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Van de redactie...

Namens het bestuur en de commissies wensen wij U een voorspoeding 2002.
Het DNA – Project is op een lager pitje gezet omdat de benodigde fondsen
niet beschikbaar waren. Dit betekent dat in de toekomst de fondsen
projectgewijs zullen worden gebruikt. De voorkeur gaat uit om steeds gebruik
te maken van het instituut in Bologna onderleiding van Dr. Ettore Randi.
Binnenkort zal de voorzitter van WPA Int., de heer Richard Howard afscheid
nemen van de World Pheasant Association. Hij wordt in april opgevolgd door
Dr. Dick Potts, voorheen directeur van de game conservancy, een organisatie
die zich bezig houdt met de wildstand in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is
ook een nieuwe groep voor kwekers opgericht in het Verenigd Koninkrijk. De
naam is CBAG en neemt een onafhankelijke positie in binnen de World
Pheasant Association voor Groot Brittanië en is onafhankelijk van CBAC.
Deze nieuwe groep staat onder voorzittersschap van de heer Robbins.
De nieuwe groep ontmoet elkaar begin februari in Harewood Bird Gardens;
tevens zal er een bijeenkomst zijn van de UK-Taxon Advisory Group.
Het Vietnam-project maakt steeds vooruitgang. In de afgelopen maanden
heeft een student van het Van Hall Instituut meegeholpen om een nieuwe
dierentuingids te schrijven voor de dierentuin in Hanoi.
In mei zal een groep Franse WPA-leden België en Nederland bezoeken. Zij
zullen onderander de Antwerpse dierentuin, De Rooie Hoeve en Vogelpark
Plantaria, bezoeken. Er wordt naar gestreefd om een bijeenkomst met
Benelux-leden te organiseren.

De Redactie

Contributie 2002
Bijgevoegd de acceptgirokaart in Euro
Lidgeld E 25,Lid begustiger E 50,Conservation Lid E 115
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CBAC Nieuwsflitsen
Door: Han Assink
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Dit jaar zijn een beperkt aantal Blyth’s tragopanen gefokt. Deze positieve resultaten
wegen echter niet op tegen de verliezen. Een viertal vogels zijn geboren op de locaties
San Diego en Deerlijk.
Een ander bericht van een fazantenliefhebber in het buitenland betrof de dood van twee
Blyth’s tragopanen. Beide dieren zijn ’s-Nachts door een vos gedood.
De situatie met de Vietnamfazanten is veel positiever. Thans zijn zo’n 260 dieren
ingeschreven in het stamboek, waarvan er ruim 150 in leven zijn. Met name de kweek is
dit jaar zeer positief verlopen. Er bestaan plannen om een drietal vogels uit Hanoi te
importeren om de genetische basis van het stamboek te verbeteren. Veelal is op dit
moment aanbeveling om zoveel mogelijk de ouders zelf te laten fokken en af te zien van
handopfok.
De Zoo van Antwerpen is uiterst succesvol geweest met de Vietnamfazanten, maar ook
met de uit Hanoi afkomstige rode kamhoenders. De kamhoenderwerkgroep heeft
inmiddels een deel van de dieren geplaatst. Rond de werkgroep is het een tijdje stil
geweest. Inmiddels zijn twee bijeenkomsten geweest op ‘De Rooie Hoeve’ te HeeswijkDinther. Met veel enthousiasme is een nieuwe fase ingegaan.
De EAZA (de Europese dierentuinenvereniging) Taxon Advisory Group voor fazanten
heeft een viertal stamboeken (ESB’s) toegevoegd: Argusfazant, Maleise pauwfazant,
bergpauwfazant en kuifloze vuurrugfazant. Alain Hennache is voorzitter van deze TAG.
Gary Robbins en John Corder hebben namens CBAC een workshop gehouden voor
dierentuinen in India. Registratie, identificatie, voeding en huisvesting waren belangrijke
items. Inmiddels zijn dankzij deze workshop al een aantal contacten geweest met
dierentuinen in India. Helaas blijkt uitwisseling met deze dierentuinen nog uiterst moeilijk.
Helaas was de dierentuin van Kohima in Nagaland niet aanwezig om de situatie met de
Blyth’s tragopanen te verbeteren.
In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw besloten om een fokkersgroep te instaleren met de
naam CBAG. Initiatiefnemers zijn Keith Chalmers-Watson en Gary Robbins. De laatste is
de voorzitter van deze groep. Begin februari zal deze groep bijeenkomen in Harewood
Bird Garden. Tevens zal ook een vergadering gehouden worden van de UK Galliform
TAG.
Op 18, 19 en 20 mei 2002 zal een groep Franse fazantenliefhebbers België en
Nederland aandoen. Deze groep is onder leiding van Alain Hennache de voorzitter van
WPA – Frankrijk. Het ligt in de bedoeling om een aantal kwekers te bezoeken en tevens
Zoo Antwerpen, Vogelpark Plantaria en De Rooie Hoeve.
Het DNA – project wordt op een lager financieel niveau verder voortgezet. De financiële
lasten bleken te groot te zijn voor het aantal sponsors. Wij zijn de sponsors dan ook
hoogst erkentelijk voor hun steun. Begin volgend jaar zal hierover meer informatie in
deze Nieuwsbrief verschijnen en in het tijdschrift van Aviornis. Dr. Randi is bereid om de
bestaande situatie waarbij nog een aantal onderzoeken moeten worden afgerond voort te
zetten. Het DNA – project is van groot belang geweest voor al diegenen geinteresseerd
in hoendervogels. De resultaten zullen in de volgende Nieuwsbrief worden gepubliceerd.
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Jaarverslag Werkgroep Kraagfazanten
Door: Ludo Pinceel, namens de werkgroep kraagfazanten

Ook gedurende dit eerste jaar van de nieuwe eeuw bleef de werkgroep kraagfazanten volop
actief.
De vijf leden vergaderden regelmatig en slaagden erin hun populatie goudfazanten,
afkomstig van uit China geïmporteerde dieren, verder uit te breiden. Er werden dit
kweekseizoen opnieuw 55 jonge dieren gekweekt, waarvan er helaas een aantal stierven.
Ook van de bestaande populatie moesten weer enkele dieren worden prijsgegeven, maar al
bij al blijft de globale toestand behoorlijk en kunnen we momenteel over ruim honderd
(raszuivere?) dieren beschikken. Gelukkig blijft de sex-ratio nog steeds min of meer in
evenwicht.
Zoals aangekondigd werd er begin maart een bezoek gebracht aan Berlijn. We konden daar
een hele dag werken in de collecties van het “Naturkunde Museum” aldaar, in het kader van
ons morfologisch onderzoeksproject. Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
twee lokale dierentuinen te bezoeken.
In oktober stelde de werkgroep dieren ter beschikking van SOS Kraagfazanten te Tienen en
van de stand van Aviornis op Beestenboel te Mechelen.
Begin november werden ook goudfazanten tentoongesteld op het evenement van Aviornis
West-Vlaanderen te Roeselare, waar op 4 november ook een mini-kraagfazantendag werd
gehouden. De aanwezigen kregen daar informatie over de problematiek rond de
kraagfazanten (LP), over de stand van het kweekproject (PR) en over de mogelijkheden voor
liefhebbers van buiten de groep om dieren te verwerven (VS).
De werkgroep kreeg in het verleden immers regelmatig de vraag van fazantenhouderskwekers of het niet mogelijk was dieren uit de populatie van de groep te bekomen.
Aangezien het aantal dieren nu voldoende groot lijkt om het voortbestaan van de populatie te
verzekeren, heeft de werkgroep besloten een beperkt aantal kweekkoppels aan ernstig
geïnteresseerden te beschikking te stellen. Deze dieren evenals hun eventuele
nakomelingen worden eigendom van de betrokkenen. De werkgroep rekent er wel op dat de
nieuwe eigenaars alles in het werk zullen stellen om een goede boekhouding te voeren
omtrent kweekresultaten en eventuele verplaatsingen van de vogels. De deelnemers aan het
project verbinden er zich ook toe desgewenst veermonsters van oude en jonge dieren voor
DNA-analyse ter beschikking te stellen. Deze afspraken zijn noodzakelijk om de jongen van
5000-ringen te kunnen voorzien en moeten een verder oordeelkundig beheer van de
populatie toelaten.
Dank zij contacten met een wetenschapper uit China, zullen we binnenkort over stalen van
dieren uit wilde populaties kunnen beschikken, wat ons zal moeten toelaten nog beter over
de raszuiverheid van bepaalde dieren te kunnen oordelen.
Voor wat de Lady-Amherstfazant betreft, zijn we dit jaar niet veel opgeschoten. Van enkele
vogels in private collecties vermoeden we dat ze inderdaad raszuiver zijn, maar het gaat hier
jammer genoeg uitsluitend om hanen, zodat we ons in dezelfde positie bevinden als de
Engelsen in het begin van de Lady-geschiedenis: zo goed als nergens dus.
We geven de moed echter niet op; wellicht brengt 2002 een oplossing!

Namens de werkgroep (namen in alfabetische volgorde)
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Ludo Pinceel, Paulo Raeymakers, Raf Smets, Victor Steenackers, Jos Van Houdt
Voor contacten: Vic Steenackers tel +. 32 (0)14 851397

Nieuws over de werkgroep kamhoenders
Door: Merlijn van den Wittenboer

De European Jungle Fowl Group (EJFG) is een werkgroep, ingesteld door Aviornis
International en WPA-Benelux. Na een periode van herbezinning heeft de werkgroep
onlangs haar activiteiten weer opgepakt. Inmiddels zijn er een tweetal bijeenkomsten
geweest. Daarbij is nog eens opnieuw bevestigd dat de relaties met de
moederorganisaties, WPA en Aviornis, de basis vormen voor deze werkgroep. Naast
het opstellen van een werkplan zijn inmiddels ook een aantal besluiten genomen met
betrekking tot de uitvoering van enkele activiteiten.

Structuur EJFG
De leden van de werkgroep zijn het er over eens dat de organisatorische binding met WPABenelux en Aviornis International van wezenlijk belang is. Er is geen enkele aanleiding om
een aparte organisatie voor het behoud en bevordering van de populatie wilde kamhoenders
in het leven te roepen. Er is in de laatste bijeenkomst een uitgewerkt plan vastgesteld voor
de interne organisatie van de EJFG. Met de uitvoering van de algemene coördinatie van de
activiteiten van de werkgroep is Han Assink belast, Ludo Pinceel coördineert en voert uit in
samenwerking met enkele andere leden de activiteiten m.b.t. tot onderzoek en educatie en
de algemene administratie wordt verzorgd door Merlijn van den Wittenboer. Het algemeen
secretariaat van de werkgroep is inmiddels gevestigd op het adres van Fazanterie de Rooie
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Hoeve, Stoppelveldseweg 1, 5473 RR Heeswijk-Dinther, Tel. 0031(0)413224102, fax
0031(0)413224103, E-mail: info@derooiehoeve.nl.
Activiteiten EJFG.
In de afgelopen periode is de werkgroep actief bezig geweest met de organisatie van een
aantal activiteiten. Op de eerste plaats waren die er op gericht om de zaak intern weer in
orde te krijgen. Daarbij is, hoe jammer dat ook moge zijn, afscheid genomen van Pierre
Hermans die de afgelopen jaren de werkgroep naar buiten mede een gezicht heeft gegeven.
Daarnaast zijn een aantal activiteiten uitgevoerd of besluiten hiervoor genomen die ook naar
buiten toe weer een positieve uitstraling zullen hebben.
Zo is er:
• Een plan opgesteld voor de plaatsing van de Rode Kamhoenders die vanuit de Hanoi
Zoo via de WPA voor de leden van de werkgroep beschikbaar zijn gekomen.
Inmiddels is dat plan ook voor een belangrijk deel uitgevoerd en zijn de vogels op
verschillende locaties aangekomen.
• Er is besloten dat Han Assink de invoer van de gegevens van de Gallus gallus gallus
gaat doen met hulp van enkele studenten.
• Er gaat van het algemeen secretariaat van de werkgroep een mailing met enquêtelijst
uit naar alle bekende adressen van houders van kamhoenders om alle gegevens
weer actueel te krijgen.
• Van de vier grote informatiepanelen de gemaakt zijn over de doelstellingen en
activiteiten van de EJFG worden affiches op A3 formaat gemaakt die aan de houders
van de kamhoenders, eventueel tegen de kostprijs, beschikbaar zullen worden
gesteld.
• Op zaterdag 24 augustus wordt de jaarlijkse Kamhoenderdag gehouden in het
Vogelpark Plantaria te Kevelaar (Dld).
• Er is besloten dat er voor het houden van kamhoenders uitvoerige richtlijnen komen
met betrekking tot o.a. huisvesting, voeding, verzorging etc.
Eventuele nadere informatie over deze activiteiten zijn te verkrijgen bij het secretariaat van
de EJFG.
Onderzoek vogels.
Binnen de EJFG bestaat de mogelijkheid om de doodsoorzaak van kamhoenders te laten
onderzoeken, welke gegevens worden geregistreerd voor onderlinge vergelijking van het
onderzoeksmateriaal. Voor de vogels die geplaatst zijn in het kader van het Rode
Kamhoenderproject vanuit de WPA is dat zelfs verplicht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door Loi Burger, Nieuwendijk 87, 5712 EK Someren-Eind, Tel. 0493-494881 na 19.00
uur.
Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van preventie van ziekten bij de kamhoenders
is het belangrijk dat er zo veel mogelijk onderzoekgegevens beschikbaar komen. Bij het
secretariaat van de EJFG is een formulier beschikbaar voor de aanvraag van het onderzoek.
De kosten van het onderzoek bedragen Euro 12,-.
Vanuit de werkgroep willen wij dat iedereen nog eens onder de aandacht brengen en
adviseren om direct met Loi Burger contact op te nemen en te regelen dat de vogels dan zo
snel mogelijk bij hem terechtkomen.
Deelname werkgroep.
Deelname aan de werkgroep staat open voor iedereen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat
wanneer men woont in een land waar WPA en/of Aviornis is gevestigd men lid moet zijn van
een van deze organisaties. Waar dat niet mogelijk is kan men zich wel bij de EJFG
aanmelden.
Het is mogelijk, na daartoe toegelaten te worden door de actieve kernleden van de
werkgroep, om te gaan participeren als actief lid. De andere mogelijkheid is om passief lid te
zijn en alleen mee te doen in bepaalde projecten, bijvoorbeeld deelname aan de
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Kamhoenderdag of een bepaald kweekprogramma, of alleen geïnformeerd te worden over
de voortgang van de activiteiten van de EJFG. Van alle leden wordt verwacht dat zij
informatie verstrekken over de kamhoenders die zij in hun bezit hebben. Om deel te nemen
aan de werkgroep is geen contributie verschuldigd, deze betaalt men immers al aan de
moederorganisatie. Wilt u zich aanmelden als lid dan kan dat bij het secretariaat, liefst per Email of fax. Is dat niet mogelijk dan kan dat ook telefonisch of schriftelijk.

23ste Fanzantendag
De Redactie
Door de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rond de MKZ-crisis was voor velen de
teteurstelling groot: de fazantendag ging niet door. Dit jaar zal op dezelfde locatie ‘De Rooie
Hoeve’ en ‘De Praotstal’ te Heeswijk-Dinther de Fazantendag plaats vinden. Het programma
zal in de tweede Nieuwsbrief worden toegestuurd.
Voor Uw agenda kunt alvast de datum noteren: 13 april 2002

Activiteiten Kalender
22 maart 2002

Jaarvergadering, De Wielerbaan, Budel

13 april 2002

Fazantendag

18, 19 en 20 mei 2002

Bezoek van WPA - Frankrijk

24 augustus 2002

5e Kamhoendag, Vogelpark Plantaria

28/29 september 2002

WPA-annual conventie, Belfast, Noord-Ierland
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Internationale Stamboeken, EEP’s, ESB’s en Registers voor
hoendervogels
Door: Han Assink
Conservation Breeding Advisory Committee

Soort

wetenschappelijke naam

stamboekhouder/co-ordinator

Internationale Stamboeken:
Congopauw
Blyth’s Tragopan
Cabot’s Tragopan
Edwards’ fazant
Maleise pauwfazant
Bergpauwfazant
Vietnamfazant

Afropavo congensis
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Lophura edwardsi
Polyplectron malacense
Polyplectron inopinatum
Lophura hatinhensis

Roland van Bocxstaele, Antwerp
Han Assink, WPA-Benelux
Han Assink, WPA-Benelux
Alain Hennache/Han Assink, WPA
Don Bruning, WCT
Don Bruning, WCT
Dang Gia Tung/Han Assink
Hanoi/Arcen

EEP’s – European Endangered Species Programme:
Congopauw
Afropava congensis
Edwards’ fazant
Lophura edwardsi
Palawanpauwfazant Polyplectron emphanum

Roland van Bocxstaele, Antwerp
Alain Hennache, Clères
David Jeggo, Jersey

ESB’s – European Studbook:
Argusfazant
Maleise pauwfazant
Bergpauwfazant
Kuifl. Vuurrugfazant
Blyth’s trgopan
Cabot’s tragopan

Argusianus argus
Polyplectron malacense
Polyplectron inopinatum
Lophura erythrophthalma
Tragopan blythii
Tragopan caboti

Gary Robbins, UK-TAG
Gary Robbins, UK-TAG
Gary Robbins, UK-TAG
Alain Hennache, Clères
Michel St. Jalme, Clères
Michel St. Jalme, Clères

Andere registers:
Rheinarts’ Argusfaz. Rheinartia ocellata
Kamhoenders
Gallus spp.
Pauwfazanten
Genus Polyplectron

Phan Viet Lam/Eric Plouzeau
EJFG
Pauwfazantenwerkgroep
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Conservation leden
Door: Redactie
Wij danken de onderstaande conservation leden voor hun extra ondersteuning voor de
projecten van de World Pheasant Association:
•

BestZOO, Best, Nederland

•

Zoo Antwerpen, België

•

Aves Products, Olst, Nederland

•

Dier en Park, regionale dierentuinenvereniging in Nederland en Duitsland

•

Dierenpark Wissel, Epe, Nederland

•

Peter Paul van der Lugt, Reeuwijk, Nederland

•

Vogelpark Taman Indonesia, Kallenkote, Nederland

•

De Vogelhof, Arcen, Nederland

World Pheasant Association
Nederland – België

11

Colofon
Eindredactie
a.i. Han Assink
Redactieraad Nieuwsbrief
Han Assink
Pierre Hermans
Peter Holsheimer
Agnes Ovington-De Jong
Patricia Toelen
Steven Vansteenkiste
Redactieadres
World Pheasant Association
De Vogelhof
Boerenweg 66
5944 EL Arcen
Nederland
Tel: 00 31 (0)77 – 473 1272
Fax: 00 31 (0)77 – 473 2884
Email: vogelhof@worldonline.nl
Secretariaat WPA – Benelux
Ballaststraat 23
B-3900 Overpelt
België
Tel/Fax: 00 32 (0)11-666 525
Email: bird.palace@skynet.be

Bestuur WPA – Benelux
Han Assink, voorzitter
Roland van Bocxstaele, vice-v.z.
Patricia Toelen, secretaris
Mariet Vallen, penningmeester
Noel Hendrikx
Peter Holsheimer
Agnes Ovington-De Jong
Loi Burger
Bankrelaties
Nederland:
Rabobank Arcen 1033 06 498
België:
ASLK 001 25 61 44 643

Info
www.gn.apc.org/worldpheasant

Lidmaatschap World Pheasant Association – Nederland - België
Lid:
E 25,Lid begunstiger:
E 50,Conservation lid:
E 115,Aanmelden schriftelijk bij het secretariaat van WPA-Benelux

Projecten van de World Pheasant Association, waarbij de
Afdeling Benelux betrokken is:
Indochina Project
DNA - Project
Blyth’s tragopaan Internationaal Stamboek
Cabot’s tragopaan Internationaal Stamboek
Edwards’ fazant Internationaal Stamboek
Vietnamfazant Internationaal Stamboek
EJFG - Kamhoenderproject
Kraagfazantenproject
ntenproPauwfazaject
Arendrager pauwenproject, Maleisië

WPA - International
President: Keith Howman
Voorzitter: Richard Howard
Voorzitter CBAC: Han Assink
Administratie: Jill Court
Registered Charity No. 271203
P.O. Box 5
Lower Basildon, Reading, Berks. RG8 9PF
Tel: 0118 – 984 5140 (UK)
Fax: 0118 – 984 3369 (UK)
Email: wpa@gn.apc.org

Het is toegestaan om artikelen of verkorte versies over te nemen uit de
de WPA-Nieuwsbrief, mits auteur en bron vermeld zijn.
De redactie van de Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor de inhoud
en/of strekking van de gepubliceerde teksten en artikelen in de
Benelux-Nieuwsbrief
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