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We schrijven december en dus is dit alweer de
laatste nieuwsbrief van dit jaar. Na een (te) lange
winter en een (te) koude lente mochten we wel van
een mooie zomer en nazomer genieten. Daarna zijn
de hemelsluizen wagenwijd open gezet en is het
ook een stuk frisser en vooral grijzer geworden,
hoog tijd dus om ons op de komende winter voor te
bereiden. Na drie koude uitgaven op rij, mag het
voor ons ditmaal wat bescheidener, de
schaatsfanaten ten spijt. Maar we zullen het weer
zoals altijd toch moeten accepteren zoals het zich
aandient. Hopelijk krijgen diegenen die een
horrorwinter aankondigen ongelijk!
In deze nieuwsbrief brengen we uiteraard verslag
uit over onze geslaagde fazantendag in Zoo Parc
Overloon, waar we naast talrijke Benelux-leden ook
een internationaal gezelschap mochten begroeten.
De maand september was trouwens behoorlijk druk
met het jaarlijkse treffen van WPA-Duitsland, dit
keer in Maagdenburg, waar we ook een aantal van
onze eigen leden mochten ontmoeten en met de
ECBG-vergadering, de 17de al, die dit jaar door
onze kersverse Tsjechisch-Slovaakse WPA-afdeling
werd georganiseerd. Ook over deze activiteiten kan
je meer lezen in de volgende bladzijden.
Er is uiteraard ook nog ander nieuws te rapen: onze
focusgroepen blijven erg actief en worden in heel
Europa gewaardeerd, wat blijkt uit de medewerking
die ze er genieten. Ze waren ook vertegenwoordigd
op de respectievelijke tentoonstellingen van de ons
bevriende afdelingen van Aviornis International
Antwerpen (de Korhaan) te Geel en WestVlaanderen te Roeselare.
Ook vanuit het hoofdkwartier van WPA in GrootBrittannië is er één en ander te melden. Tenslotte
verloopt het reddingsplan voor de Edwards-fazant
verder volgens plan. Dat het de European
Conservation Breeding Group van WPA is die
hiertoe het initiatief heeft genomen, een initiatief
dat nu navolging kent op verschillende fronten, is
iets om terecht fier op te zijn.
Rest me niets meer dan iedereen mede uit naam van
het bestuur een goed eindejaar toe te wensen.
Veel leesplezier!
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Nieuwsflitsen
Vanuit het hoofdkwartier in Groot-Brittannië is belangrijk nieuws te melden.
Eerst en vooral wenste Richard Carden omwille van andere drukke bezigheden zijn ambt als
Chairman te beëindigen. Vanaf het begin had hij trouwens aangegeven dat hij deze taak maar
tijdelijk op zich zou nemen. Toch zijn de twee jaar dat Richard aan het roer van WPA
Internationaal stond erg belangrijk gebleken: hij heeft namelijk onze moedervereniging uit
een regelrechte storm opnieuw in kalmer en veiliger wateren geloodst. Hij erfde een
vereniging die financieel op de rand van het faillissement balanceerde en laat ze nu opnieuw
gezond en met een positieve balans over aan zijn opvolger. Daarvoor was moed en
doorzettingsvermogen nodig en vooral het nemen van een aantal moeilijke beslissingen. Dat
enkele mensen zich hierdoor gekwetst gevoeld hebben was niet te vermijden, maar heeft hem
gelukkig niet tegen gehouden. We willen hem dan ook in naam van WPA-Benelux bedanken
voor de door hem geleverde inspanningen, die naar onze overtuiging WPA van de ondergang
gered hebben en die onze vereniging opnieuw op het rechte spoor gezet hebben.
We kunnen hier ook zijn opvolger Keith ChalmersWatson meteen “good luck” wensen voor de taak die
hij op zich neemt. Keith is goed bekend in WPA
kringen in heel Europa. Hij beschikt thuis in Schotland
over een enorme collectie van hoenderachtigen:
fazanten, kwartels, ruigpoothoenders, hokko’s en
guans. In onze nieuwsbrief 2012/3 kan je hier meer
over lezen; toen waren we immers met de ECBG bij
hem te gast. Hij was ook één van de bezielers van de
import van Borneo-pauwfazanten en slaagde er als tot
nu toe als enige in nafok te bekomen. Hij bracht
hierover trouwens verslag uit op onze fazantendag van
2011 te Arnhem. We wensen Keith veel moed en
werkijver bij zijn nieuwe verantwoordelijkheid en
kijken al uit naar een vruchtbare samenwerking.
Eén van de eerste belangrijke initiatieven die genomen worden door WPA is de oprichting
van een SAC (Scientific Advisory Committee). Door het verdwijnen van enkele bezoldigde
functies in de administratie van de vereniging kreeg WPA opnieuw financiële armslag, maar
verloor het z’n wetenschappelijk gevormde stafleden. Het bleek echter dat de meest
succesvolle wetenschappelijke projecten zoals het 5000-project rond de Kraagfazanten, het
balgenonderzoek van de Kamhoenders en de Vuurruggen en recentelijk ook het Tragopan
DNA Project, voor de vereniging nauwelijks kosten met zich meebrengen, aangezien de
betrokken liefhebbers hun tijd en hun expertise gratis ter beschikking stellen. De idee is dat
met het vrijgekomen geld onderzoeks- en conservatie projecten kunnen gesteund worden,
zowel hier als in de thuislanden van de betrokken dieren. Eén en ander zal onze doelstellingen
omtrent de studie en het behoud van de hoenderachtigen beter helpen dan de schaarse
middelen uit te moeten geven aan hoge loonkosten. Het nieuwe SAC zal officieel opgericht
worden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van WPA in Cotswold Bird Parc in februari 2014.
De leden van dit comité zullen ondermeer samen beslissen welke initiatieven en projecten
financiële hulp zullen krijgen.
De EJFG (European Junglefowl Focus Group) vergaderde ter gelegenheid van de
tentoonstelling van Aviornis International afdeling Antwerpen (de Korhaan) te Geel. Een
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aantal kamhoenderfanaten zaten op zaterdag 26 oktober 2013 samen. De kweekresultaten van
het voorbije broedseizoen werden overlopen en een aantal uitwisselingen afgesproken. Met
het rode kamhoen en met het Sonnerat-hoen werden dit jaar behoorlijke kweekresultaten
bekomen, zodat er hiervan nog dieren beschikbaar zijn. De grote hoeveelheid informatie op
het internet en hoe we daarmee moeten en kunnen omgaan evenals de kwaliteit van de EJFGwebsite werden onder de loep genomen. Er werd vastgesteld dat nog steeds heel wat
liefhebbers menen over zuivere rode kamhoenders te beschikken, terwijl ze in feite kruisingen
van rode kamhoenders met gedomesticeerde kippen huisvesten. De focusgroep zal een
initiatief uitwerken in de vorm van een artikel en een poster (zoals die van de kraagfazanten)
om de liefhebbers beter voor te lichten. Wie interesse heeft in het houden van kamhoenders
neme contact op met EJFG: fg.gallus@gmail.com.
De focusgroep Kraagfazanten stelde een groep zuivere goudfazanten ter beschikking van
WPA CZ-SK. Zij willen namelijk deelnemen aan het 5000-project onder de vleugels van onze
focusgroep.
De groep beschikt nu ook over een aantal nieuwe bloedlijnen van zuivere goudfazanten, zodat
de genetische variatie binnen de 5000-populatie wordt verbeterd. Het is nog steeds wachten
op nakomelingen van het enige koppel Lady Amherstfazanten waarvan we hopen dat het
soort-zuiver is.
Het Tragopan DNA Project loopt verder op rolletjes. Ludo Pinceel bracht op de viering ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Aviornis International in Planckendael verslag uit
over de resultaten van het project tot nu toe. Er werden reeds 4 groepen van 48 stalen van de
liefhebbers onderzocht. Van deze 192 vogels bleken er 35 niet zuiver te zijn. Hieronder een
overzicht per fase en per soort.
fase
Cabot
Satyr
Temminck
1.

13 = 12 + 1

17 = 13 + 4

15 = 10 + 5

2.

15 = 15 + 0

24 = 17 + 7

11 = 8 + 3

3.

14 = 11 + 3

20 = 14 + 6

12 = 11 + 1

4.

24 = 24 + 0

15 = 11 + 4

11 = 10 + 1

totaal

66 = 62 + 4
6,25%

76 = 54 + 21
27,6%

50 = 40 + 10
20%

Inmiddels zijn de 48 stalen van de vijfde fase alweer in het laboratorium voor onderzoek.
De focusgroep in nu ook gestart met het stamboek van zuivere dieren, waaraan liefhebbers die
over geteste kweekparen beschikken vrijwillig kunnen meewerken. Om in het stamboek
opgenomen te worden moeten de betrokken vogels ofwel over een attest beschikken (dat
wordt enkel afgeleverd aan dieren die een DNA-test ondergingen) ofwel geringd zijn met een
gepaste TR-ring. Die ringen kunnen tegen een geringe vergoeding bekomen worden bij de
stamboek-beheerder Paulo Raeymaekers (paulo.raeymaekers@skynet.be) en mogen alleen
gebruikt worden voor nakweek van geteste en gecertificeerde vogels of voor hun
nakomelingen die een TR-ring dragen.
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Tenslotte nog een korte stand van zaken betreffende het “Saving the Edwards”-project.
De ECBG heeft met BioGenomics van de Kuleuven een contract afgesloten voor het
genetisch onderzoek van de ex-situpopulatie van de Edwards-fazant. In een eerste zeer
belangrijke fase zullen soort-specifieke merkers voor 12 verschillende microsatellieten
ontwikkeld worden. Met behulp hiervan zal het mogelijk zijn de populaties in beschermd
milieu door te lichten en een aantal genetisch zo variabel mogelijke neo-founders te
selecteren. Met behulp daarvan zal dan een nieuwe zogenaamde reddingspopulatie worden
opgebouwd. Met deze techniek zal het ook mogelijk zijn eventuele kruisingen met andere
soorten (bv. met de Swinhoe-fazant) uit te sluiten. We zijn bijzonder trots te kunnen
vermelden dat voor de bekostiging van deze (dure) eerste fase van het onderzoek voldoende
geld bijeen gebracht kon worden door de verschillende WPA-afdelingen en ZGAP. Voor de
volgende fase hopen we op de financiële hulp van de Zoo community. Verschillende
dierentuinen hebben namelijk al te kennen gegeven dat ze bereid zijn aan de opbouw van deze
reddingspopulatie mee te werken.
Ondertussen is er ook een start gemaakt op het terrein, in Vietnam zelf. Onder de vleugels van
de IUCN/SSC Galliformes Specialist Group en het Bureau van de IUCN-Vietnam, werd op
18 en 19 september 2013 een workshop gehouden. Het geheel werd gefinancierd door het
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)door middel van een subsidie aan de Universiteit
van Newcastle, Verenigd Koninkrijk. VietNature (vroeger Birdlife Vietnam) zorgde voor de
ontwikkeling en logistiek van de workshop. De workshop werd bijgewoond door de
bestuurders en het technisch personeel uit de beschermde sleutelgebieden: nl. de Phong Dien,
Dakrong, Ke Go en Bac Huong Hoa natuurreservaten en het Bach Ma Nationaalpark, evenals
het bestuur van de Quang Tri en Quang Binh Forest Protection Departments. Deelnemers
kwamen ook uit het ministerie van natuurlijke hulpbronnen en milieu (MONRE), het Instituut
voor ecologisch en biologisch onderzoek, Hanoi Zoo, BirdLife International en King
Mongkut University of Technology, Thonburi in Thailand.
Binnen de komende twee jaar, moeten potentiële locaties voor de soort worden onderzocht,
alle beschikbare informatie afkomstig van de surveys (camera-traps en andere) moet worden
verzameld en geanalyseerd, en een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de haalbaarheid
van een eventuele reïntroductie. Tegelijkertijd moet er werk van gemaakt worden geschikte
sites te identificeren en, waar mogelijk, het noodzakelijke beheerswerk voor te bereiden moest
de soort nog worden gevonden, maar ook om de basis te leggen voor herintroductie, als dat
nodig blijkt.
Er wordt dus zowel ex-situ (hier bij ons) als in-situ (in Vietnam) hard gewerkt om deze
prachtige soort te redden. Ons bestuurslid Ivan Roels heeft er trouwens dank zij zijn
inventarislijsten en stamboekgegevens (en ongetwijfeld veel zweet!) voor gezorgd dat een
aantal liefhebbers in de Benelux en in Duitsland met een onverwant koppel Edwards-fazanten
kunnen starten. Wie ook interesse heeft in de Edwards- of de Vietnam-fazant kan zich melden
bij het bestuur.
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WPA-Benelux nodigde u uit op haar fazantendag te Overloon
De jaarlijkse fazantendag is
steeds een belangrijke
mijlpaal in onze jaarwerking .
Het is de mogelijkheid om
gelijkgestemde zielen te
ontmoeten. Op deze dag
worden er altijd wel enkele
mooie fazantenverhalen
uitgewisseld.
Dit jaar was op zaterdag 14
september Zoo Parc Overloon
aan de beurt om onze
fazantendag te organiseren.
Deze niet zo uitgebreide
dierentuin is toch zeker een
bezoekje waard. De grote
spelbreker was de regen die
de ganse dag neerplensde .
’s Morgens werden we onthaald op
koffie en Loonse koeken.
Voor vele liefhebbers was het weer een
blij weerzien met de collega’s .
Gespreksonderwerpen waren er genoeg
.
We konden ook enkele buitenlanders,
oa. uit Duitsland, Zwitserland, Canada
en Frankrijk , verwelkomen. We
waren dus met een internationaal
gezelschap.
Na het onthaal werden we door enkele
gidsen vakkundig door het park geleid.
Gelukkig hadden enkele aanwezigen
een paraplu bij om zich te beschermen
tegen de niet aflatende regen.
Het mooie park had achter
elke bocht wel een verrassing,
de wandelwegen zitten echt
verscholen in het groen .
Tijdens de zomer moet het
hier prachtig wandelen zijn.
De dieren zitten allemaal in
ruime perken en genieten
genoeg bewegingsruimte.
Enkele mooie vijverpartijen
maken het kleine mooie park
zeer aantrekkelijk.
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Toen iedereen voldoende nat
was werden we uitgenodigd
op het buffet.
Na dat iedereen voldoende
had gegeten was het tijd om
met de voordrachten te
staten .
De eerste spreker had het
over het wel en wee van het
dierenpark, van zijn ontstaan
tot de toekomstplannen toe .
Hierna was het de beurt aan
Edouard Jelen om een mooie
en duidelijke voordracht te
geven over de enige echte
fazant die nog in Europa
aanwezig is. Zijn leefgebied
is wel zeer klein en vraagt dan ook de
nodige beschermingmiddelen om de soort
te laten overleven. In de nieuwsbrief van
augustus 2013 staat hierover een
uitgebreid artikel .
Na Edouard en een koffiepauze was het
aan Dierenarts Frank Verstappen om een
voordracht te geven over het voorkomen,
genezen en verzorgen van ziektes.
De begeestering van Frank sloeg over op
de genodigde en iedereen zat vol aandacht
te luisteren naar zijn uiteenzetting.
Frank deed ook enkele krasse uitspraken
die duidelijk zijn blijven hangen.
De tijd die Frank besteedde was zo voorbij en
zeer leerrijk voor de fazantenliefhebber .
Deze enkele sprekers hadden ons toch weer
eens een nuttige namiddag bezorgd. We
leren nog altijd wat bij .
Alle verhalen op zo een dag zijn een
meerwaarde voor ieder fazantenliefhebber.
Uit de tegenslagen van eenieder kan je
immers wat leren en het is nuttig om ook dit
te delen met je collega’s .
Hierna werd deze fazantendag afgesloten en
kon men nog nablijven om te genieten van
een lekkere maaltijd. Om 22h keerde we
voldaan en toch weer wat slimmer terug naar
huis.
De fazantendag van 2013 was weer een feit en hij was zeker de moeite waard.
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Op bezoek bij onze oosterburen
Het bestuur van WPA-Benelux ontvingen een uitnodiging voor de fazantendag van WPADuitsland.
Wij zijn daar op ingegaan en op
vrijdagmorgen 6 september zijn we
met de wagen vertrokken richting
Maagdenburg. We hadden ook een
geschenk bij dat aangeboden werd
vanuit WPA-Duitsland aan de
dierentuin van Bernburg. Het was
een paar goudfazanten van het
5000-project.
Deze dierentuin heeft ook zijn
Temminck-tragopanen laten
opnemen in het DNA-project.
Het is zeer positief dat ook
dierenparken aan deze projecten
meewerken en het is zeker een meerwaarde voor de
fazantenliefhebbers.
In het park werden we door onze Duitse vrienden
hartelijk onthaald en na een kleine toelichting door de
curator konden we het park verkennen.
We maakten de ronde met enkele andere WPA-leden
van Benelux die aanwezig waren op deze dagen .
De collectie was niet zo uitgebreid maar toch bezitten
ze enkele waardevolle en mooie dieren .
Hun doelstelling is om enkel diersoorten te plaatsen uit
internationale kweekprogramma’s.
We konden ook een prachtig bijenhotel bewonderen in
dit park.
Na deze rondleiding werden we uitgenodigd in een
andere kleine dierentuin , Heimattiergarten
Schönebeck.
Hun collectie bestaat vooral
uit zeer kleine zoogdieren.
De aanwezige muizen en
zeker de kleine roofdieren,
zoals marters en wilde
katten, willen wij liever niet
in de buurt van onze
collectie hebben .
Maar je kan pas de vijand
verslaan als je hem goed
kent. En daarvoor was deze
dierentuin wel zeer
interessant.
We sloten deze dag af met
een heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn in Maagdenburg.
WPA - Nieuwsbrief 4 - 2013
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Na een rustige en heerlijke
nacht waren we klaar om
een bezoek te brengen aan
de dierentuin van
Maagdenburg “Zoologischer
Garten Magdeburg”.
Deze dierentuin is gelegen
in een oud park . De grote
voortuin is beschermd en
moest dus in deze toestand
blijven. Hier mag men geen
dierenperken aanleggen,
toch hebben ze nog enkele
mogelijkheden om uit te
breiden.
Ze hebben nog grootse
plannen, zoals een nieuw
olifanten perk .
De verblijven van de dieren
zaten verscholen in het
groen en het was hier echt aangenaam vertoeven.
Na een kleine lunch in de dierentuin was het terug verzamelen om te luisteren naar de
voordrachten.
Hier was er ook gelegenheid om
uitgebreid met andere liefhebbers
te overleggen.
Buiten op het terras was het een
echte drukte, het goede weer zal er
wel voor iets tussen gezeten
hebben.
In de vroege avond zat ons bezoek
er op en keerden we huiswaarts na
een geslaagde
fazantendag(weekend).
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17de ECBG vergadering, 26 september, Bile Poličany. en bezoek
aan WPA CZ-SK 27-28 september.
Dit najaar waren onze
Tsjechische vrienden van WPA
CZ-SK voor hun eerste maal
gastheer voor de ECBG
vergadering. De vergadering werd
gehouden op donderdag
namiddag in Hotel Castle Bile
Poličany wat onze uitvalsbasis
werd voor het weekend.
Op vrijdag zijn we enkele
collecties gaan bekijken en zijn
we begonnen bij Miloslav Stehlik
in Benatkny nad Jizerou waar we
een gevarieerde collectie zagen,
maar waar toch de nadruk op
tragopanen en bospatrijzen lag.
De volgende collectie zijn we gaan
bezoeken in Nehvizdy bij Jiri Glatt.
Hij had een indrukwekkende collectie
met vele spreeuwen, lijsters, kitta’s en
toerako’s. Ook een rijk assortiment
aan gedomesticeerde hoenders en
duiven konden we daar bewonderen
alsook Goudfazanten, blauwe
oorfazanten, kroeskop parelhoenders,
….
Onze lunch hadden we in het dorpje
Kozovazy in het restaurant u
Longkych.
Toen we verder doorreden naar
Ceperka gingen we daar de zeer
verzorgde collectie van Michal
Hosek bezichtigen. Het was een
mooie verzameling toerako’s en
bospatrijzen, een hobby die hij met
z’n vader deelde en daar troffen we
nog enkele koppels
bossneeuwhoenders aan en een
waar kweekcentrum voor Rickett’s
heuvelpatrijzen.
Voor de laatste collectie moesten
we op 100m van ons hotel zijn in
Bile Poličany zelf, bij Vojta
Pekarek. Het was een race tegen
zonsondergang om ze nog te
WPA - Nieuwsbrief 4 - 2013
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kunnen bezichtigen. Het was zeker de meest uitgebreide collectie die we gezien hebben op
vlak van fazanten, maar lang zijn we niet gebleven omdat de vogels op stok wilden en het
ijzig koud begon te worden. Dus
snel te voet terug naar het hotel
waar onze gastheren een
everzwijn aan ’t spit hadden
voorzien als avondeten.
Op zaterdag zijn we naar de zoo
van Dvur Kralove gegaan waar
WPA CZ-SK haar fazantendag
hield. Eerst hadden we nog de
gelegenheid om de zoo vrij te
bezoeken en kregen we een
safaritoer aangeboden. Na de
lunch kregen we ook nog een
rondleiding van de vogelcurator
Michal Podhrazsky. ’s

Namiddags stonden er lezingen van Ludo Pinceel, Nigel Hester en John Corder op het
programma.
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Enkele hoofdpunten uit de 17de ECBG vergadering.
Op de vergadering was ook Tom Kapič van de Zoo van Praag aanwezig, de nieuwe EEP
stamboekhouder voor de Edwards-fazant. Hij kon alvast vertellen dat het een grote klus
wordt, maar dat hij toch al enkele belangrijke gegevens aan het verzamelen is.
Voor de Salvadori’s kunnen we vermelden dat er niet overdreven gekweekt is met de soort,
maar verontrustend is wel dat er enkele kweekvrouwtjes zijn gestorven.
Voor de Blyth tragopaan ziet het er niet rooskleurig uit, een populatie van 5-2 vogels die sterk
ingeteeld is en geen sterke jongen meer produceert. Wellicht zal deze soort niet lang meer in
Europa in beschermd milieu te vinden zijn.
In tegenstelling tot wat altijd gedacht werd heeft het DNA onderzoek van de tragopanen
werkgroep aangetoond dat er eigenlijk nauwelijks hybriden zijn binnen de Cabot populatie en
dat er genetisch wel heel wat variatie in de populatie zit.
Binnen EAZA lijkt het besef te komen dat de samenwerking tussen zoo’s en particulieren in
de toekomst een heel belangrijke rol zal gaan spelen. Zeker nu dierentuinen lijken te moeten
inleveren op het aantal volières.
Verder werden de vorderingen in verband met de redding van de Edwards-fazant besproken.
Keith Chalmers-Watson gaf een update betreffende de toestand van WPA na de hervormingen
en kondigde de oprichting van een wetenschappelijk advies comité (SAC) aan.
In navolging van het Tragopan DNA Project wordt een gelijkaardig onderzoek overwogen
rond de Maleise- en Bergpauwfazant. Dit onderzoek zou kunnen doorgaan aan de universiteit
van Edinburg.
Tenslotte was er een overzicht van de activiteiten van WPA in Azië: er zijn zoals bekend
goede contacten in China en India, dank zij John Corder, verder zijn er goede contacten met
Vietnam. Recent kwamen ook Thailand, dank zij Fritz Esscher en Myanmar (het vroegere
Birma) dank zij Alexander Pack-Blumenau in de belangstelling..
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Lidmaatschap 2014
Voor wie dit nog niet gedaan heeft, is het weer tijd om je lidmaatschap te vernieuwen door
een storting of overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer:
1093646 ING-bank Nederland
IBAN NL62INGB0001093646
BIC INGBNL2A
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE
De bijdrage voor:
gewoon lidmaatschap : 25 Euro mits betaling voor 31 januari 2014, daarna 27 Euro
Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro
Conservation-lid : 115 Euro

Welkom aan nieuwe leden
Knoth Alexander

Bellingwolde

Nederland

Agenda
25 januari 2014
20-22 februari 2014
29 maart 2014
Heeswijk-Dinther
12 september 2014
13 september 2014

Recklinghausen "Juwelen der Natur"
Cotswold UK, ECBG en CBAG Annual meeting
Ledenvergadering WPA-Benelux, De Rooie Hoeve
ECBG vergadering te Planckendael
fazantendag WPA-Benelux in Zoo Antwerpen

Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het
secretariaat.

WPA - Nieuwsbrief 4 - 2013

13

WPA - Nieuwsbrief 4 - 2013

14

