WPA Benelux

Nieuws 2009/1

WPA – Nieuwsbrief 1 – 2009
Blz.
Blz.
Blz.
Blz;
Blz.

2
3
4
7
9

van het bestuur
nieuwsflitsen, agenda
fazantendag WPA-UK , agenda
op bezoek bij onze secretaris
dagorde jaarvergadering

Baltsende Lady Amherstfazant wildvang
(bron film John Corder )
WPA - Nieuwsbrief 1 - 2009

1

Colofon

Van het bestuur

Voorzitter
Ludo Pinceel
Secretaris
Paulo Raeymaekers
Penningmeester
Teun van de Braak
Leden
Agnes Ovington
Dr. Serafino Di Cristofaro
Loi Burger
Frédéric Verstappen
Charles van de Kerkhof
Steven Vansteenkiste
Website
www.wpa-benelux;info
E-mail
info@wpa-benelux.info
Webmaster
Charles van de Kerkhof
Hoofdredakteur Nieuwsbrief
Ludo Pinceel
Leden European Conservation
Breeding Group
Ludo Pinceel
Frédéric Verstappen
Paulo Raeymaekers
Internationale contacten
Steven Vansteenkiste
Veterinaire aspecten
Loi Burger
Ereleden
Han Assink,postuum
Dieter Arnolds
Madelon Willemsen
Postadres secretariaat
Paulo Raeymaekers
Lage weg 37c
2470 Retie
België
Raad van Advies
R. van Bocxtaele
Ir. R. Holsheimer
Prof. Dr.G.M. Dorrestein
Drs.Ir.P.P. van der Lugt
Uitgave
De Nieuwsbrief WPA wordt 4 maal per
jaar uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van de WPABenelux
WPA
- Nieuwsbrief 1 - 2009

De ergste winterdagen zijn nu wel achter de rug en het
nieuwe broedseizoen komt eraan. De voorbije maand
januari kon echter wel tellen en wie dacht dat de echte
winterkoude nu wel tot de geschiedenis was gaan
behoren, mag die mening herzien. Hopelijk hebben onze
dieren niet te veel moeten lijden en zijn ze in voldoende
goede conditie voor de komende periode.
Dat niet alleen wij hier met de winter geconfronteerd
werden zie je verder in deze nieuwsbrief, in het verslag
over het bezoek van enkele leden aan Engeland begin
februari.
Verder ook een uitgebreid verslag van de ECBGvergadering in Cotswold. WPA blijft zich immers
inzetten voor het behoud van onze gevederde vrienden,
zowel ter plaatse als hier bij ons. Het eerste gebeurt door
steun te verlenen aan talrijke projecten in de thuislanden,
het tweede door studie, educatie en conservatie met
behulp van dieren in openbare en private collecties.
Op de laatste pagina vind je ook de dagorde van onze
jaarlijkse ledenvergadering terug. Deze vergadering gaat
door op vrijdagavond 20.00 u te Budel in Nederland en
we willen hier een oproep doen om talrijk aanwezig te
zijn. Ieder lid heeft daar immers de kans om voorstellen
te doen en mee de koers van WPA-Benelux te bepalen.
Wie zich nog actiever voor onze vereniging wil inzetten
kan zich ook kandidaat stellen voor een bestuursfunctie:
er zijn namelijk verschillende open plaatsen in te vullen.
Om deze vergadering niet louter administratief te
houden, wordt er na het officiële gedeelte een
presentatie gegeven door de werkgroep kraagfazanten.
Een overzicht van de werking tot nu toe, met misschien
goed nieuws betreffende de Lady Amherstfazant, en een
reeks unieke videobeelden over de twee soorten
kraagfazanten recht uit het wild. Het zijn beelden vanaf
het ei via de kuikens tot aan de volwassen dieren die
speciaal voor ons in China werden opgenomen. Zeker de
moeite waard!
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Nieuwsflitsen
We vernemen uit Oostenrijk dat Willi Windish, penningmeester van WPA-Oostenrijk
op 6 februari plots is overleden. Hij moest nog 59 jaar worden .Willi was een gedreven
vogelliefhebber en voor velen een goede vriend. Wij waren in april vorig jaar nog bij
hem te gast om er zijn uitgebreide collectie te bewonderen (zie het verslag in
nieuwsbrief 2008/3). Willi was ook met enkele Oostenrijkse vrienden present op onze
fazantendag op 6 september. Wij hebben in naam van WPA-Benelux onze deelneming
betuigd aan zijn familie en aan WPA-Oostenrijk
De zesde Europese afdeling van WPA : WPA-Portugal is nu officieel een feit! Tijdens de
laatste bijeenkomst te Cotswold werden de nodige documenten ondertekend. Eind november
zal de nieuwe groep een fazantendag organiseren in Santarem en daar zal ook de volgende
ECBG-vergadering doorgaan, zodat ze ineens op een internationaal gezelschap kunnen
rekenen.
De Kamhoenderwerkgroep (EJFG) is na een periode van geringere activiteit weer eens bij
elkaar geweest tijdens de Aviornisshow te Geel. De vergadering werd goed bijgewoond en er
waren oude en nieuwe gezichten te zien. Er werd afgesproken dat het schema van twee
vergaderingen per jaar weer zal worden opgenomen. De vergadering in het voorjaar (april?)
zal doorgaan in Overpelt en gecombineerd worden met hokbezoeken bij Jaak Janssen en
Noel Hendrickx.
De werkgroep Kraagfazanten heeft evenmin stilgezeten. Alle nieuws hierover zal uitgebreid
gepresenteerd worden op de algemene vergadering te Budel op 20 maart.
De 8ste ECBG vergadering ging door in The Cotswold Wildlife Park in Burford, Oxfordshire.
Inmiddels zijn alle museumstalen van de groene pauw getest in de universiteit van Kassel,
Duitsland. Slechts 1 staal van de Pavo muticus muticus reageerde tijdens de proeftesten. Ze
hopen hiermee de juiste methode gevonden te hebben om alle museumstalen te screenen.
In navolging van het succesvol grootbrengen van Wallich fazanten door pleegouders in
beschermd milieu, zullen nu ook Satyr en Temminck tragopanen naar India gestuurd
worden. Ook deze zullen dienen als pleegouders voor eieren uit het wild waarmee men dan
een populatie founders kan opkweken.
Een verdere opvolging voor het project met de Chinese glansfazanten van Fen Qi wordt
moeilijk omdat deze niet is komen opdagen voor een kennismakingsgesprek met WPA. Wel
zal nog worden voorgesteld om de dieren naar Beijing zoo over te brengen. Hier bekomen ze
goede kweekresultaten en zijn er meer mogelijkheden tot samenwerking met WPA.
Binnen de ECBG is er beslist om binnen elk WPA chapter enkele assistent stamboekhouders
aan te duiden om de soms zware taak van de eigenlijke stamboekhouder te verlichten. Bij ons
zal het vooral gaan om de Edwards, Vietnam en de Salvadorifazant.

Welkom aan nieuwe leden
De Jong Bart
Janssen Jaak
Tresinie Ivo

Nederland
België
België
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Verslag van de fazantendag van WPA- UK

op 6 en 7 februari 2009 in “The Cotswold Wildlife Park”
Vrijdagmorgen zijn we vroeg vertrokken met
de wagen richting Burford in Engeland.
De reis is vlot verlopen, alleen de laatste
100km was er sprake van een echt
sneeuwtapijt.
Gelukkig hadden we onze tijd goed ingeschat
zodat we tijdig aanwezig waren op onze
afspraak . De delegatie vanuit Frankrijk is
echter teruggekeerd en niet op de bijeenkomst
gearriveerd. De delegatie uit Portugal, onder
begeleiding van Merlijn Van Den Wittenboer,
is pas een dag later in Burford aangekomen.
Onze Duitse vrienden hadden slechts enkele
uren vertraging .
De sneeuwval (20 à 25 cm) heeft zo het programma flink in de war gestuurd .
Een besneeuwde parking van The Cotswold
Wildlife Park

Onze planning was om voor de ECBG-meeting
een volledige ronde te doen in de zoo, maar we
hebben enkel een kleine wandeling kunnen
maken in het reptielenhuis en de volières.
Verder was de zoo voor ons niet toegankelijk .
Na deze kleine rondwandeling hebben we een
broodjesmaaltijd genuttigd samen met onze
Engelse collega’s. Het was weer een blij
weerzien en de nodige verhalen konden worden
verteld .
In de namiddag was er de bijeenkomst van de
ECBG. Wegens de weersomstandigheden

kwamen er ook hier berichten binnen van
afmeldingen en waren er nogal wat
laatkomers op deze meeting.
Het verslag van deze ECBG-vergadering
vind je elders in deze nieuwsbrief .
De vrijdag omvatte enkel de vergadering
van de ECBG en later op de avond een
gezamenlijke lunch. De nodige
Een zeldzaam zicht , Engeland in de sneeuw
verplaatsingen tussen zoo, hotel en
restaurant waren niet zo evident. De zware sneeuwval (dit was bijna 20 jaar geleden)
bemoeilijkte het rijden met de wagen en op de binnenwegen was er niet geruimd.
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Op zaterdagmorgen
arriveerden de eerste
deelnemers rond 9h30 . Het
was een warm onthaal en een
blijde kennismaking met de
liefhebbers uit Engeland,
Duitsland, België, Nederland,
Portugal en zelfs uit China.
Een 70-tal genodigden waren
aanwezig op deze meeting.
Simon Mayes verwelkomde
iedereen op de fazantendag .
Na Simon was het de beurt aan
John Corder. Hij gaf toelichting
Gezellig kneuvelen tijdens een broodjeslunch
hoe men een fazanterie beheert
en opbouwt. Er waren
praktische tips bij hoe je ongedierte zoals muis, wezel, bunzing, rat, kat, vos enz, uit je
volières kan weren . Tevens toonde hij ook hoe je best een volière inricht, waarbij je het eens
moet bekijken vanuit de fazant zelf. De volière moet immers niet enkel voor ons mooi zijn,
maar de fazant moet er zich in thuis voelen. Er kunnen best veel hoeken en
schuilgelegenheden aanwezig zijn.
Na deze show van John was het de beurt aan de buitenlandse gast Mrs. Zhang Jing van
Beijing Zoo. Zij maakt deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor het houden en
kweken van fazanten .Tevens heeft deze dame een reeks opnames gemaakt van de Goud- en
Lady Amherstfazanten in hun collectie en die ter beschikking gesteld aan de
kraagfazantenwerkgroep. Ze bracht een presentatie over de speciale fazantensoorten die in
hun collectie aanwezig zijn. Er werden foto’s vertoond van de Chinese Glansfazant, de Witte
oorfazant, de Goud- en Ladyfazant, bloedfazanten enz.
Een lunch was na deze uiteenzetting van harte welkom en daar konden de gasten even met
elkaar gezellig praten over hun hobby.
Na de pauze was het woord aan
Wolfgang Mennig, Wolfgang heeft op
onze fazantendag ook een presentatie
gegeven, over de groene pauw. Hij
benadrukte hier vooral de drie
ondersoorten en hun populariteit bij de
liefhebber. Het was een voorstelling die
voorzien was van veel beeldmateriaal .

Bornean Peacock
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Na deze presentatie werd een video
vertoond over de Bornean Peacock
Pheasant door John Corder . Vele ogen
van de liefhebbers keken bewonderend
naar deze vertoning.
John maakte ook gebruik van de
gelegenheid dat er enkele medewerkers
5

van de kraagfazantengroep
aanwezig waren en laste een extra
voorstelling in van de nieuwste
videobeelden vanuit Beijing Zoo
over de Goud- en Lady
Amherstfazant. Die beelden
konden we prima gebruiken om
commentaren te leveren over het al
dan niet raszuiver zijn van deze
beide soorten. Het was de
bedoeling om de aanwezigen
enkele tips te geven, zodat je een
onraszuivere Goud- of Lady
Amherstfazant snel kunt
ontmaskeren .
Lady Amherstfazant in het wild

Na deze toelichting was het alweer
tijd om huiswaarts te vertrekken en daardoor hebben we het verdere verloop van deze meeting
moeten missen. Gelukkig waren nu de wegen goed berijdbaar en kwamen we na enkele uren
terug op onze thuishaven aan .
We waren nogmaals een mooie ervaring rijker en het is zeker de moeite waard geweest om
deze trip naar Cotswold te maken.

Agenda
20 maart 2009: 20.00u jaarvergadering WPA-Benelux te Budel
6/7 juni 2009: fazantendag WPA-Oostenrijk te Linz
4/6 september 2009: fazantendag WPA-Duitsland te Walsrode

26 september 2009: fazantendag WPA-Benelux
3 oktober 2009: fazantendag WPA-Frankrijk
7/8 november : fazantendag WPA-UK
28-29 november : WPA-Portugal Fazantendag en ECBG-bijeenkomst te Santarem

Lidmaatschap
Voor de laatkomers , je kan je lidmaatschap nog steeds vernieuwen door een storting of
overschrijving te doen op volgende rekeningnummers:
• Voor Nederland girorekening 1093646 (Postbank)
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE
• België 001-2561446-43 (Fortis)
W.P.A. NEDERLAND-BELGIE
De bijdrage voor lidmaatschap bedraagt 27 Euro.
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Op bezoek bij onze secretaris
Na het ontslag van Merlijn van den Wittenboer vond het
bestuur Paulo Raeymaekers bereid de functie van
secretaris over te nemen.
We vonden het een goed idee eens bij hem thuis aan te
kloppen, zodat de leden van WPA-Benelux hun secretaris
wat beter kunnen leren kennen.
Als we voor nummer 37 aan de Lage Weg te Retie
stoppen wanen we ons even in Egypte. We staan namelijk
voor iets wat een beetje aan de grote piramide doet
denken. Paulo’s broer is architect en heeft de artistieke
fantasie van Paulo en vrouw Marleen prima vorm
gegeven.

Op bezoek bij Willi Windisch

Er is echter van in het begin ook aan
de vogels gedacht, want als we langs
het huis naar achter lopen, horen we
reeds fazanten roepen. We staan
voor een kleinere versie van de grote
piramide, die het centrale punt vormt
van een reeks mooie houten volières.
We roepen Paulo ter hulp voor meer
uitleg.
Hoeveel volières heb je hier en welke vogels heb je erin?
Op deze locatie beschik ik over 5 hokken met volgende soorten: Goudfazant,Satyr Tragopan,
Chinquin Pauwfazant, Rood kamhoen en Salvadorifazant. Ik beschik ook nog over een reeks
hokken bij m’n schoonouders waar ook nog enkele andere soorte nzitten.
Zoals : Lady Amherstfazant, Koningsfazant, Blauwe Oorfazant, Glansfaant, Temminck
Tragaopan, Zilverfazant, Blauwe Pauw en enkele ganzen en eenden .,
De kleine piramide dient dus als binnenhok?
Ja maar ook voor het voeder; er is een verdieping met de broedmachines en de opfokruimtes
Hoelang hou je eigenlijk al vogels?
Ik heb dit me de paplepel ingekregen . M’n
vader had al fazanten toen ik nog een baby
was . Het heeft me altijd geboeid .
En je echtgenote vindt het goed dat je tuin
een vogelparadijs is?
Als kind liep zij ook al tussen de volières van
haar vader…grote tuin…etc.
Mogen we daar ook eens gaan kijken?
Geen probleem, het is hier toch in de buurt
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Na een korte rit komen we aan het ouderlijk huis van Marleen
Hier is inderdaad alle plaats die een liefhebber
zich kan dromen!
Dank zij de beschikbare ruimte hebben we hier
grote volières met veel beplanting, ondermeer
voor het kraagfazantenproject.
Wanneer ben je met de werkgroep
kraagfazanten begonnen?
Ik was al betrokken bij de opstart van de
kraagfazantenwerkgroep, nu reeds meer dan
tien jaar geleden. Vooral de bezoeken aan
verschillende musea om daar het materiaal te
bestuderen waren erg interessant. En natuurlijk
Binnenzicht opfokruimte
het kweken van raszuivere dieren..
Wat doe jij precies binnen de groep?
Ik ben de stamboekhouder van de kraagfazantenwerkgroep en tevens archivaris van alle
documenten en publicaties .
Sinds enkele jaren heb je ook wilde kamhoenders?
Ik zet mij graag in voor alle bestaande projecten, vandaar. Overigens laat ik bij deze dieren
alleen natuurbroed toe; toch heb ik
ieder jaar al jongen gehad en op die
manier weer andere liefhebbers aan
dieren kunnen helpen.
Als bestuurslid van WPA en lid van
de ECBG speel je nu ook
internationaal!
Daar groei je in . Als je echt van je
hobby houdt wil je steeds verder. Op
die internationale bijeenkomsten leer
je trouwens weer heel wat nieuwe
mensen kennen. Het doet vooral
deugd dat er overal liefhebbers zijn
die er dezelfde opvattingen op na
houden als wij en die bereid zijn zich
belangloos in te zetten voor de dieren.
Heb je nog plannen voor de toekomst?
Er zijn nog veel plannen . Het verder uitbouwen van de kraagfazantenwerkgroep door het
bekomen van een populatie raszuivere Lady Amherstfazanten komt natuurlijk op, de eerste
plaats Maar ik merk dat er nog een massa onraszuivere fazanten in onze collecties zitten.
Eigenlijk moesten we voor elke fazantensoort een werkgroep hebben, zodat we op termijn
over echte goede raszuivere populaties beschikken. Dan pas kunnen we meespreken op
internationaal vlak voor wat betreft studie en conservatie.
Dit is misschien een droom maar hij zal op termijn toch werkelijkheid moeten worden,
willen we onze mooie hobby behouden.
Voor de liefhebbers zijn er nog steeds DVD’s met de unieke opnamen van de balts en kweek
van de Western Tragopan beschikbaar. Deze beelden zijn opgenomen in de Sarahan Pheasantry
in Himachal Pradesh door Alam Singh.
Deze interessante video kost slechts 15 Euro en de opbrengst gaat volledig naar de training van
Aziatische fazantenverzorgers in Europa.
Bestellen bij onze secretaris: E-mail: paulo.raeymaekers@skynet.be of tel.: 00.32.(0)14378676
WPA - Nieuwsbrief 1 - 2009
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World Pheasant Association – BeNeLux
JAARVERGADERING
Vrijdag 20 maart 2009
AANVANG 20.00 uur
Café-restaurant ‘De wielerbaan’ te Budel

Dagorde
1. Opening en mededelingen
2. Verslag jaarvergadering 2008, zie Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2008
3. Jaarverslag 2008 van de secretaris
4. Financieel verslag 2008 van de penningmeester en inning van de contributie
5. Begroting 2009 en vaststellen contributie 2010
6. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2010
7. Fazantendag WPA-Benelux 2009 te Kerkrade.
Nieuw: Certificaat van deelname aan studiedagen voor alle deelnemers.
8. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Aftredend volgens het rooster zijn: Ludo Pinceel, stelt zich opnieuw kandidaat, Steven
Van Steenkiste stelt zich geen kandidaat meer.
Loi Burger is ontslagnemend. Er zijn dus in het totaal 3 bestuursleden te verkiezen.
Kandidaten?
9. Voorzitterschap WPA Benelux:
De huidige voorzitter Ludo Pinceel is aftredend volgens het rooster.
Kandidaten voor het voorzittersschap?
Indien herkozen als bestuurslid is Ludo bereid deze functie verder te zetten .
10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden:
aftredend in 2009: Ludo Pinceel en Steven Vansteenkiste
aftredend in 2010:
Teun van den Braak en Dr. Serafino di Cristofaro
aftredend in 2011:
Agnes Ovington en P. Raeymaekers
aftredend in 2012:
Charles van de Kerkhof en Frédéric Verstappen
aftredend in 2013: twee nieuw verkozen bestuursleden: ….
11. Rapportage werkgroepen:
Kamhoenders Merlijn van den Wittenboer
Kraagfazanten Victor Steenackers
Pauwfazanten Peter Paul van der Lugt
12. ECBG-activiteiten: verslag Frédéric Verstappen
13. Rondvraag en Sluiting
14. Voorstelling door Jos Van Houdt en Paulo Raeymaekers
Korte geschiedenis van de werkgroep kraagfazanten en
uniek videomateriaal vanuit China
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