 
en beschermd milieu. Via sponsoring van een van onze leden hebben we deze prachtige WPA-sweater laten 
maken in de huiskleur blauw van de WPA. De sweaters zijn van 100% katoen en met een geborduurde 
afbeelding van de  Prelaatfazant.  De sweater heeft een waarde van € 40,-. Bij ieder nieuw lid dat u voor de 
WPA werft ontvangt u gratis een sweater!  En wie het honderdste nieuwe lid aanbrengt kan nog op een 
extra verrassing rekenen. De teller van het aantal leden staat nu op 93.  
Dus leden doe uw best. Er zijn vast wel kennissen in de vogelwereld die u warm kunt maken voor een WPA-
lidmaatschap. Tenslotte kun je op de WPA weer rekenen, zij is weer heel actief bezig. Met nog wat meer 
leden erbij krijgt de WPA-Benelux een steviger basis om diverse conservatie projecten uit te gaan voeren. 
Overigens zijn deze sweaters ook bij de WPA te koop. Voor WPA-leden bedraagt de 
prijs € 25,- en niet-leden betalen hiervoor € 40,-.  
Bestellen kan in Nederland door middel van storting van dit bedrag op 
Postbanknummer 1093646 t.n.v. WPA-Benelux en in België op Fortisbanknummer 
001-2561446-43 t.n.v. WPA Nederland-België onder vermelding van sweater en 
gewenste maat. De sweaters zijn leverbaar in de maten S/M/L/XL/XXL en een 
wasvoorschrift is bijgesloten. 
Totaal zijn er 135 sweaters via een sponsor gekocht waarvan er door de chapters 
Duitsland en Frankrijk totaal 80 zijn afgenomen. 
En voor deze actie geldt: op=op, dus maak de komende maand een nieuw WPA-
lid. Wij een nieuw lid: U een prachtige sweater! 

 

 

Plaatsing fazanten 
 

Door WPA-Benelux worden in het kader van het Vietnam project vogels geplaatst bij particulieren, 
dierentuinen en vogelparken. In 2006 zijn totaal 22 vogels geplaatst door WPA-Benelux bij 12 ver-
schillende locaties, waarvan Vietnam-fazanten 5 -9, Rood kamhoen 3-3 en Groene Javahoen 1-1. 
Ook in 2007 zijn al weer vogels geplaatst: 
12-03: Rood Kamhoen 1-1: Ptc+ in Barneveld  
13-03: Rood Kamhoen 1-1: Burgers Zoo Arnhem via Ptc+ 
Bij de werkgroep EJFG is nog beschikbaar Rood kamhoen 1-0 voor plaatsing en er is thans  
een aanvraag voor 1-3 voor plaatsing op twee locaties. 
 

Agenda 
 

 31 maart 2007: Studiedag van WPA France met Aviornis France te Tours. 
 21 april 2007: 27 WPA-Benelux Fazantendag Diergaarde Blijdorp Rotterdam. 
 17-20 mei 2007: Studiereis van WPA Frankrijk naar Spanje. 
 1-3 Juni 2007: Oprichtingsbijeenkomst van chapter WPA-Oostenrijk. 
 15 juni 2007: Nieuwsbrief nr. 2 van 2007. 
 7-9 sept. 2007: Jaarvergadering WPA-Duitsland in Biberach 
 

Nieuwe leden 
 

Als nieuwe WPA-leden hebben zich in de afgelopen periode aangemeld: 
-     Jan Harteman, Voorstraat 63, 4033 AC  Lienden, Tel. 0614 642988, e-mail: jan@harteman.nl   
- Tom Lenaerts, Kampweg 78, B-2990 Wuustwezel, 003234846055, e-mail: anserformis@hotmail.com   

Het aantal leden bedraagt thans 93 en we zijn op weg naar de 100! 
De ledenwerfcampagne waarnaar ook door enkele leden in de ledenenquête van november 2005 is 
gevraagd loopt nu al enkele maanden. Al 5 gratis sweaters zijn naar nieuwe leden gegaan. 
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Verslag  WPA-Benelux jaarvergadering 16-03-2007 te Budel. 
 

 
1. Opening en mededelingen. 

- Ludo Pinceel opent om 20.15 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij 
excuseert de afwezigheid van de voorzitter Steven Vansteenkiste. Steven is nog 
herstellende van zijn ziekte en is begonnen met het hervatten van zijn werkzaamheden 
voor de Zoo vanaf zijn thuisadres.  

- B.v.v. ontvangen van: Jan Homan, Mathieu Gerrese, Mariet Vallen, dr. Di Cristofaro en 
Frederic Verstappen. Aanwezig zijn 22 personen. 
 

2. Jaarverslag 2006 van de secretaris. 
In het kort wordt dit door Merlijn v.d. Wittenboer nog nader toegelicht. Het verslag wordt 
vastgesteld.  

 

3. Financieel verslag 2006 en begroting 2007 van de penningmeester. 
Ronald Wezeman geeft een korte toelichting op het financieel verslag over 2006 en de 
begroting voor 2007.  Hij stelt dat de contributie-inning nu beter verloopt en dat over 2006 
slechts een lid nog niet betaald heeft. Besloten wordt dat de contributie voor een gewoon 
lidmaatschap voor 2007 € 25,- blijft en voor een lid-begunstiger € 50,- en voor een 
conservation-lid € 115,- en dat de leden gevraagd zal worden om een 
machtiging/domiciliering voor het betalen van de contributie. Dat scheelt het bestuur veel 
werk met het verzenden van de accepten/overschrijvingen en met de inning. De 
kascommissie dechargeert de penningmeester voor het financieel verslag over 2006 en de 
begroting 2007 wordt goedgekeurd. 
 

4. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2007. 
     Hiervoor worden benoemd Jan Achterberg en Raf Smets. 
 

5. Fazantendag WPA-Benelux 2007. 
Deze wordt gehouden in de prachtige Oceanium-zaal op 21 april a.s. in Diergaarde Blijdorp 
te Rotterdam, aanvang 10.00 uur. Het programma is klaar en zal in de komende 
Nieuwsbrief opgenomen worden. Verzocht wordt om zich snel aan te melden zodat de 
organisatie een beeld heeft wie er allemaal komt. Inmiddels hebben zich al 31 personen 
aangemeld. 

  

6. Ledenwerfactie. 
Merlijn licht toe dat in 2006 na een opschoning van het ledenbestand van +150 er nog 72 
betalende leden overbleven. Het ledental is inmiddels weer gestegen tot 92 leden met een 
in november gestarte actie: voor ieder lid een WPA sweater. Voor WPA-Benelux is een 
ledental van 150 gewenst om meer armslag te krijgen voor activiteiten. Hij nodigt de leden 
uit om zich in 2007 in te zetten om tot meer leden te komen. 

 

7. Benoeming bestuursleden. 
Ludo zegt dat van Agnes Orvington nog geen reactie ontvangen is of zij ook haar 
bestuursfunctie wil voortzetten. Haar benoeming is derhalve onder voorbehoud. 
Op de beschikbare vacatures worden benoemd dr. S. Di Cristofaro die vooral de Waalse 
kant van de WPA-Benelux zal vertegenwoordigen en P. Raeymaekers. L. Burger wordt 
herbenoemd omdat hij volgens het rooster van aftreden herkozen diende te worden. Met 
handgeklap werden alle kandidaten 
benoemd. In de ontstane vacature van penningmeester door het aftreden van R. Wezeman 
zal door het bestuur worden voorzien. 
 

8. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden. 
      Conform het voorstel wordt besloten. 
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9. Rapportage werkgroepen. 
Kamhoenders. Merlijn doet kort verslag van de vele activiteiten die in 2006 zijn verricht 
vanuit de EJFG en de veranderde werkwijze van de werkgroep vanaf 2005. Hiervan heeft 
een verslag gestaan in de WPA Nieuwsbrief nr. 4 van december 2006. 
Kraagfazanten. Victor Steenackers doet een verslag rond de kraagfazanten. Liefst 50% 
van de vragenlijst die afgelopen jaar door de werkgroep is verspreid werd teruggezonden. 
Wie geen ringbriefjes of vragenlijsten terugstuurt wordt uit het registratiesysteem 
verwijderd. In Frankrijk en Oostenrijk worden thans ook kraagfazanten werkgroepen 
opgericht. Er zijn inmiddels ook twee founders van Lady Amherst-fazanten die raszuiver 
zouden zijn. Men hoopt hier in 2007 mee te kunnen kweken. In korte tijd is door de 
werkgroep veel bereikt en hij wordt internationaal als een voorbeeld gesteld. 
Pauwfazanten. Ludo meldt dat Peter Paul v.d. Lugt in de jaarvergadering van WPA 
Vlaanderen verslag heeft gedaan over deze werkgroep die op dit moment niet veel 
voorstelt. De grijze pauwfazanten zouden meer belangstelling hoeven in verband met de 
raszuiverheid maar hier bestaat weinig belangstelling voor. De meeste kwekers zouden 
zich met de duurdere soorten bezig houden waar het thans overigens ook minder goed 
mee zou gaan. 

   
10. ECBG activiteiten.  

Ludo schets in een kort bestek de werkwijze en organisatie van de European Conservation 
Breeding Group die in 2005 is opgericht onder voorzitterschap van John Corder. Steven en 
hijzelf zitten daar namens de WPA-Benelux.  
Van daaruit zijn verschillende projecten uitgezet die zich richten op drie belangrijke 
punten: 

- Inventariseren van soorten in beschermd milieu 
- Beheren van populaties van bedreigde soorten 
- Nieuwe projecten 

In Duitsland en in de UK heeft recent een uitvoerige inventarisatie plaats gevonden over de 
vogels. Deze is te vinden op de site www.wpa-europe.ch.vu. 
De chapter WPA-Benelux is betrokken bij het project met de Wallich-fazant en de 
Salvadori-fazant. 
Voor beide soorten is er een inventarisatie gemaakt en worden thans activiteiten 
ondernomen om bloedmonsters te trekken en DNA onderzoek te laten uitvoeren om vast te 
kunnen stellen hoeveel verschillende bloedlijnen er zijn. Dit onderzoek zal uitgevoerd 
worden door een onderzoeker aan de universiteit van Göteborg. Voor de Wallich-fazant zijn 
daarvoor al gelden beschikbaar gesteld door WPA (opbrengst van de verkoop van de CD 
over fazanten van John Corder) . Voor de Salvadori-fazanten zal vanuit de WPA-Benelux 
een gedeeltelijke tegemoetkoming verleend worden aan de kwekers in dit gebied die deel 
willen nemen aan dit project.  

  

11. Rondvraag 
- Sietze de Boer vraagt of er al maatregelen getroffen zijn om alle Blyth-tragopanen die 

er thans nog zijn op twee locaties bijeen te brengen. Ludo zegt hierop dat hiertoe al 
een besluit genomen is door de ECBG maar dat moet nog uitgevoerd worden en dat 
Merlijn bezig is met een rapportage over het management van het Blyth project.  

- Over het voorstel uit de vorige bijeenkomst om in het jaar 2007 een uitstapje te maken 
naar Clères met de WPA meldt Merlijn dat dit vogelpark in afbouw is en dat een bezoek 
thans gezien kosten en reistijd niet meer zinvol is. Paradisio zou een alternatief kunnen 
zijn. Besloten wordt om de Fazantendag 2008 in Paradisio te houden, waarbij naast de 
invulling van de bestuursfunctie door dr. Di Christofaro uit Wallonië ook in dat deel van 
het werkgebied van WPA-Benelux activiteiten worden ontwikkeld. 
 

12. Sluiting 
Om 22.15 uur sluit Ludo als waarnemend voorzitter de vergadering onder dankzegging 
voor ieders inbreng, stelt voor om nog een pint te nemen en wenst ieder een goede reis 
naar huis. 

 
Meldt u zo snel mogelijk aan voor de WPA-Fazantendag via tel. 

O031(0)413-224102 of info@wpa-benelux.info 
 


