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    Gaat er weer hoop gloren voor het groene Java-hoen (Gallus 
varius)?: zie pagina 9! 
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Van het Bestuur 
 

Het bestuur is op 19 juli jl. bij elkaar geweest waarbij enkele 
belangrijke besluiten zijn genomen. Overigens was het een 
bijeenkomst met vele hindernissen. We hadden afgesproken 
in een wegrestaurant langs de A54 aan de noordkant. Enkele 
bestuursleden waren gedesoriënteerd en reden naar het aan 
de zuidelijke kant gelegen restaurant, wat tot gevolg had dat 
we elkaar gingen zoeken en rondjes achter elkaar reden. 
Wat dat betreft zijn mobieltjes wel gemakkelijk als je ook de 
nummers van elkaar hebt. Dat hebben we dus inmiddels 
meteen geregeld en afgesproken om de volgende 
vergadering in Antwerpen te houden wat voor iedereen 
centraler en gemakkelijker te bereiken is. 
Dr. Sérafino Di Cristofaro was voor het eerst aanwezig en 
daarmee is het bestuur inmiddels op volle sterke en nog 
belangrijker met Sérafino heeft de WPA-Benelux thans ook 
een vertegenwoordiger in het Waalse Belgenland en 
Luxemburg. Teun van de Braak heeft de taak van Ronald 
Wezeman als penningmeester overgenomen. Voor een kort 
verslag van deze bijeenkomst zie pagina 9. 
We hebben vernomen dat onze voorzitter Steven Vansteen-
kiste zijn werk in de Zoo van Antwerpen, weer gedeeltelijk 
heeft hervat, doch dat een verder herstel nog de nodige tijd 
van hem vraagt. Ludo Pinceel is binnen het bestuur inmiddels 
aangewezen als vice-voorzitter. 
 

 

Van de redactie 
 

Later dan gepland hierbij de derde Nieuwsbrief. Wegens 
drukte is deze er bij ingeschoten, hetgeen overigens niet 
betekent dat het bestuur stil zou hebben gezeten. Het lijkt 
wellicht eenvoudig om een nieuwsbrief samen te stellen, 
maar iedereen die zich al eens met dergelijke klussen heeft 
bezig gehouden weet wel beter. In ieder geval is het 
honderdste lid in de afgelopen periode aangemeld.  
 

Nieuwe Leden 
Het aantal nieuwe aangemelde leden in de afgelopen 
periode: 
Stichting Landgoed Hoenderdaell, v. Ewijckskade 1, 1761 JA  
Anna Paulowna, 0223-531388, robertkruijff@planet.nl. 
M.J.G.E. van der Heijden, Weverstraat 45, 5708 AD  
Helmond, 0492-538463. 
Casper Kollen, Binnenpad 88, 8355 BV, Giethoorn, 06-
25370258, casper_kollen@hotmail.com.  
P.N. Borst, Wethouder de Greeflaan nr. 13, 3455 SB  
Haarzuilens, 030-6773053, fam2006@xs4all.nl.   
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Zeldzame vogels uit de Himalaya geboren in 
Pradesh! 
 

Is er hoop voor de western Tragopan?  
 

Acht kuikens van de zeer bedreigde Western Tragopan (Tragopan melanocephalus) zijn ge-
boren in gevangenschap in Himachal Pradesh. De Western Tragopan-kuikens zijn geboren in 
het Sarahan-vogelopvangcentrum, 180 km van Shimla.  
De Western Tragopan is een ongewoon gevlekte fazant met zeer kleurrijk verenkleed op zijn 
hoofd en borst, en komt voor in de koelere luchtstreken van noordelijk Pakistan en India. Hij 
wordt lokaal "Jajaurana" ofwel de koning der vogels genoemd.  
“Deze week werden drie kuikens uitgebroed en dat brengt het totaal aantal van uitgebroede 
kuikens dit jaar tot acht," zei Lalit Mohan, hoofdbewaarder van het Wildlife departement.  "De 
laatste drie kuikens zijn door de moeder voor de eerste keer dit jaar op natuurlijke wijze 
uitgebroed, terwijl de overige 6 kuikens door een andere hen zijn uitgebroed toen de 
natuurlijke moeders hen verlieten," zei hij.  Het eerste broedsel werd op 7 juni 2007 uitge-
broed. In de vorige jaren stierven de kuikens spoedig na uitkomst. Wildlife-officials hopen dit 
maal op beter resultaat. De Wildlife-officials wijten de broedresultaten aan de verbeterde ge-
creëerde natuurlijke omgeving van de in gevangenschap gehouden vogels.   
"Uiterste zorg wordt voor het onderhoud van de vogels genomen. Niemand wordt toegestaan 
de vogelopvang te bezoeken,” zei een Wildlife-official.  
 

 
Tekening koppel  Western Tragopanen 

“Zelfs de toezichthouders houden 
een veilige afstand aan opdat de 
vogels niet gestoord worden,” zei 
hij.  
Volgens de gegevens vermeld in het 
‘het Boek van bedreigde vogels van 
Azië’, zijn er minder dan 5.000 van 
deze fazanten in het wild en zijn er 
slechts een handvol in gevangen-
schap. De vogel wordt bedreigd met 
uitsterven tengevolge van het 
voortdurende bosverlies en de 
milieudegradatie in het al zeer 
beperkte leefgebied in de westelijke 
Himalaya. De Sarahan vogelopvang 
is zo’n 4 jaar gelden opgestart met 
behulp van de Britse vogel-deskun-
dige John Corder.  
 

Vertaald door Teun v.d. Braak uit 
Sify-news d.d.  29-076-2007 

 

 
Website WPA-Benelux 
 

De vacature voor het beheren van de website staat (helaas) nog steeds open. Jammer dat dit zo is, 
omdat een goede actuele website een krachtige ondersteuning kan geven aan projecten en informatie die 
in het kader van de doelstelling van deze organisatie van belang zijn.  
Dus nogmaals de vraag: Wie wil dat eens voor een half jaar proberen?  
Binnen onze organisatie z ullen toch wel leden zijn die hier al ervaring mee hebben. Zelf schatten wij in 
dat het maximaal 2 dagdelen per maand kost om deze klus te klaren.  
Aanmeldingen graag bij het secretariaat. 
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Het honderdste lid is geworden:  
Landgoed Hoenderdaell uit Anna Paulowna 

 

Het zat er al een tijd aan te komen, in de vorige periode liefst zes nieuwe leden en nu weer vier en daar-
mee zijn we de honderd leden inmiddels gepasseerd. Overigens onze actie loopt in 2008 nog gewoon door 
totdat alle sweaters op zijn! 
Het nieuwe lid is overigens geen persoon geworden maar een nieuwe dierentuin die ondergebracht is in een 
stichting onder de naam Landgoed Hoenderdaell. Gelegen is in de kop van Noord-Holland in het prachtige 
dorpje Anna Paulowna, vlak bij de afsluitdijk. De familie Kruijff heeft daar een landgoed gesticht op een 
prachtig terrein van ongeveer 64 hectare dat tussen twee vaarten in ligt. Een deel daarvan is ingericht als 
natuurgebied met verschillende waterpartijen dat inmiddels al een eldorado vormt voor wilde vogels en 
andere wilde dieren. 
Een ander deel is al geruime tijd bebost en daar wordt thans een dierentuin met vooral veel uitheemse wilde 
vogels ingericht alsmede een kinderboerderij en verblijven voor nog andere wilde dieren. De daarvoor 
benodigde gebouwen zijn inmiddels gereed of nagenoeg gereed.   
 

 

Een overzicht van het landgoed vanuit noordelijke 
richting. 
 
Op de hierboven geplaatste foto ligt onderaan het natuur-
gebied en in het beboste gedeelte aan de bovenkant zijn 
diverse dierenverblijven gebouwd waaronder een tropische 
hal. Het dorp Anna Paulowna ligt rechts van de brug aan de 
bovenkant. Anna Paulowna is per auto en trein goed te 
bereiken in het uitgestrekte natte polderlandschap in het 
uiterste noorden van Noord-Holland en ligt op een 
steenworp afstand van P. Kooy’s Watervogel en Kraanvogels 
Farm in ’t Zand. 
 

De bedoeling is om dit park in augustus 2008 
officieel te openen. De dierentuinvergunning 
voor dit prachtig opgezet park is inmiddels 
aangevraagd bij het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. De bestuursleden 
Teun van de Braak en Merlijn van den 
Wittenboer hebben met de nodige inzet een 
beleidsplan en de daarbij behorende protocol-
len opgesteld voor deze nieuwe dierentuin en 
natuurpark. Daarop moet door het Ministerie 
nog een besluit genomen worden. Overigens 
kan de invulling van het dierentuin en natuur-
park verder voortgezet worden. Daarover is al 
overleg geweest met het ministerie.  
Voorzien is ook, dat een bezoekersruimte komt 
met een informatiecentrum in de buurt van de 
ingang. 
Bij de officiële opening in 2008 zullen we als 
redactie uitgebreid stil staan bij deze nieuwe 
aanwinst voor het Nederlandse landschap en 
uiteraard ook voor de WPA.  
De eerste plaatjes zullen u vast nieuwsgierig 
maken hoe het resultaat wordt. Wellicht een 
mooie locatie voor een WPA-fazantendag in 
2009. 
 
 

 

Voorkant Fazanterie nog in aanbouw. 
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WPA-Benelux activiteiten. 
 
02.08  Ludo Pinceel en Paulo Raeymaekers samen met Vic Steenackers (werkgroep kraagfazanten) hielden 
te Roeselare  met Jean-Jacques Brussat, voorzitter van Phoenix France en enkele bestuursleden een 
bespreking over een initiatief van Phoenix France en WPA France. Het gaat hier om een conservatieproject 
rond fazanten.  
De bedoeling is om te 'Marly le Roy', een presidentiëel domein nabij Versailles, een centrum op te richten 
met als doelen: 
1. Conservatie en kweek van alle beschikbare fazantensoorten 
2. Educatie en vorming van het publiek door middel van begeleide bezoeken 
3. Onderzoek rond kunstmatige inseminatie, raszuiverheid en genetische variatie (DNA) 
Voor dit laatste zou Dr. Sibylle Moulin, ons bekend van haar optreden in Blijdorp, ingeschakeld worden.  
 

 

In het weekend van 17 tot 20.08 was Merlijn v.d. 
Wittenboer uitgenodigd op het instituut Puquena Terro 
in Val-ado dos Frades te Portugal om mee te helpen aan 
het opzetten van een WPA-chapter in Portugal. In dat 
week-end heeft zich een bestuur gevormd voor de 
verdere uitwerking van de organisatie en afspraken 
gemaakt hoe deze in te richten. Op dit moment hebben 
zij 28 leden en een bestuur van 6 leden. Uitdrukkelijk is 
de wens uitgesproken om niet met Spanje een chapter 
te vormen omdat dan de afstanden te groot worden. 
Jose Manuel Nogueira da Conceicao Ferreira is gekozen 
als voorzitter (staand midden), Emilia Paula Vale Grilo 
als vice-voorzitter (rechts onder) en Artur Jorge dos 
Santos als secretaris-penningmeester (2de links boven). 
De overige drie bestuurders zijn tevens contactpersonen 
voor de regio’s Noord, Midden en Zuid. 

 
07.09-08.09  Ludo Pinceel en Paulo Raeymaekers samen met Frédéric Verstappen (WPA-lid, werkzaam in 
de Zoo van Antwerpen) hebben deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van WPA-Duitsland te 
Warthausen, nabij Biberach. Naast een bezoek aan verschillende collecties en een studiedag met 
voordrachten was er ook de halfjaarlijkse bijeenkomst van de ECBG. Daar werd ondermeer besloten dat alle 
overgebleven Europese dieren van het Blyth-project bij ons medelid Piet Kreeft zullen ondergebracht 
worden. 
 
In de week van 10 tot 15.09 ging te Warschau (Polen) de EAZA-conferentie door. De   TAG (Taxon Advisory 
Group) voor de Galliformes vergaderde op vrijdag 14.09. Chairman van deze groep die het houden van 
hoenderachtigen in alle Europese dierentuinen coördineert is Alain Hènnache, voorzitter van WPA Frankrijk. 
Ludo Pinceel is sinds dit jaar co-Chair in opvolging van Gary Robbins die om gezondheidsredenen ontslag 
nam. Naast Ludo namen voor WPA ook John Corder en voor de zoo van Antwerpen Frédéric Verstappen deel 
aan deze bijeenkomst. 
 
Op 13.10 ontving de werkgroep Kraagfazanten Marie-Ange Lecompte die in Frankrijk verantwoordelijk is 
voor de nieuw opgerichte werkgroep Kraagfazanten aldaar. Ze kon in het totaal 30 raszuivere dieren (15 
koppels) van het 5000-project naar Frankrijk meenemen.Verschillende deelnemers aan het project hebben 
hiervoor dieren ter beschikking gesteld. Ze meldt ons dat de dieren ondertussen gekoppeld zijn en hun weg 
naar alle uithoeken van Frankrijk gevonden hebben. De populatie zal verder door de franse groep beheerd 
worden, maar er blijft onderling overleg met onze oorspronkelijke groep. 
 
van 25 tot 27.10 reisde de voltallige Kraagfazantengroep naar Tring in Engeland om er in de 'Bird 
Collection' te werken. Dank zij de aanwezigheid van ons medelid Ivan Roels kon er twee volle dagen keihard 
gestudeerd en gefotografeerd worden. De verschillen tussen raszuivere en hybride kraagfazanten werden 
geverifieerd, maar er werden ook foto's genomen van de vijf soorten tragopanen en van de verschillende 
Syrmaticus-soorten. Dit studiebezoek werd gesponsord door Aviornis Vlaanderen.  
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WPA Promotiemateriaal. 
 

Voor presentaties, bijeenkomsten zijn door het nieuwe bestuur een aantal posters ontworpen in A2 formaat 
welke gelamineerd zijn om beschadigingen te voorkomen. 
Thans zijn de volgende posters beschikbaar: 
 

  
 
 
 
  

 

   
 

 
De  A2 affiches kunnen door organisaties geleend worden door een borg van € 25,- te storten op de Post-
bankrekening 1093646 t.n.v. Benelux in Nederland of bij de Fortis bankrekening 001—2561446-43 in België. 
Na storting van dit bedrag worden deze per pakketpost toegezonden en na retourzending wordt onder aftrek 
van de portokosten de borg teruggestort. 
Voor deelnemers aan de WPA projecten zijn A4-affiches beschikbaar van de Vietnam-fazant, de Wallich-
fazant en de kamhoenders. Deze affiches zijn verkrijgbaar in kleur en zijn waterdicht gelamineerd. De kosten 
inclusief porto € 2,50 per stuk. Overigens is een serie van 4 affiches over de kamhoenders ook gratis te 
downloaden van de website www.wpa-benelux.info/ejfg. Van de Vietnamese tekst op het affiche van de 
Vietnam-fazant is een Nederlandse vertaling beschikbaar. 
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WPA-Benelux Fazantendag 2008 in:          
Paradisio, één van de mooiste vogelparken! 

 

 

De plaats voor de WPA fazantendag 2008 zal deze keer in 
het Franstalige deel van België plaats vinden. In 
afstemming met de laatste ledenvergadering heeft het 
bestuur de datum in de vorige vergadering al bepaald: 6 
september 2008. 
Een fazantendag houden vroeg in het voorjaar is voor de 
leden die vogels kweken bezwaarlijk. Zij zijn dan hele dag 
niet thuis, moeten al vroeg weg en zijn pas laat weer thuis. 
Van hun kant is voorgesteld om de fazantendag te plannen 
na de zomer als het broedseizoen er op zit.   
Ons nieuwe bestuurslid in Wallonië, Dr. Sérafino Di 
Cristofaro, zal de contacten leggen met de leiding van dit 
prachtige park en de nodige afspraken hiervoor maken.  
De omgeving waarin dit mooie park is gesitueerd met de 
vele waterpartijen en eeuwenoude bomen staat garant 
voor een succesvolle fazantendag in 2008. In het park 
staan een aantal getuigen uit het verre verleden waaronder 
de overblijfselen van de 12de-eeuwse cisterciënzerabdij, het 
Bedehuis en het Kasteel.  Daarbij zal  er gezorgd worden 
voor een aantal interessante sprekers in het ochtenddeel. 
Voor onze leden uit het noorden is het wellicht verstandig 
om er een gezellig weekend van te maken. Paradisio ligt 
ten noorden van Mons en Charleroi en is gelegen op het 
Domaine de Cambron te Brugelette.  

 
 

Wij een nieuw lid…..,          
en U een mooie sweater! 

 

Onze actie blijkt succesvol en loopt door, alhoewel het aantal sweaters (gelukkig maar) drastisch aan het 
afnemen is. Wie een nieuw WPA  lid werft ontvangt gratis een WPA -sweater!   
Meldt een lid zich zelf aan, dan ontvangt ook deze na de eerste contributiebetaling een sweater. De 
sweaters zijn van 100% katoen met een geborduurde opdruk van World Pheasant Association en de 
afbeelding van een Prelaat-fazant haan.  
Overigens zijn deze sweaters ook bij de WPA te koop. Voor WPA-leden bedraagt de 
prijs € 25,- en niet-leden betalen hiervoor € 35,-.  
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 WPA-
lid. Wij een nieuw lid: U een prachtige sweater. 
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Plaatsing fazanten 
 

Het probleem met het plaatsen van fazanten in projecten is dat de kwekers ontzettend lang 
hun kweeksel vast moeten houden voordat de Studbook-keeper aangeeft welke dieren met 
elkaar gekoppeld kunnen worden.   
Op dit moment vindt in onze chapter de inventarisatie plaats van de hier gekweekte vogels van 
de Vietnam-fazant, de Edward-fazant, de Blyth-tragopaan en het Rood kamhoen. Vorig jaar en 
ook dit jaar hebben we Vietnamfazanten geplaatst die kennelijk niet bij elkaar pasten en bij de 
Studbook-keeper is daar ongenoegen over ontstaan. Bij deze plaatsingen is bedongen dat na 
de inzending van de gegevens nog wijzigingen in de plaatsingen zouden worden aangebracht 
nadat de Studbook-keeper daarover zijn rapport heeft uitgebracht. We hebben dat bij de 
Studbook keeper ook bekend gemaakt doch dat blijkt niet goed overgekomen te zijn. 
Betreurenswaardig is dat hierover in negatieve zin gesproken is in een bijeenkomst van de 
ECBG waar diegene die de plaatsingen verricht heeft niet aanwezig was. Inmiddels is de lucht 
tussen deze en de Studbook-keeper gelukkig geklaard. Het aantal Vietnam-fazanten was erg 
groot bij een van de kwekers van de Vietnam-fazanten, terwijl ook nog vanwege gezondheids-
redenen bij een andere kweker de Vietnam-fazanten verplaatst moesten worden. Ook dat had 
tot gevolg dat wegens hokgebrek de plaatsingen snel uitgevoerd moesten worden. WPA leden 
die het komend seizoen mee willen doen met deze projecten kunnen dat per mail (info@wpa-
benelux.info) of per post aan het secretariaat doorgeven.  
 
 

Agenda 
 

 29 november 2007 Bestuursvergadering WPA Benelux 
 24 januari 2008 Bestuursvergadering WPA Benelux 
 8 februari 2008 Council meeting WPA-HQ en Conservation Breeding and Aviculture Group-UK  
              bijeenkomst vermoedelijk in Fordingbridge.  
 11 april 2008 Jaarvergadering WPA Benelux in Café de Wielerbaan in Budel 
 25 en 29 april Meeting van WPA-Oostenrijk te kaindorf en ECBG vergadering 
 26 juni 2008 Bestuursvergadering WPA Benelux 
 6 september 2008 WPA Benelux Fazantendag in Paradisio 
 7 september ECBG vergadering te La Louvière 
 
 

Onderzoek management Blyth’sTragopans  
 

Bij de herstart van de WPA-Benelux in 2005 is de intentie 
uitgesproken dat deze organisatie in de toekomst meer 
transparant en democratisch zou gaan functioneren. Naar 
aanleiding van vragen van een aantal leden hoe het project 
met de Blyth-tragopanen van de WPA er voor stond is door 
een van de bestuursleden een onderzoek gedaan naar het 
management van dit project in de afgelopen periode. 
Hierover is inmiddels een rapport verschenen dat aange-
boden is aan een deel van de ECBG en aan WPA-HQ. 
Het rapport was bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen 
hoe het project met deze zeer bijzondere Tragopanensoort 
is verlopen en of van deze ervaringen voor de toekomst van 
betekenis is hoe met dit soort projecten om te gaan. 
Het rapport omvat 7 pagina’s met op het eind enkele 
conclusies en aanbevelingen.  
Nu het rapport in enkele geledingen van WPA besproken is 
kan het ook beschikbaar gesteld worden aan onze leden die 
daar in geïnteresseerd zijn. De eindconclusie is dat het 
project voor de WPA geen schoonheidsprijs kan verdienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   Management of the Blyth’s Tragopans from 
1989 

 

           What can we learn about it? 
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Uit het onderzoek is o.a. naar voren gekomen dat het belang van sommige lieden om deze 
soort in hun collectie op te nemen niets te maken had met het doel om de populatie van deze 
soort in volièremilieu te doen toenemen. Daarbij moet opgemerkt worden dat weliswaar een 
persoon verantwoordelijk was voor het project, maar dat bij het hoofdbestuur al jaren bekend 
was dat het project niet goed liep, maar daar werd niets aan gedaan.  
Wat het rapport in ieder geval opgeleverd heeft zijn een tiental punten waar bijvoorbeeld de  
European Conservation Breeding Group veel mee zou kunnen doen. De toekomst zal dat 
uitwijzen, waarbij in ieder geval door de ECBG het besluit enige tijd geleden genomen is, zie 
pagina 5, dat de populatie die nu in Europa zit bij de meest ervaren kweker geplaatst gaan 
worden. Een goed besluit, waarvan ik overigens bang ben dat het enige jaren te laat is 
genomen. In het managen van projecten binnen de WPA kan WPA-Benelux de positieve luis in 
de pels worden. 
Wie in het rapport geïnteresseerd is kan het via het secretariaat opvragen, waarna het digitaal 
wordt toegezonden.  

 

Uit de laatste bestuursvergadering. 
 

Enkele punten nog uit de laatste bestuursvergadering: 
 

De inning van de contributies willen we sneller en goedkoper laten verlopen met daarvoor het afgeven van 
een machtiging of domicilieëring door de leden. De nieuwe penningmeester, Teun v.d. Braak heeft hiervoor 
al een voorzet gegeven maar daar is weinig reactie op gekomen. Het bestuur zal in de jaarvergadering op 
11-04-2008 te Budel een voorstel doen om dit voor de leden aantrekkelijker te maken.  
 

Een voorstel van het bestuur is om aan de leden die mee willen doen aan projecten van de WPA, o.a. het 
Rode kamhoen, de Blyth-tragopaan (voor zover daarvan nog vogels beschikbaar zullen komen) en de 
Vietnam-fazant om daarvoor een eenmalige toetredingsbijdrage te vragen. Op deze manier kan er meer geld 
voor deze en andere projecten beschikbaar komen. Ook willen we tot een certificering komen van de 
deelnemers. Hierover hebben we overigens in de jaarvergadering van 2006 ook al eens gesproken. 
 

Aan de fazantendag 2008 wordt al weer gewerkt en op verzoek van een groot aantal leden zal deze pas op 
6 september 2007 gehouden worden na het broedseizoen. 
 

De WPA gaat aan WPA-HQ een andere financiering voorstellen van gezamenlijke projecten van de chapters. 
De bijdrage zal dan gerelateerd worden aan het aantal leden. Nu betaalt b.v. WPA-Benelux een even groot 
aandeel in de contributie van de EAZA als Duitsland, Engeland en Frankrijk, terwijl Benelux de kleinste 
chapter is met veel minder leden. 
 

Eveneens wordt voorgesteld om de resultaten van bepaalde projecten regelmatig te evalueren op 
effectiviteit en nuttigheid vanuit de doelstellingen van de WPA. Dit wordt aan de werkgroep ECBG 
voorgesteld maar geldt in feite ook voor onze eigen chapter. Doen we de dingen die we moeten doen en 
leveren deze ook iets op? In 2005 hebben we daartoe een uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van 
de leden en dit zullen we in 2008 nog eens herhalen. We willen een open en democratische organisatie zijn 
de effectief en efficiënt werkt. 
 

In de eerstkomende jaarvergadering zal er meer duidelijkheid zijn over het voorzitterschap in de toekomst 
van de WPA. Thans neemt Ludo Pinceel al geruime tijd als vice-voorzitter de taken van Steven over. 
 

Voor de periode tot aan de jaarvergadering is door het bestuur een vergaderschema vastgesteld. Tevens zal 
getracht worden om voor de jaarvergadering met Aviornis Vlaanderen en Aviornis Nederland een 
afstemmingsoverleg te doen plaats vinden over bieder activiteiten. 
 
 

Tot slot 
 

Goed nieuws over de ontwikkeling van het groen Java-hoen (Gallus varius). Op twee locaties in onze 
chapter zijn respectievelijk 4 en 6 jonge kamhoenders gekweekt die het goed doen en ook nog onverwant 
van elkaar zijn. De kwekers hebben afgesproken om deze vogels niet te verkopen en hiermee een aantal 
gezonde kweekparen proberen samen te stellen om tot een betere populatie te komen dan die er nu 
beschikbaar is.  


