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Colofon

Van het Bestuur en redactie

Voorzitter

Op 11 april vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in Café

Ludo Pinceel

de Wielerbaan in Budel. Door voorzitter, penningmeester,
secretaris en leden van de werkgroepen werd verantwoording
afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar.
Voor deze vergadering heeft Steven Vansteenkiste laten weten
niet meer beschikbaar te zijn als voorzitter van de WPA-Benelux.
Ludo Pinceel nam al voorlopig zijn taken over en zal dat met de
goedkeuring van de aanwezige leden blijven doen totdat er
voorzien kan worden in een nieuwe voorzitter. Ludo bedankte
Steven officieel voor zijn inzet die er mede voor gezorgd heeft dat
WPA-Benelux een moeilijke periode te boven gekomen is. Van de
aftredende bestuursleden was Ronald Wezeman in 2007 afgetreden en Merlijn v.d. Wittenboer stelde zich niet herkiesbaar
voor het secretariaat dat hij al ruim 6 jaar lang heeft
uitgevoerd. Gelukkig konden er dan ook twee nieuwe
bestuursleden benoemd worden. Vanuit de Antwerpse Zoo
is Frédèrik Verstappen het bestuur komen versterken en
Charles van de Kerkhof is als bestuurslid benoemd. Charles is
ook speciaal belast met het onderhoud van de WPA-Benelux
website. Het bestuur is met de nieuwe kandidaten weer opnieuw
ver-jongd en heeft voldoende capaciteit om ook in de toekomst
een open en actief beleid te voeren volgens de doelstellingen
van de WPA. Vorige week vrijdag is het bestuur bij elkaar
geweest in het Zuiderpershuis om alle puntjes nog op de i te
zetten voor de 28ste Fazantendag van de WPA-Benelux die op 6
september a.s. gehouden wordt in Paradisio. Sérafino Di
Cristofaro heeft goed onderhandeld met de uitbaters van
dit park in Wallonië om de dag betaalbaar te krijgen. Op
de bestuursvergadering werd Paulo Raeymaekers
aangesteld als nieuwe secretaris. Voor de redacteur is dit
het laatste nummer dat van zijn hand verschijnt en hiervoor is
een vacature ontstaan.
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De sweateractie gaat ook
in 2008 gewoon door, tot
op is op:
U een mooie WPAsweater, wij van u een
nieuw WPA-lid.
Maak de WPA-Benelux als
de conservatie specialist in
de fazantenwereld nog
sterker door meer leden.
Het is hoge noodzaak om
de verwantschap van onze
vogels vast te stellen.
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Kennismaking met…...
Charles van de Kerkhof is een van de nieuwe bestuurders
die in de jaarvergadering van 7 april jl. is benoemd als bestuurder van de WPA-Benelux. Hij gaat zich vooral richten
op de actualisering en uitbreiding van de WPA-Benelux
website.
Ons nieuwe bestuurslid heeft al geruime tijd fazanten bij
zijn ouders in Weert waar hij nu woont. Hij behoort ook
bij de groep Aviornisjeugd en heeft bovendien belangstelling voor de kamhoenders.
Hij is pas 18 jaar en nu ook het jongste bestuurslid, is erg
handig met het ICT gebeuren en heeft daarin een aardig
netwerkje van adviseurs georganiseerd.
In september a.s. vervolgt hij zijn opleiding in Breda aan
de Hogeschool voor Toerisme, waar hij nog drie jaar moet
studeren.
Ook heeft hij inmiddels uitleg gekregen
hoe de site van de WPA is opgebouwd. Charles is zeer
enthousiast en positief ingesteld, zowel voor zijn hobby
met de vogels als dingen zoals studie en nu dus ook voor
het WPA-bestuur waarvan hij nu deel uitmaakt.
Kortom, hij is een belangrijke aanwinst om de WPABenelux website beter te gaan gebruiken voor allerlei
informatie en nieuws.

Agenda
De agenda voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
23 augustus: bestuursvergadering WPA Benelux te Antwerpen.
28 juni: Focusgruppe “Ährenträger” bij Fam. Schramm, 64354 Reinheim.
6 september: WPA Benelux Fazantendag in Paradisio.
7 september: ECBG vergadering te La Louvière.
19-21 september: Convention van WPA-Duitsland te Erfurt.
4 oktober: Jaarvergadering WPA-Frankrijk
11-12 oktober: WPA AGM and UK Convention, Cambridgeshire
18-19 oktober: Artenschutztage, Vogelpark “Plantaria”
13-15 maart 2009: WPA-Portugal Fazantendag en ECBG-bijeenkomst.

Plaatsingen vogels.
I

n de afgelopen periode zijn nog enkele vogels geplaatst bij diverse leden:
Geplaatst zijn Vietnam-fazanten bij:
Geplaatst zijn Rode kamhoenders bij:
1. Dierenpark de Paay, Beesd 5-0
1. Dierenpark de Paay, Beesd 1-1
De komende week wordt in Landgoed Hoenderdaell een vogel geruild, om een onverwant nieuw koppel
samen te stellen.Erg jammer is dat we afgelopen winter een bijzonder onverwant paar Vietnamfazanten
verloren hebben dat uit Engeland kwam. Door verschillende personen is hier veel tijd en energie
ingestoken en door een domme verzorgers fout zijn is dit koppel overleden met nog een ander paar
fazanten die niet in een project zaten.
Dit jaar zullen er weer vogels beschikbaar komen om geplaatst te worden. Diegene die daarvoor
belangstelling heeft kan zich daarvoor melden bij het bestuur.
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3

WPA – Nieuwsbrief 2 – 2008

4

WPA-Benelux nodigt u uit op haar
FAZANTENDAG
Op 6 september 2008 in Parc PARADISIO
Programma:
Vanaf 09.30 u:

Onthaal aan de ingang van het park, waar u uw badge, dagprogramma,
ingangsticket en button voor de parking krijgt
Begeleiding naar de zaal en ontvangst met koffie en croissants

Om 10.30 u:

Bijeenkomst in de Nautiluszaal met ondermeer
Wolfgang Mennig over het Groene Pauwenproject
John Corder met unieke beelden over de eerste kweek van de Westerse
Tragopan en opnamen van nooit of zelden geziene fazanten

Om 12.30 u:

uitgebreid middagmaal (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert,
water, wijn en koffie) en gelegenheid tot bijpraten

Om 14.30 u:

Vervolg van de bijeenkomst met een lezing over zoönosen (ziekten)
door Dr. S. Di Cristofaro

Om 15.30 u:

Bezoek aan het park

Om 18.00 u:

Sluiting van het park

Prijs dagprogramma alles inbegrepen: 40 € (de inkom van het park alleen bedraagt al 22
€). Leden van WPA-Benelux krijgen 10% korting en betalen dus 36 €
Kinderen tot 12 jaar betalen 30 €
Voor de geïnteresseerden gaat onze bijeenkomst ’s avonds verder te Manage
met een 4-gangendiner: het aperitief is voorzien om 19.00 u
We krijgen een visschotel, soep, een vleesschotel en dessert met koffie
Tijdens de maaltijd zijn alle dranken (wijn, bier, softdrink, water) inbegrepen
Prijs voor dit alles: 30 € per persoon
Inschrijvingen uiterlijk op 15 augustus 2008
Paulo Raeymaekers
Lage Weg 37 bus C
2470 Retie België
Tel: 00.32. (0)14378676
E-mail: paulo.raeymaekers@skynet.be

Ludo Pinceel
Grootrees 66
2460 Kasterlee België
tel: 00.32.(0)14850345
E-mail: ludo.pinceel@bio.kuleuven.be

Betalingen met vermelding van aantal deelnemers voor dagprogramma en/of
avondactiviteit
Voor België
Storten op Fortis rekening
001-2561446-43
WPA Nederland-België

Voor Nederland
Storten op giro-rekening
1093646 van Postbank
World Pheasant Association Ned.-België
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Een nieuw ‘Regional Collection Plan’ voor
de Galliformes.

Van Alain Hennache, Voorzitter EAZA Galliform TAG,
Voorzitter WPA Franc
De ‘Galliformes Taxonomic Advisery Group’ (TAG) van de Europese vereniging van dierentuinen en aquaria (EAZA) heeft eind 2007 haar 2de Regional Collection Plan (RCP)
gepubliceerd. Dit was een herziene versie van de eerste versie van 2002. Alle soorten van de
orde der Galliformes vallen onder verantwoordelijkheid van deze TAG met uitzondering van de
familie der Cracidae, die onder een andere TAG vallen.

Een RCP is een belangrijk gegeven voor de dierentuinen; het geeft aan welke soorten
grote prioriteit hebben voor ex-situ (in beschermd milieu) beheer en waarom. Te veel
dierentuinen herbergen galliformes-soorten zonder enig belang te hechten aan conservatie.

De beschikbare ruimte in zoo’s is bovendien aan het veranderen, met een trend naar grote
ruimten met een gemengde bezetting en dit ten koste van reeksen kleinere volières. Het
resultaat is dat de beschikbare ruimte dag na dag vermindert. Dikwijls kunnen grote
gemengde ruimten onmogelijk meerdere soorten galliformes tegelijkertijd huisvesten. Dit RCP
stelt voor dat zoo’s hun aldus beperkte ruimte zouden voorbehouden voor bedreigde soorten of
voor soorten met een hoge educatieve of wetenschappelijke waarde.
In het geval van de Galliformes is het beoordelingsproces een zwaar en langdurig werk omwille
van het grote aantal systematische eenheden (67 genera, 242 species, 761 taxa). Daarom
worden alleen aanbevelingen gegeven voor soorten waarvan er ten minste één
vertegenwoordiger in EAZA-instellingen aanwezig is (94 species). Soms worden er ook
aanbevelingen gegeven voor soorten die momenteel niet gehouden worden, maar waarvoor in
situ-conservation (in de eigen biotoop) programma’s bestaan of gepland zijn, of waarvoor er
onderzoeksmogelijkheden bestaan die door de zoo’s zouden kunnen gesteund worden.
Het beoordelingsproces kan in twee delen gesplitst worden:
1) evaluatie van een aantal soort specifieke criteria;
2) evaluatie van de criteria betreffende het houden van deze soorten in beschermt milieu.
In het eerste deel zijn de belangrijkste criteria:
- Conservatie: Conservation status (Birdlife / PSG/ PQFSG); SSC aanbevelingen voor ex
situ-management; potentiële in situ-conservation programma’s;
herintroductiemogelijkheden; verspreiding binnen EAZA .
- Educatie: tentoonstellingswaarde; taxonomische uniciteit; distributie in EAZA.
- Onderzoek: wetenschappelijk potentieel.
- Recreatie: tentoonstellingswaarde.
In het tweede deel zijn de belangrijkste criteria:
- Voorhanden zijn van een voldoende leefbare EAZA populatie (aantal soorten, aantal
founders)
- Kweekprogramma’s in andere regio’s
- Beschikbaarheid van mogelijke founders. In het geval van de galliformes, kunnen ze
afkomstig zijn van private kwekers of van kweekcentra in de streken van herkomst van
de betrokken soort
- Kweek ervaring (huisvesting, voeding en verzorging)
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De evaluatie kan uitgevoerd worden met behulp van ofwel een scoringssysteem, ofwel met een
zogenaamde “beslisboom”. Voor het eerste RCP gebruikte de Galliformes TAG een
scoringsysteem om elke soort te beoordelen. Dat systeem was echter niet nauwkeurig genoeg
om alle aspecten van een bepaalde soort te ontdekken. Daarom heeft de Galliformes TAG een
beslisboom ontwikkeld om de verschillende soorten te beoordelen voor de tweede versie van
het RCP.
Het RCP hanteert verschillende niveaus van management:
- De “recommended species” (aanbevolen soorten) zijn onderverdeeld in vier categorieën
van de hoogste (EEP), daar geldt echt wetenschappelijk populatiebeheer, tot de laagste
(monitoring door TAG) wat alleen een jaarlijkse inventaris omvat. ESB (European
studbook) en “Monitoring by a person” zijn tussenliggende niveaus van management.
- De “not recommended species” (niet aanbevolen soorten) zijn in twee categorieën
onderverdeeld: Ofwel niet aanschaffen of herplaatsen, dus niet in de collectie opnemen
of door een aanbevolen soort vervangen.
- Er is ook een categorie afwachten, als de TAG geen beslissing heeft kunnen nemen
omdat er over de soort nog onvoldoende gegevens zijn en er bijkomend onderzoek
aangewezen is (husbandry, taxonomie).
RCP2007 beveelt 4 soorten aan voor “EEP-management”, 7 voor “ESB”, 2 voor controle door
personen en 20 voor controle door de TAG. Twee soorten werden aanbevolen voor dringende
taxonomisch onderzoek. RCP gaf geen aanbevelingen voor 7 soorten, beveelt aan 27 soorten
te vervangen en al de andere niet te verwerven.

EEP’S
Jarenlang zijn er al 3 EEP’s actief: één voor de Edwardfazant Lophura edwardsi, één voor de
Kongopauw Afropavo congensis en één voor de Palawan-pauwfazant Polyplectron napoleonis.
Een nieuw EEP is voorgesteld voor de Wallichfazant Catreus wallichi. De voornaamste redenen
zijn: status in het wild is kwetsbaar; de soort heeft een grote educatieve en wetenschappelijke
waarde, er is een voldoende grote populatie aanwezig in beschermd milieu met goede ervaringen qua huisvesting en kweek en er is een aanbeveling voor een herintroductieprogramma.
Het gouvernement van de N. Indiase staat Himachal Pradesh is recent betrokken in
verschillende conservatie, broed- en herintroductieprogramma’s. Aan WPA en aan EAZA werd
gevraagd om te onderzoeken of de Europese populatie van de Wallichfazant voldoende
genetische diversiteit vertoont om ze te gebruiken als founders voor een
herintroductieprogramma. EAZA en WPA zijn gestart met een project om de genetische
integriteit van onze Europese Wallichfazanten te onderzoeken. Nordens Ark Zoo in Zweden
speelt een centrale rol in dit onderzoek. De hoop is dat de populaties in beschermd milieu,
zowel in Europa als in Himachal Pradesh zouden kunnen helpen om deze soort in een aantal
van haar vroegere verspreidingsgebieden te herstellen, en dat deze herintroductie mogelijk
zou zijn met behulp van dieren uit beschermd milieu in plaats van met dieren die in het wild
gevangen moeten worden.

ESB’S
Sinds 2002 waren er 6 ESB’s te weten voor Blyth- en Cabot-tragopans Tragopan blythii en T.
caboti, de Maleise Kuifloze Vuurrugfazant Lophura e. erythrophthalma, Berg- en Maleise
pauwfazanten Polyplectron inopinatum en P.m. malacense en de Argusfazant Argusianus
argus.
De Blyth-tragopan werd gedevalueerd naar monitoring door de TAG vanwege het lage aantal
in EAZA instellingen (slechts 4 mannetjes) en het bestaan van een internationaal Studbook. De
TAG behoudt de 5 andere ESB’s en stelde 2 nieuwe European studbooks voor.
De eerste is voor de Elliotfazant Syrmaticus ellioti vanwege een aanbeveling van de Pheasant
Specialist Group om de populatie in beschermd milieu zorgvuldig te beheren teneinde het
verlies aan genetische diversiteit zoveel mogelijk te beperken (McGowan & Garson 1995); een
bestaande populatie binnen EAZA met een goede husbandry (kweek) ervaring; een voorstel
van Professor Ding Ping (Zhejiang University, Hangzhou) om een International studbook op te
zetten en een educatief potentieel betreffende de kenmerken van de langstaartfazanten. Er
werd ook een nieuwe ESB voorgesteld voor de Groene Pauw Pavo muticus na controle op
raszuiverheid.
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Deze fazant is een grote en schitterende soort met groot potentieel voor conservatie, research
en educatie. Een herintroductieprogramma is gepland in Kuala Tahan in Taman Negara,
waarbij genetisch geteste dieren afkomstig van WPA in Europa gebruikt zullen worden. WPA
werkt reeds een aantal jaar samen met het Department of Wildlife en bezorgde in 2004 nog 18
dieren die DNA getest waren en van verschillende bloedlijnen afkomstig. Dit project kreeg de
steun van twee EAZA Instituten.
De twee ESB’s voor Berg- en Maleise Pauwfazanten zijn vandaag belangrijk omdat WAZA
(World Association of Zoos and Aquaria) recent hebben besloten, als gevolg van een
aanbeveling van de Galliform TAG, de international studbooks voor deze soorten te laten
vallen, omdat ze niet meer aangepast werden sinds 2001 toen Don Bruning (de vorige
studbookkeeper) de twee Studbooks opgegeven heeft. Alle TAG-leden waren het ermee eens
dat het zo goed als onmogelijk is gegevens te herstellen die teruggaan tot 2001 (vooral omdat
er teveel dieren in handen zijn van private kwekers) en er bovendien zeker van te zijn dat het
om raszuivere dieren gaat en niet om kruisingen met andere soorten pauwfazanten.

MONITORING
De TAG beveelt controle door personen voor de EAZA populatie van de Prelaatfazant Lophura diardi en de
Vieillot-vuurrugfazant Lophura ignita rufa.
De populatie in beschermd milieu van de Prelaatfazant is erg gedaald gedurende de laatste jaren. Ook de
kweekresultaten nemen af, wellicht ten gevolge van inteelt. De Vieillot-fazant zou getoond kunnen worden
als een typische tropische bossoort en als een vertegenwoordiger van de vuurruggen. De EAZA populatie
van deze soort is goed.
20 soorten werden aanbevolen voor een “monitoring door de TAG”, sommige alleen voor hun educatief
potentieel zoals Kuifparelhoen Guttera pucherani, Gierparelhoen Acryllium vulturinum, Chukar patrijs
Alectoris chukar, Roulroul Rollulus rouloul, Himalaya-glansfazant Lophophorus impeyanus.
Andere soorten zijn zowel goede voorbeelden van in situ-conservatie als taxonomisch interessant: Europese
partrijs Perdix perdix, Europese kwartel Coturnix coturnix, Satyr-tragopan Tragopan satyra, Vietnamese
fazant Lophura edwardsi hatinhensis, Koningsfazant Syrmaticus reevesi, Germain-pauwfazant Polyplectron
germaini, Korhoen Tetrao tetrix, Auerhoen Tetrao urogallus, Pauwkalkoen Meleagris ocellata
De 6 overgebleven soorten met kleine EAZA populaties zijn: Blyth-tragopan, Cochinchinees rood kamhoen
Gallus g. gallus , Salvadorifazant Lophura inornata, Witte oorfazant Crossoptilon crossoptilon, Bruine
oorfazant Crossoptilon mantchuricum, Hume-fazant Syrmaticus humiae.

Europese partijs
(Perdix perdix)

Common Kwartel
(Coturnix coturnix)

Witkeeltandkwartel
(Odontophorus strophium)

Roul Roul (Rollulus roulroul)

AANBEVOLEN VOOR

RESEARCH
De TAG beveelt taxonomisch onderzoek aan voor de Vietnam-fazant en Delacourvuurrugfazant Lophura ignita macartneyi.

GEEN AANBEVELINGEN
Het RCP geeft geen aanbevelingen voor 7 soorten.
De Australische Boskalkoen Alectura lathami, Kamboskalkoen Aepypodius arfakianus,
Halsbandfrankolijn Francolinus francolinus zijn soorten waarvan er weinig dieren in EAZA
parken aanwezig zijn en oninteressant vanuit conservatiestandpunt. Ze kunnen echter wel
WPA – Nieuwsbrief 2 – 2008
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gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Voor de Javaanse bospatrijs Arborophila
javanica: is een kweekprogramma voor conservatiedoeleinden een optie (Madge and McGowan
2002). Er zijn weinig vogels in zoo’s aanwezig, maar daarentegen een 250-tal bij private
kwekers. Om die reden zal een regelmatige update van het TAG advies gebeuren.
Lewis-zilverfazant Lophura nycthemera lewisi is bedreigd in het wild. Jammer genoeg zijn er
weinig dieren van deze ondersoort in beschermd milieu. Importen zouden toelaten deze
situatie te verbeteren (wellicht in samenwerking met SEAZA).
Tonkinees rood kamhoen Gallus g. jabouillei: Van deze ondersoort zijn eveneens maar weinig
dieren in zoo’s. Importen zouden mogelijk moeten zijn vanuit Vietnam, maar moesten
uitgesteld worden ten gevolge van de internationale gezondheidssituatie in verband met de
vogelgriep. Blauwe pauw Pavo cristatus: Alhoewel er geen conservatieaspect is, blijft de soort
erg populair. Bovendien is ze geschikt voor educatieve doeleinden. De TAG beveelt wel aan
deze dieren niet in volières te houden, maar in volle vrijheid of in grote rennen.

NIET AANBEVOLEN
Het RCP stelt voor 27 soorten te vervangen door aanbevolen bedreigde soorten. Het gaat hier
om ofwel niet bedreigde soorten waarvan er veel hybriden of gedomesticeerde vormen in
beschermd milieu voorkomen (Temminck-tragopan Tragopan temminckii, Zilverfazant Lophura
n. nycthemera, Lady Amherstfazant Chrysolophus amherstiae, Edelfazant Phasianus colchicus,
Amerikaanse wilde kalkoen Meleagris gallopavo…) of taxa die afstammen van slechts enkele
founders en die op die manier geen toekomst hebben (Seesee-patrijs Ammoperdix
griseogularis, …) of soorten met een zeer grote populatie in beschermd milieu, maar zonder
direct conservatiebelang (Swinhoe-fazant Lophura swinhoii, Blauwe oorfazant Crossoptilon
auritum, Grijze pauwfazant Polyplectron bicalcaratum, …).
Het RCP beveelt geen andere soorten aan, in ‘t bijzonder deze die vooral in andere streken
gehouden worden (Odontophoridae) of die waarvan er vandaag maar enkele exemplaren zijn
in EAZA Zoo’s.

IN SITU AANBEVELINGEN
Soortbehoud is vandaag een van de belangrijkste opdrachten van de zoo’s. Daarom geven een
aantal van hen financiële steun aan in situ projecten. Het RCP geeft ook 15 species aan
waarvoor er lopende onderzoeksprojecten zijn die door zoo’s kunnen ondersteund worden.
Hiervan willen we de volgende vermelden:
De Witkeeltandkwartel Odontophorus strophium: Paul Salaman (Conservation
International-Andes CBC) startte een studie om een efficiënte conservatiestrategie te
ontwikkelen, waarbij het landschap een belangrijke rol gaat spelen. Hierbij zouden de
overgebleven populaties beschermd moeten worden en hun mobiliteit verhoogt door het
aanleggen van boscorridors.
Moerasfrankolijn Francolinus gularis: Bhagawan Dahal (Bird Conservation Nepal) en WPA
gaan de invloed van habitatbeheer na op deze frankolijnsoort in het Koshi Tappu Wildlife
Reserve in Z.O. Nepal. De aanwezigheid van een snel groeiende klimplant baart de
onderzoekers daar zorgen. Hij verspreidt zich over de natuurlijke vegetatie en overdekt en
wurgt ze. De plant is nu alom verspreid in het noordelijk deel van het reservaat en schijnt zich
naar het zuiden te verspreiden naar het gebied waar de moerasfrankolijn leeft.
Djiboutifrankolijn Francolinus ochropectus : WPA startte een kritisch onderzoek van de
situatie in het Forêt du day (Goda Massif) als basis voor een gepland herstelplan.
Kameroenfrankolijn Francolinus camerunensis: De bedoeling is de overgebleven
populaties grondig te onderzoeken teneinde de conservatiestatus van de soort te beoordelen
op basis van de beschikbare habitat en ook een managementplan te promoten en op te
volgen. De monitoring en de productie van een managementplan vragen steun op lange
termijn.
Wallichfazant Catreus wallichi: Herintroductieprogramma in Himachal Pradesh.
Witte Oorfazant Crossoptilon crossoptilon: er moet een strategie voor het toerisme
ontwikkeld worden die houdbaar is in de heilige gebieden rond de Boeddistenkloosters (Wang
Nan, Beijing Normal University, China).
Kongopauw Afropavo congensis: Studie van de broedbiologie en sociale organisatie van
deze soort in het wild en oprichting in de dorpen van ‘peafowl support groups’ die erop gericht
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zijn de jachtdruk te verminderen en bescherming te bevorderen (Emile Mulotwa, Kisangani
Univ., DR Congo). Dit plan heeft fondsen nodig voor uitbreiding.
Auerhoen Tetrao urogallus: er zijn verschillende conservatie en researchprojecten in
ontwikkeling, in verschillende landen, waaraan, Europese zoo’s (speciaal deze die dicht bij
auerhoenhabitats gelocaliseerd zijn) zouden kunnen meewerken.
Ieder Regional Collection Plan zou voortdurend moeten bijgestuurd worden. Dit RCP zal
regelmatig herzien en aangepast worden. Een volledige evaluatie zal in 2011 gebeuren.
Kongopauw (Afropavo congensis): het bestuderen van de broedbiologie en groepsgedrag van
deze soort in het wild en het opzetten van ‘pauwen ondersteuningsgroepen’ die jacht proberen
te verminderen en bescherming bevorderen (Emile Mulotwa, Kisangani Univ., DR Kongo). Dit
plan vraagt geld voor uitbreiding. Auerhoen (Tetrao urogallus): er zijn verschillende projecten
in voorbereiding, waaraan Europese dierenparken kunnen deelnemen, vooral die dichtbij
Auerhoen woongebieden liggen.
Elk RCP behoort actueel te zijn. Dit wordt periodiek aangepast en geactualiseerd. Een volledige
herwaardering zal plaatsvinden in 2011.

Contributie inning 2008.
De contributie inning voor de leden die de Nieuwsbrief via e-mail ontvangen hebben de acceptgiro/stort-

ingsformulier voor de contributie 2008 al ontvangen. Helaas is door een misverstand hierbij geen
begeleidende brief verzonden. De leden die nog een geprinte versie van de Nieuwsbrief ontvangen omdat zij
niet over e-mail beschikken ontvangen bij deze nieuwsbrief de acceptgiro/stortingsformulier. Ik verzoek deze
leden om hun contributie voor 2008 zo snel mogelijk te betalen. Helaas hebben slechts enkele leden gebruik
gemaakt om een machtiging c.q. domilicilieëring aan de penningmeester te verstrekken. De huidige inning
via het toesturen van een acceptgiro/stortingsformulier kost veel tijd en geld. Met controle van de betalingen
en het verzenden zijn al snel twee werkdagen gemoeid. Daarom is in de Jaarvergadering van 11 april jl. te
Budel besloten om een differentiatie aan te brengen in de contributie voor het jaar 2009. De contributie
wordt voor gewone leden € 27,50, voor lid-begunstigers € 50,- en conseration-leden € 115,-. Leden die een
machtiging c.q. domilicilieëring afgeven ontvangen een korting van € 2,50.
Teun van de Braak, penningmeester.

Van de redactie
Dit is de laatste Nieuwsbrief die van mijn hand is verschenen. Vanaf 2002 ben ik lid van de redactie van
deze Nieuwsbrief. Vanaf 2005 werd ik eindredacteur en is de Nieuwsbrief in kleur en ook digitaal verschenen. Het secretariaat, de eindredactie, het bijhouden van de website, het plaatsen van de vogels, het
mede oprichten van een WPA-Chapter in Portugal heeft veel tijd, geld en inzet gekost. Sommige dingen die
ik deed hebben nogal eens ongenuanceerde kritiek opgeleverd. Alain Hennache zei eens: "Merlijn mensen
die niets doen maken geen fouten, mensen die werken maken wel fouten maar dat is niet erg". Met veel
plezier heb ik alles gedaan, maar om 6 jaar dit gedaan te hebben is het verstandig om weer eens andere
dingen te gaan doen. Ik hoop dat u genoten hebt van de nieuwsbrieven. En ik ben blij een gezonde WPABenelux achter te laten. In 2005 hadden we nog amper 70 betalende leden, we hebben de zelfstandigheid
van deze Europese WPA-chapter gered, thans met 106 betalende leden, er is een jong en energiek bestuur,
er is een bestuurslid uit Wallonie (ook een onderdeel van deze chapter!) en vooral: een open en democratische organisatie.
Met vriendelijke groet,
Merlijn van den Wittenboer.
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Chapter WPA-Portugal is rond.
De Chapter WPA-Portugal is een feit! Op vrijdag 8 februari stapte Merlijn v.d. Wittenboer om
half 8 op de trein in Den Bosch om op Schiphol met EasyJet naar London Luton te vliegen en
van daaruit in een huurauto met zijn eigen Tom Tom naar het hierboven Landgoedhuis in het
Cotswold Wildlife Park te rijden voor een bijeenkomst met WPA-Headquarters. Met zijn
vriendin Emília Paula Valle Grilo uit Portugal had hij afgesproken om 11 uur daar te zijn en om
half 4 weer terug te rijden naar Luton Airport om daar om 19.00 uur de avondvlucht naar
Schiphol te nemen.
Na samen geluncht te hebben werden we om 14.00 uur uitgenodigd om aan een gezelschap
van ongeveer 25 bestuurders, uitleg te geven waarom we het belangrijk vonden om in
Portugal een zelfstandige WAP-Chapter te kunnen oprichten. De sfeer was ontspannen en we
hadden de indruk dat men in Engeland weinig zicht had op de ontwikkeling van het houden
van fazanten en andere Galliformes in dit deel van Europa. We hadden ook de indruk dat men
verwonderd was over het enthousiasme en deskundigheid van de fazanterieën die er de laatste
jaren zijn verschenen.
Na een kort beraad kregen we de toezegging dat we tot oprichting van een WPA-Portugal
konden overgaan. Er werd zelfs een afspraak gemaakt om de eerste ECBG bijeenkomst in
2009 in Portugal te houden. Om precies halfvier begon ik aan mijn terugreis en stond om 10
uur weer op het station in Den Bosch. Het was heerlijk weer die dag en ik had een goed gevoel
van hoe het gegaan was in Cotswold Wildlife Park. Mijn Portugese vrienden bleven nog een
paar dagen in Engeland.
Inmiddels heeft er op 17 mei jl. een afrondende vergadering plaats gevonden in Alcobaça dat
in het midden van Portugal ligt op 1,5 uur rijden vanaf de luchthaven van Lissabon langs de
A7. In deze stad wordt het secretariaat van de WPA-Portugal gevestigd en vinden ook de
bijeenkomsten plaats. Men heeft het land in drie gebieden verdeeld, namelijk noord, centraal
en zuid Portugal. Voor iedere regio is een bestuurslid aangesteld, die daar ook woont als
aanspreekpunt voor de leden in die gebieden. Alcobaça is een mooie stad en in 20 minuten zit
ja aan het stand van Nazaré.
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Een interview met………..
Wim van der Aa

Op dinsdag 3 juni togen wij naar de Kerkstraat in Sevenum om Wim van der Aa te
interviewen want daar was alle reden voor. Vorig jaar was hij met zijn vrouw Lies verhuisd
vanuit het buitengebied naar het centrum van het dorp. Pal naast de kerk. In dat buitengebied
bouwde hij een fazanterie op medio 1970. In 1976 werd hij ook lid van de WPA-Benelux die
toen net opgericht was. Later kwam daar nog een imkerij bij die hij van zijn vader overnam.
Hij kan hier zeer enthousiast over vertellen; over de soorten, de moeilijkheden bij het kweken
maar ook de beloning van de pracht van deze bijzondere vogels.
De fazanterie was al enige jaren geleden
verdwenen maar zijn belangstelling voor de hoenderachtigen heeft zich voortgezet in de filatelie.
Ook nu werkt hij nog aan de complementering
daarvan, om van alle hoenderachtigen over de
gehele wereld de postzegels die uitgegeven zijn te
bemachtigen. Dit is een zorgvuldig uitzoeken en
ook aan strenge regels voldoen van de ‘keurmeesters’ op de tentoonstellingen.
Wim is een trouw lid van de WPA gebleven, ook
toen hij alleen nog maar ‘papieren’ fazanten in zijn
collectie had. Hij heeft nog steeds grote waardering voor de talrijke conservatie projecten waar
de WPA erg actief in is. Hij noemt zich daarom ook
lid/begunstiger van de WPA. Enkele jaren terug,
bij zijn huwelijksjubileum, doneerde hij het geld
van zijn feestgangers op advies van zijn dochter
ook aan de WPA.
Dit jaar werd de WPA opnieuw verrast met een
proportionele donatie van hem. Hij moest dit jaar
omdat zijn gezichtsvermogen niet meer is wat het
geweest is ook zijn imkerij er aan geven. Alle
bijenvolken en imkermaterialen werden aan
collega imkers gegeven onder voorwaarde dat
Wim van der AA
deze een vrijwillige bijdrage konden geven. De opbrengst zou geschonken worden aan een
goed doel en daar had hij geen moeite mee omdat te vinden.
Zijn betrokkenheid met de hoenderachtige is dan ook nog erg groot en hij vindt ook dat de
WPA in de toekomst door moet blijven gaan met het beschermen van de bedreigde soorten.
Waar Wim deze middag niet op gerekend had was dat wij hem zouden verrassen met een
blokje met 5 postzegels met afbeeldingen van fazanten en een
andere hoenderachtigen alsmede
5 ansichtkaarten met een eerste
dagstempel van deze postzegels
uit Vietnam. Zijn vrouw hadden
we al eerder in de bloemetjes
gezet. Al bij al was het een leuke
middag om met hem te praten
over zijn oude en ook nieuwe hobby’s. Want Wim en Lies wonen niet bij toeval naast de kerk
midden in het dorp. Zij zijn daar nog vrij actief, zoals meezingen in het koor en Wim doet ook
nog wat klusjes als hulpkoster.
Wij hopen Wim nog lang in onze organisatie te mogen ontmoeten en wie weet, zijn er nog
leden die hem kunnen helpen met zijn huidige papieren collectie van hoenderachtigen!
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