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Van het bestuur en redactie, Nieuwe leden
Interview met……. ?
(Foto) verslag WPA-Benelux fazantendag
Wie wordt het honderdste WPA-lid? Vogelplaatsingen, Vacature
Een rondreis door Noordwest-Spanje

Fazantendag 2007 zit er weer op. Blijdorp bedankt voor jullie
geweldige ontvangst. Ga zo door naar de komende 150 jaar!
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Colofon

Van het Bestuur

Voorzitter

Het bestuur ziet terug op een geslaagde Fazantendag op 21

Steven Vansteenkiste

april jl. Zie verder hierover het korte verslag met veel foto’s.
Inmiddels is ook op 30 maart er een bijeenkomst geweest in
Tours van de European Conservation Breeding Group waar
Ludo Pinceel en Paulo Raeymaekers en ook Raf Smets
aanwezig waren.
Voor de vakantie vindt er nog een bestuursvergadering plaats
om een terugblik te werpen op de afgelopen periode en te
bepalen wat de prioriteiten zijn voor de komende tijd.
De inning van de contributie voor 2007 is bijvoorbeeld zo’n
punt nu we even zonder penningmeester zitten.
Verheugend nieuws is dat er zich in het afgelopen kwartaal
liefst 6 nieuwe leden hebben aangemeld bij de WPA. De
sweateractie is dus goed aangeslagen. De vraag is nu wie
wordt het honderdste WPA-Benelux lid. Zie voor de speciale
actie hiervoor pag. 6.

Secretaris

Merlijn van den Wittenboer
Penningmeester

vacature
Leden

Agnes Orvington
Dr. Sérafino Di Cristofaro
Loi Burger
Ludo Pinceel
Paulo Raeymaekers
Teun v.d. Braak
Website

www.wpa-benelux.info
E-mail

Van de redactie

info@wpa-benelux.info
Webmaster

Het lijkt wellicht eenvoudig om een nieuwsbrief van 8

Vacature
Hoofdredacteur Nieuwsbrief

Merlijn van den Wittenboer
European Conservation Breeding Group

Ludo Pinceel
Steven Vansteenkiste
Paulo Raeymaekers
Internationale contacten

Steven Vansteenkiste
Veterinaire aspecten

Loi Burger

pagina’s te schrijven, layouten, illustreren en te versturen.
Doordat weinig kopij van buiten komt wordt de nieuwsbrief
bijna geheel door de redactie samengesteld. Deze keer
werden we verrast door een reisverslag van Ronald Wezeman
over zijn rondreis door Noord Spanje met de WPA-Frankrijk.
De redactie zou wel wat meer van dit soort stukken willen
ontvangen. Dus bij dezen is iedereen nogmaals uitgenodigd
om voor de volgende Nieuwsbrieven ervaringen met zijn of
haar hobby met anderen via dit blad te delen.
Aan tijd om dit allemaal te verwerken zijn tenminste twee
werkdagen nodig maar de redactie heeft er dat graag voor
over.

Ereleden

Nieuwe Leden

Han Assink, postuum
Dieter Arnolds
Ir. J.M.L. van Loon
Madelon Willemsen
Postadres secretariaat

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

R. van Bocxstaele
Ir. R. Holsheimer
Prof. Dr. G.M. Dorrestein
Drs. Ir. P.P. van der Lugt
Uitgave

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

Het aantal nieuwe aangemelde leden in de afgelopen
periode:
- Bjorn Jacobs, Kleempoelstraat 92, B-1989 Zemst,
0032476917236, jacobs.bjorn@telenet.be
- Jan Willem Schrijvers, Panoramaweg 6, 6155 LZ Puth,
06-51588353, j.w.a.schrijvers@home.nl
- J. Sudarmo, Mosveld 24, 1032 GE Amsterdam, 020-6340054,
sudarmo@scarlet.nl
- Bart Wiechers, Keukenhof 20, 9463 RD Eext, 0592-262927,
b.wiechers@planet.nl
- Vincent Helmus, Ganzestraat 104, B-9506
Schendelbeke.
- Drs. Sebo J. Eelkman Rooda, Benedenberg 105,
2861 LE Bergambacht, 0182-357312,
EelkmanRooda@hetnet.nl.
Welkom allemaal bij WPA-Benelux
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Kennismaking met…
dr. Sérafino Di Cristofaro
Dit keer niet naar het hoge noorden maar naar het diepe

zuiden om in Strépy-Bracquengnies in Wallonië dr. Sérafino
Di Cristofaro te interviewen.
Strépy-Bracquenies is een prachtig dorp in de Belgische
provincie Henegouwen en een deelgemeente van de stad La
Louvière. Het ligt langs het Canal du Centre. Beroemd is dit
dorpje met 8000 inwoners door de scheepslift die op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Het dorp heeft
twee oude kerken, een uit 1767, waarvan de toren ouder is
n.l. van 1613 en een kerk uit 1864.
Dr. Sérafino Di Cristofaro is huisarts in dit bijzondere dorp
en is bovendien stagemeesters in de huisartsgeneeskunde.
Naast zijn dagelijkse huisartsenpraktijk heeft hij ook de
‘zorg’ voor een collectie prachtige vogels. Zelf zegt hij
Dr. Sérafino Di Cristofaro
hierover: “Huisarts is een moeilijk beroep. Je moet je buiten
dit werk om goed kunnen ontspannen. Mijn passie zijn dan de vogels .” Achter zijn huis ligt
een groot grasveld met vogelverblijven. “Ik kan geweldig genieten van het dansen van

de kraanvogels. Geweldig zoals de Argushaan zijn dans in een cirkel doet en stampt
met zijn voeten. Als je dat eenmaal gezien hebt zul je dat nooit meer vergeten.”
Daarnaast is hij ook verantwoordelijk van het prachtige “glossy” vogeltijdschrift
Phoenix-International dat in het Franstalige gebied van België, Luxemburg en NoordFrankrijk een groot aantal abonnees heeft. Hij zegt daarbij: “Ideaal is als je partner
meedeelt in je passie. Mijn echtgenote doet van alles mee en doet ook de administratie van Phoenix. Met het plaatsen van een koppel Vietnamfazanten in zijn collectie is
het contact ontstaan met deze enthousiaste vogelliefhebber en hebben we later op de
fazantendag in Antwerpen de mogelijkheid van een bestuursfunctie besproken. Al snel
waren we het met elkaar eens dat hij met zijn kennis, ervaring en breed netwerk een
uitstekende schakel zou kunnen vormen met de WPA-Benelux voor de vogelliefhebbers in Wallonië en Luxemburg. Met zijn benoeming als bestuurslid in de afgelopen
jaarvergadering is dat dan ook geëffectueerd.
Daardoor zal er een betere band met de vogelliefhebbers in deze regio ontstaan dan
tot nu toe het geval is. Zelf zegt hij ook: “In Franstalig België en Luxemburg zijn veel
minder vogelliefhebbers dan in Vlaanderen en Nederland.”
Hij vindt dan ook de keuze vanuit de
WPA jaarvergadering om de volgende
Fazantendag in 2008 in Parc Paradisio
op het Domaine de Cambon te Brugelette te houden een heel goed besluit,
dat uit kan groeien in een grotere
participatie van de vogelliefhebbers
daar aan de projecten van de WPABenelux en WPA-International. Hij
hoopt dan ook dat we in 2007 veel
blauwe sweaters naar Wallonië en
Luxemburg kunnen sturen naar
nieuwe WPA-Benelux leden.
Het grote wonder van Strépy-Bracquenies.
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Fazantendag 2007 in Blijdorp Rotterdam
De Fazantendag op 21 april jl. in de Diergaarde Blijdorp in Rotterdam mag gezien de positieve reacties die

wij van de leden mochten ontvangen als geslaagd worden beschouwd. Het programma met hele praktische
maar ook wetenschappelijke kanten van het houden van fazanten en andere vogels gaf voor elk wat wils.
Ruim 60 deelnemers arriveerden voor
tien uur in de prachtige Haaienzaal van
het Oceanium voor een kopje koffie.
Velen hadden dan al enkele uurtjes
achter het stuur gezeten om dit doel te
bereiken.
De aanvangstijd liep wel wat uit maar die
tijd werd ruim benut voor het uitwisselen
van ervaringen. Het geheel stond ook in
het teken van een hernieuwde
kennismaking van de WPA-Benelux met
de diergaarde Blijdorp. In zijn
welkomstwoord gaf onze gastheer Mr.
Harald Schmidt, vogelcurator van
Blijdorp, dat ook aan. Vervolgens gaf hij
zijn gehoor inzicht in het ontstaan en de
ontwikkeling van dit park in de toekomst.
Prof. Dr. Gerry M. Dorrestein kwam uitleg geven over de zinvolheid van het post mortaal onderzoek. Met
verschillende voorbeelden uit zijn rijke praktijk al patholoog wist hij de deelnemers lange tijd te boeien.
Hopelijk heeft hij zijn gehoor kunnen overtuigen dat het onderzoeken van dode dieren een positieve bijdrage
levert aan het houden van dieren.
Daarnaast had hij ook nog wat kritische noten over de wijze waarop de
overheid met de bestrijding van de vogelpest bij volièrevogels omging.
Dat zou naar zijn mening beter geregeld moeten worden met veel
minder bureaucratie.
De grote stroom vragen die op zijn professionele lezing volgde gaf blijk
dat men erg geïnteresseerd was in zijn gehele presentatie.
Prof. Dr. Gerry M. Dorrestein

Gert en Herwik Kieft schotelden hun gezelschap vooral een praktische
presentatie over het houden van vogels voor.

Met vele praktische voorbeelden
over natuurbroed, de indeling en
inrichting van volières, broedkisten, mestbakken, drinkwatersysteem voedselvoorziening, etc.
trokken vader en zoon alle
registers open. Het enthousiasme
waarmee Herwik zijn presentatie
deed belooft veel goeds voor de
Gert en Herwik Kieft
toekomst.
Terwijl Sybile Moulin tijdens de ochtendpresentaties vanuit Parijs met de TGV naar Rotterdam snelde was
het voor de deelnemers inmiddels tijd om aan de lunchtafels aan te schuiven. Sibyle arriveerde om 13.08 op
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het centraal station in Rotterdam en de korte rit naar Blijdorp duurde wegens de herstelwerkzaamheden
rond het Rotterdamse station bijna even lang als de reis Parijs-Rotterdam. Sibyle heeft in het kader van haar
doctoraat biologie, een
onderzoek gedaan van het genus
Lophura en deed dit in
samenwerking met Dr. Ettore
Randi, DNA-specialist van het
‘Instituto Nazaionale par la
Fauna Selvatica’ te Bologna.
Zij deed haar presentatie in
perfect Engels en Ludo Pinceel
vertaalde dit niet alleen in het
Nederlands, maar verklaarde
sommige onderdelen van de
presentatie die bij momenten
nogal een wetenschappelijk was.
Op deze wijze was het voor de
zaal uitstekend te volgen,
getuige ook de verschillende
vragen achteraf. Hiermee
werden de lezingen besloten.
Sibyle Moulin en Ludo Pinceel
Het was nu tijd om onder begeleiding van een aantal gidsen het dierenpark eens te gaan bekijken waarbij af
en toe ook eens achter de coulissen gekeken mocht worden. Kortom ook aan een prachtige dag komt eens
een einde waar we met een goed gevoel op kunnen terugzien
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Wie wordt het 100 WPA-Benelux lid?
I n de afgelopen maand liefst 6 nieuwe leden voor de WPA-Benelux. Dat is nog nooit eerder voorgekomen.
De sweateractie begint haar vruchten af te werpen. Opnieuw doen wij hierbij een beroep op u om een nieuw
lid te werven. En dat hoeft niet per sé een vogelhouder. Je kunt wellicht een van de vrienden of kennissen
die geïnteresseerd zijn in vogelbescherming, conservatieprojecten en behoud van biologische diversiteit
enthousiast maken om lid te worden. Tenslotte is de WPA partner in talrijke projecten tot behoud van de
raszuivere soorten. Wij gaan u daarbij een handje helpen: Wie in de maand juni een nieuw lid
aanmeldt kan ook voor het nieuwe lid een sweater krijgen! Dan moet het toch heel eenvoudig zijn
om een lid te winnen. ia 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 99, dus wees er snel bij.
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 de 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 WPAlid. Wij een nieuw lid: U een prachtige sweater en in juni zelfs twee!

Plaatsing fazanten
Er zijn in de afgelopen maanden geen fazanten meer geplaatst in het kader van de projecten met het
Rode kamhoen (Gallus g.g.) en de Vietnam-fazant (Lophura hatinhensis).
Wel is van een aantal locaties informatie binnen gekomen over behaalde broedresultaten van deze
soorten, o.a. van Best Zoo, Strépy-Bracquengnies, Vogelpark Taman Indonesia, Ptc+ te Barneveld,
Avifauna en de Rooie Hoeve.
Bij de werkgroep EJFG is nog beschikbaar Rood kamhoen 1-0 voor plaatsing.
WPA-leden die het komend seizen mee willen doen met deze projecten kunnen dat per mail (info@wpabenelux.info) of per post aan het secretariaat doorgeven. Op volgorde van binnenkomst zullen de vogels
naar verwachting in september/november geplaatst worden. Vietnam fazanten worden voorlopig
geplaatst totdat de studbook-keeper heeft aangegeven welke vogels het beste bij elkaar gezet kunnen
worden.

Agenda
1-3 Juni 2007: oprichtingsbijeenkomst van chapter WPA-Oostenrijk.
15 juni 2007: nieuwsbrief nr. 2 van 2007.
15 augustus 2007: nieuwsbrief nr. 3 van 2007.
7-9 sept. 2007: jaarvergadering WPA-Duitsland in Biberach en vergadering van de ECBG

Website WPA
Wie van onze leden kan de website van de WPA onderhouden? Volgens ons kost dat niet meer dan 2
dagdelen per maand om informatie op de website te plaatsen of te verwijderen. Informatie zal vooral
door bestuursleden worden aangeleverd doch de website beheerder kan zelf ook informatie op de website
plaatsen.
Wie wil dat eens voor een half jaar proberen?
De website wordt dan actueler en waarschijnlijk ook meer bezocht. Nu staat er b.v. nog het nieuws op
over de Fazantendag omdat het ons aan tijd ontbreekt om dat allemaal bij te houden.
Aanmeldingen graag bij het secretariaat.
WPA – Nieuwsbrief 2 - 2007
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Een rondreis door Noordwest-Spanje
Door: Ronald Wezeman
Al sinds enkele jaren brengen een veertigtal leden van WPA-Frankrijk, medio of eind mei, een
bezoek aan buitenlandse collecties. Dit jaar was een aantal collecties in Noordwest-Spanje aan
de beurt.
Deze jaarlijks terugkerende rondreis wordt georganiseerd door de leden van WPA-Frankrijk.
Dit jaar werd de rondreis verzorgd door Jean Jacques Duhau. Deze fokker van diverse
fazantensoorten is woonachtig in Zuid-Frankrijk dicht bij de Spaanse grens.
Het bezoek aan buitenlandse collecties wordt door veel leden van WPA-Frankrijk gezien als een van de
hoogtepunten van hun WPA-lidmaatschap. Op 16 mei jongstleden was het weer zover en verzamelde,
tussen 4 en 5 uur ’s middags, een veertigtal leden zich in Séméac. Dit kleine plaatsje ligt in de Franse
Pyreneeën direct grenzend aan het grotere Tarbes. Dit jaar nam ook ondergetekende deel aan deze
rondreis.
De eerste avond werd doorgebracht in de omgeving van Séméac. Aan het einde van de middag werd er
een bezoek gebracht aan de fokkerij van Monsieur Werle. Deze fransman heeft een mooie collectie
papegaaien en parkieten. We hebben hier dan ook vele soorten bewonderd: diverse soorten Neophema’s
in diverse mutaties, een aantal soorten dwergpapegaaien, koningsparkieten, bergparkieten,
amazonepapegaaien, bonte boertjes en nog tal van andere soorten.
Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de organisator van deze rondreis Jean Jacques Duhau.
Opvallend aan deze collectie is het grote aantal fazanten dat vrij rondloopt in de grote tuin rondom het
huis. Deze tuin is volledig omheind en voorzien van schrikdraad, zodat de vossen geen kans krijgen de
vogels te doden. Bovendien worden alle vogels elke avond in hun nachthokjes opgesloten. Het overgrote
deel van de fazanten in deze collectie is gekortwiekt. Daarnaast zijn alle volières voorzien van een klein
luikje dat de fazanten toegang geeft tot de tuin. Elke dag worden er een aantal van deze luikjes
opengezet, zodat de dieren kunnen genieten van de grote tuin. Op de avond dat wij er waren liepen er
onder meer witkuiffazanten, koningsfazanten, blauwe pauwen, goudfazanten en een aantal Formosaringnekfazanten vrij rond. Ook waren er op de vijver diverse soorten eenden te aanschouwen.
Naast de versnaperingen en de wijn die er werd genuttigd bij beide liefhebbers, werd deze avond culinair
afgesloten in een sportcentrum in de buurt van Séméac. De eerste overnachting vond eveneens plaats in
Séméac in Hotel Bellevue.
De nacht was voor de aanwezigen erg kort, want de
volgende dag was het ontbijt al om 6 uur en vertrok de
touringcar al om half 7 richting Spanje. Onderweg
zagen we een aantal bekende steden als Pau, San
Sebastián en Bilbao. Ook hadden we vanuit de bus
regelmatig prachtig uitzicht over de Golf van Biskaje.
Halverwege de ochtend arriveerden we in het plaatsje
Samano.
Vlnr.: Jean Jacques Duhau, Alain Hennache, Juan
Figueroa met dochtertje en José Luis Carranza

Prachtige Auerhaan bij José Luis Carranza

Hier hebben we eerst wat gegeten en gedronken
in het plaatselijke restaurant en hebben
vervolgens de collectie van José Luis Carranza
bezocht. Deze Spanjaard heeft voornamelijk een
grote collectie fazanten en ruigpoothoenders en
heeft daarnaast nog een aantal kraanvogels,
watervogels en duiven. Vooral de auerhoenders
en sneeuwhoenders waren zeer spectaculair om
te zien. Maar ook de groene pauwen en de
diverse soorten tragopanen en vuurrugfazanten
waren de moeite waard.
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Aan het einde van de ochtend zijn we met de bus
vertrokken naar het plaatsje Santillana Delmar. Hier
hebben we een bezoek gebracht aan de plaatselijke
zoo. Tevens hebben we in deze dierentuin een
overheerlijke Paella gegeten. Deze dierentuin bezit
naast zoogdieren, waaronder vele soorten apen, een
zeer grote collectie vogels bestaande uit vele
honderden soorten. Ook deze dierentuin bezit diverse
koppels auerhoenders en sneeuwhoenders. Daarnaast
ook een aantal prachtige koppels korhoenders en
diverse soorten fazanten. Opvallend was de grote
kolonie met enkele honderden nesten van koereigers.
Halverwege de avond kwame n we aan in de stad
Gijon. Hier hebben we wat gegeten en hebben we een
bezoek gebracht aan de binnenstad.
De overnachting vond plaats in Hotel Asturias. Een prachtig hotel in de nabijheid van het strand.
De tweede ochtend in Spanje hebben we een bezoek gebracht aan de collectie van Ramon Diaz in het
plaatsje Neda. Ramon is een grote fokker van patrijzen, kwartels en frankolijnen. We hebben dan ook
vele soorten aangetroffen, waaronder: Montezumakwartels blauwschubbenkwartels, bergkwartels,
Californische kuifkwartels, Gambelkwartels, het Himalaya-sneeuwhoen, grijze en rode patrijzen,
bamboepatrijzen, roul rouls, gewone frankolijnen en geelkeelfrankolijnen.
De tweede middag hebben we een bezoek gebracht aan Cisco Blanco in het dorpje Zas. We werden
ontvangen door de vader van Cisco. De fokker zelf was erg druk met z’n werkzaamheden op de boerderij.
Het betreft hier een zeer grote collectie met fazanten en duiven. Cisco heeft de beschikking over vele
tientallen volières. Daarnaast hield hij ook nogal wat dieren in kleinere kooien wat vanuit welzijnsoogpunt
minder fraai is. De nieuwe volières voldeden daarentegen echter ruimschoots. De volières worden
bewoond door onder meer koklasfazanten, kraagfazanten, blauwe pauwen, koningsglansfazanten,
zilverfazanten, diverse soorten oorfazanten, langstaartfazanten, vuurrugfazanten, kalijfazanten en
tragopanen.
De tweede overnachting in Spanje vond plaats in Hotel Bahia in de kustplaats Laxe. Wederom dicht bij
het strand. Ook hier betrof het een prachtig hotel met schitterende kamers. De uitbater was helaas wat
minder geschikt voor het beroep van hotelier.
De derde ochtend hebben we een bezoek gebracht aan
de bedevaartsoord Santiago de Compostella en
hebben we de collectie van Pedro Resua bezocht in het
plaatsje Boiro. Pedro heeft een tiental grote volières
waarin hij meerdere soorten huisvest. Pedro heeft een
zeer brede collectie aan vogels: parkieten,
papegaaien, vinkachtigen, watervogels, ibissen,
kraanvogels en een aantal fazanten. In een van de
grote volières heeft hij een viertal vijvers met op elke
vijver een koppel zwanen en vele tientallen soorten
eenden.
De derde middag hebben we een bezoek gebracht aan
de collectie van Juan Figueroa in het plaatsje Tui. Juan
is in het bijzonder gespecialiseerd in tropische duiven
en heeft daarnaast een aantal fazanten.
Vanuit Tui zijn we vertrokken naar het plaatsje Benavente, waar we overnacht hebben in Hotel Avenida.
Vanuit de bus hebben we prachtig de binnenlanden van Spanje kunnen zien. Hier was het aanzienlijk
minder groen dan aan de kust.
De vierde en laatste dag van de rondreis hebben we vanuit de bus de omgeving van Benavente bekeken.
Op de uitgestrekte vlaktes zijn tientallen patrijzen, rode patrijzen en diverse soorten roofvogels te
aanschouwen. Ook broeden er in deze omgeving vele tientallen wilde ooievaars.
De vierde middag hebben we een bezoek gebracht aan Pedro Fidalgo, woonachtig in de buurt van
Benavente. De volières worden onder meer bewoond door kraagfazanten, koningsglansfazanten,
Sonnerathoenders, zilverfazanten diverse soorten oorfazanten, langstaartfazanten, vuurrugfazanten,
kalijfazanten en tragopanen. Bijzonder waren ook de kruisingsexemplaren tussen het rode kamhoen en
het Sonnerathoen. Ook hier waren de meeste fazanten gekortwiekt en liepen er veel fazanten vrij rond in
de tuin. Elke dag weer andere koppels. De tuin was opgedeeld in meerdere percelen zodat meerdere
nauw verwante soorten gelijktijdig in de tuin kunnen rondlopen. De tuin was volop ingezaaid met klaver.
Na het bezoek aan Pedro en het middageten in het dorpje La Beneza op 20 mei ging de bus weer terug
naar Séméac. Waarna deze fantastische rondreis werd afgesloten met een diner.
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