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Colofon

Van het Bestuur

Voorzitter

Op vrijdag 13 september togen Ludo Pinceel, Ronald Wezeman

Steven Vansteenkiste

en Merlijn v.d. Wittenboer naar Fordingbridge in zuid Engeland
voor een vergadering van de ECBG en op zaterdag was er een
WPA-jaarvergadering eveneens in Fordingbridge. Als afsluiting
stond zondag een bezoek gepland bij Michel Klat, die niet alleen
een grote collectie van 40 fazanten heeft, maar bovendien nog
verschillende andere vogelsoorten in een prachtig aangelegd park.
Alle Europese chapters waren op deze jaarvergadering vertegenwoordigd. Voor een kort verslag zie elders deze nieuwsbrief.
Het herstel van Steven is in volle gang doch zal naar verwachting
nog enkele maanden in beslag nemen. Met zijn tijdelijke vervanger
op de Zoo Antwerpen dr. Philippe Jouk heeft hij al sinds enige
weken regelmatig contact om de zaken die er lopen te bespreken.
Dat is een goede ontwikkeling en natuurlijk hoopt iedereen die
Steven kent dat hij snel weer de oude is. We hebben wel begrepen
dat zijn arts hem geadviseerd heeft het voorlopig nog kalm aan te
doen.
Regelmatig ontvangen wij verzoeken om een wachtwoord en
toegangscode voor leden om toegang te krijgen op de website
voor ledeninformatie. Dit is een optie die gemaakt is, maar die is
nog niet operationeel. We wachten hiervoor nog op een
webmaster die de site gaat beheren. Zie hiervoor de oproep
elders.
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Van de Redactie

Internationale contacten

Steven Vansteenkiste

Het aantal E-mailadressen is weer met 12 toegenomen zodat in

Veterinaire aspecten

totaal nu 83% van de leden de WPA-Nieuwsbrief digitaal ontvangt.
Via diverse kanalen vernemen we dat de digitale Nieuwsbrief
positief gewaardeerd wordt.
Als leden ideeën hebben over bepaalde informatie, adviezen,
kritiek of iets dergelijks: wij zijn elektronisch prima bereikbaar en
ontvangen graag commentaar op ons werk. Ook stelt de redactie
het op prijs om artikelen te ontvangen die in deze Nieuwsbrief
kunnen worden opgenomen. Als er nog leden zijn die een
e-mailadres hebben dat wij nog niet hebben, willen die dat dan
mailen naar info@wpa-benelux.info.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio maart a.s.
Merlijn van den Wittenboer

Loi Burger
Ereleden

Han Assink, postuum
Dieter Arnolds
Ir. J.M.L. van Loon
Madelon Willemsen
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Prof. Dr. G.M. Dorrestein
Drs. Ir. P.P. van der Lugt
Uitgave

De Nieuwsbrief WPA wordt 4 keer per
jaar uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van de WPABenelux.
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WPA’s vijfde chapter: Oostenrijk
De opening van de WPA jaarvergadering op 14 oktober jl. in Fordingbridge Hampshire
begon met een plechtig gebeuren. De voorzitter van de nieuwe WPA-Chapter Oostenrijk
tekende samen met de voorzitter van de WPA UK het contract voor de toekomstige
samenwerking van beide organisaties. Hiermee was de totstandkoming van de vijfde WPA
organisatie in Europa een feit.

In zijn openingstoespraak
memoreerde voorzitter Dick Potts
van WPA-UK dat de verschillende
polen in de organisatie meer tot
elkaar gekomen zijn en als het
ware een familie zijn gaan
vormen. De familie was dan ook
op 14 oktober de gehele dag bij
elkaar met vertegenwoordigers
van WPA Benelux, Frankrijk,
Groot Brittanië, Duitsland en nu
ook de jongste telg uit Oostenrijk.
Bovendien waren Rab Nawaz en
Dr. Ahsan Qureshi, vertegenwoordigers van de Palas
Conservation and Develop-ment
Federation uit Pakistan te gast.
Met liefst 12 sprekers in het
dagprogramma naast de sprekers
V.l.n.r. Willi Windisch, Thomas Lifka, Manfred Prasch en Dick Potts.
in het huishoudelijk deel van de
organisatie werd het voor alle
vertegenwoordigers een lange zit met zeer interessante, maar helaas ook een aantal minder geoefende
sprekers. Dat overdaad schaadt, is kennelijk nog geen Brits begrip. Of de woorden van de voorzitter:
“WPA makes the world a better place,” door iedereen gedeeld werden is dan ook de vraag. Wellicht dat
de nieuwe chapter Oostenrijk hierin een positieve bijdrage kan leveren. WPA-Benelux wenst WPA
Oostenrijk dan ook een behouden vaart voor de toekomst. Als enige buitenlandse spreker lichtte Ludo
Pinceel de activiteiten van de werkgroep kraagfazanten toe. Hij wees er vooral op hoeveel een kleine
groep toegewijde liefhebbers in enkele jaren kan bereiken.
charity auction werd deze lange
maar ook interessante dag
afgesloten.

Even lekker uitblazen tussen de sessies.

In de wandelgangen werden contacten gelegd en informatie
uitgewisseld tussen de leden van de verschillende chapters.
De locatie: de Conference Centre of the Game Conservancy
Trust, gelegen in een prachtige omgeving, bood daar dan ook
alle gelegenheid toe. In typisch Engelse stijl met een diner en
WPA – Nieuwsbrief 4 - 2006
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Kennismaking met… Henk Wareman
We togen naar het hoge noorden om Henk Wareman te
interviewen in het Taman Indonesia Dierenpark te
Kallenkote. In de afgelopen acht jaar heeft hij hier een
prachtig park opgebouwd. Aanvankelijk is hij alleen
begonnen met vogels. Inmiddels is het een echt
dierenparkje geworden met ook andere dieren uit
Indonesië. Het geheel is ingericht me t bouwstijlen uit
Indonesië met prachtig uitgesneden houtpanelen.
Samen met zijn zoon en enkele medewerkers runt hij dit
park dat jaarlijks door ruim 20.000 bezoekers wordt
bezocht.

Het doel is om de bezoeker in het park kennis te laten
maken met de Indonesische flora, fauna en cultuur. Daarin
past ook de traditionele muziek en dans. De aanwezige
dieren maar nog meer de inrichtingsstijl met originele
huizen en bouwstijlen uit dit land stralen een typische
oosterse sfeer uit van dit bijzonder cultuurrijke land. De
inrichting wordt nog verder ondersteund door talrijke kunst
voorwerpen, batik-artikelen en kleding. Het is dan ook
heerlijk om hier te kunnen snuffelen in de pasar kecil, een
Henk Wareman
Aziatische markt vol verrassingen.
Het oosters restaurant met een uitstekende specialiteitenkeuken maakt het geheel verder
compleet. Het dierenpark is keurig aangeplant en men vindt er enkele prachtige doorloopvolières, met een diversiteit van vogels, afgewisseld met dierenverblijven, waterpartijen en
een compleet ingerichte Indonesische paalwoning. Zo vindt u er kleine Indonesische zoogdieren als de muntjak, kleinklauw ottertjes, hertjes, Maleisische stekelvarkentjes, tropische
eekhoorntjes en nog veel meer. Voor kinderen is er een leuke speeltuin met trapskelters op
een afgesloten circuit. De ingang van het park wordt opgesierd met een groot overdekt terras
dat met Indonesische meubels is ingericht met daarvoor een buitenterras dat met klimplanten
is overdekt.
Kortom: de moeite waard om het de komende zomer eens te bezoeken. Voor vogelliefhebbers
is Henk Wareman met zijn 50 jaar ervaring in het houden van vogels zoals o.a. kolibries,
toekans, papagaaiachtigen, fazanten en watervogels ook een aardige gesprekspartner. Taman
Indonesia is te vinden in de kop van Overijssel. Op de A32 Zwolle Heerenveen de afrit 5
nemen, richting Steenwijk en Kallenkote volgen.
Meer informatie over het parkje is te vinden op: www.taman-indonesia.nl.

Vacatures webmaster/redactie raad
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een webmaster die de site van de WPA kan beheren.
Volgens ons gaat het om 2 tot 3 dagdelen per kwartaal. Verouderde teksten dienen verwijderd
te worden en actuele nieuwe informatie op de site te plaatsen. Het is jammer dat we nu geen
gebruik maken van de vele mogelijkheden die een website biedt. Het gaat dan niet alleen om
het informeren van onze eigen leden in het afgesloten deel, maar ook om alle andere
geïnteresseerden in vogels met actuele informatie te bereiken.

Nu de WPA-Nieuwsbrief weer een betrouwbare informatiebron voor al onze leden is wordt het
ook wenselijk dat er van meer kanten informatie wordt opgezocht, bewerkt en uiteindelijk in
de Nieuwsbrief geplaatst wordt. Deze heeft intussen ook al een aantal vaste rubrieken
gekregen. Daarvoor wil het bestuur een redactieraad oprichten die de uitgave van deze
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Nieuwsbrieven verder ter hand neemt. Ben je geïnteresseerd hierin? Neem dan contact op met
het secretariaat.

China-reis 2007
In oktober 2007, van de 14de tot de 20ste , vindt er in China het 4de WPA Internationaal
Galliformes Symposium plaats. Dat is inclusief een bezoek van 2 dagen aan het Wolong
Reuzen Panda Reservaat.
Via de WPA-HQ wordt in samenwerking met WPAChina een rondreis georganiseerd van 7 tot 13 oktober
voor het congres en/of na het congres van 21 tot 27
oktober. Het programma hiervoor kan zijn:
1. Xian (Terracotta Army, Ming Tombs) and Beijing
(Great Wall, Forbidden City, etc)
2. Southern Sichuan (work of WPA and Chester Zoo on
Sichuan partridge conservation)
3. Western Sichuan (threats to white eared-pheasant
and blood pheasant in Buddhist monastery forests and
elsewhere)
4. Gansu (Chinese grouse research, blue earedpheasant)
5. Hainan Island (endemic partridge, silver and grey peacock pheasant in sub-tropical forest;
beaches)
6. Yangtse/Three Gorges dam tour.
Deze laatste is een cruise met drie nachten van Chongging tot Yichang.
Wie geïnteresseerd is in deze tour, die afhankelijk is van de totale deelname en belangstelling,
kan contact opnemen met het secretariaat. Wellicht een mooie mogelijkheid om in China op
plaatsen te komen waar gewone toeristen geen toegang toe hebben.

U een gratis WPA sweater, wij een nieuw lid.
Het ledental is weer toegenomen….. maar we willen nog meer
leden waarmee we samen onze organisatie kunnen versterken.
De WPA is de organisatie die zich wereldwijd sterk maakt in
conservatie van bedreigde soorten in de natuur en beschermd
milieu. Via sponsoring van een van onze leden hebben we deze
prachtige WPA-sweater laten maken in de huiskleur blauw van de
WPA. De sweaters zijn van 100% katoen en met een geborduurde
afbeelding van de Prelaatfazant. De sweater heeft een waarde
van € 40,-. Bij ieder nieuw lid dat u voor de WPA werft ontvangt u
gratis een sweater! En wie het honderdste nieuwe lid aanbrengt
kan nog op een extra verrassing rekenen.
Dus leden doe uw best. Er zijn vast wel kennissen in de vogelwereld die u warm kunt maken voor een WPA-lidmaatschap.
Tenslotte kun je op de WPA weer rekenen, zij is super actief bezig
en timmert ook weer aardig aan de weg.
Overigens zijn deze sweaters ook bij de WPA te koop, leden betalen € 25,- en niet-leden € 40,-. Voor
Nederland door middel van storting van dit bedrag op Postbanknummer 1093646 t.n.v. WPA-Benelux en
voor België op Fortisbank nummer 001-2561446-43 t.n.v. WPA Nederland-België onder vermelding van
sweater en gewenste maat. De chapters Duitsland en Frankrijk hebben de sweaters eveneens besteld.
De sweaters zouden aanvankelijk begin december beschikbaar zijn. Zij worden in Turkije gemaakt en recent
is bericht ontvangen dat zij in de laatste week van december geleverd worden. Dat betekent dat zij in de
tweede week van Januari a.s. uitgeleverd zullen worden.
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EJFG bijeenkomst op 21 oktober jl.

EJFG is a Species Conservation Group
of the World Pheasant Association and
Aviornis International

Op 21 oktober had de European Jungle Fowl Group haar jaarlijkse bijeenkomst waar verslag is gedaan van de
activiteiten in het afgelopen seizoen en afspraken gemaakt zijn voor de toekomst. Ondanks de korte voorbereiding van
nauwelijks een week waren toch nog 9 belangstellenden naar Heeswijk-Dinther gekomen.

VERSLAG
Voor het verslag werden de volgende activiteiten genoemd in het seizoen 2005/2006:

? Algemeen.

In het afgelopen jaar hebben Merlijn en Mathieu regelmatig telefonisch contact gehad over de activiteiten. Daarnaast
had Merlijn bilaterale contacten met o.a. Ludo, Ronald, Loi en participanten in het project. In de WPA
bestuursvergaderingen werd daarover verslag gedaan. Ieder jaar ontvangen Aviornis Nederland en Vlaanderen alsmede
WPA dit verslag voor vaststelling in hun jaarvergadering.

?

De situatie rond de kamhoenders op dit moment:
Sonnerat-hoen
Nagenoeg alle vogels op het Europese vaste land zijn hybriden. Op de Rooie Hoeve is een trio dat afkomstig is van
Chalmers Watson. Op basis van een DNA -onderzoek zou dat zuiver zijn. Met dit trio is in 2006 niet gefokt. In 2005 is
hier wel mee gekweekt. Ludo heeft zijn twijfels over de raszuiverheid omdat volgens hem maar een vogel van het
koppel zou zijn onderzocht. Bij Chalmers Watson zal om duidelijkheid worden gevraagd hierover. Wellicht kan
import uit de USA hier verbetering inbrengen. Actie voor 2007.

Lafayette-hoen

Deze worden in voldoende mate aangeboden. Tot nu toe wordt er vanuit gegaan dat de vogels zuiver zijn omdat
eerder bij de DNA-onderzoeken geen hybriden zijn gevonden. Veel van de Lafayette hoenders vertonen inteelt
verschijnselen, zoals o.a. kromme tenen en slechtere uitkomsten. Een oplossing zou kunnen zijn hier DNA
onderzoek over te laten doen. Dan zou eerst een inventarisatie moeten plaatsvinden van het aantal vogels dat nog
beschikbaar is en waar deze vandaan komen. Na het onderzoek zouden, wanneer er sprake is van verschillende
bloedlijnen, de koppels anders moeten worden samengesteld. Vanaf dat moment dient een registratie bijgehouden
worden in verband met de verwantschap. Gezien het feit dat voor deze vogels door de kwekers veel geld wordt
gevraagd, is het redelijk dat zij zelf hiervan de kosten gaan dragen. Dit zou een actie kunnen zijn voor 2007.

Groen Java-hoen

In het werkgebied zijn maar 11 vogels bekend, die op 4 verschillende locaties zitten, daarvan zijn er 2 in 2006
geboren. De vogels van de Rooie Hoeve, totaal 6, komen allemaal uit Schotland via Chalmers Watson en zijn
oorspronkelijk van Michel Klat. De overige 5 vogels komen van import en zijn onverwant. In Duitsland wordt met de
vogels afkomstig van Klat ook veel gekweekt. De inteelt van de vogels afkomstig van Klat is behoorlijk zichtbaar.
Veelal worden deze, eigenlijk waardeloze vogels, voor hoge prijzen tot € 1000,- per paar verkocht. Omdat de
meeste van deze vogels bij kwekers zitten die alleen maar fokken om duur te verkopen heeft het starten van een
onderzoek hier weinig zin. Vanuit de EJFG wordt getracht om hier nieuwe bloedlijnen zien te verkrijgen en zo min
mogelijk te verkopen.

Rood Kamhoen

Hiervan is alleen de Cochinchinese ondersoort gevolgd door de werkgroep, met dieren die afkomstig zijn uit de Zoo
van Hanoi omdat deze raszuiver zijn. Met deze vogels gaat het na het onderzoek dat door Loi Burger in 2005 is
opgezet veel beter. Alle kamhoenders in het project worden nu in de eerste week tegen de ziekte van Marek geënt
en na zes weken tegen CAV. Van de andere ondersoorten is het niet duidelijk of deze nog raszuiver zijn. De
informatie die hierover bekend is wordt niet vrij gegeven. Van de continentale vorm van rode oorschijven zou nog
wel een beperkt aantal dieren gehouden worden.

?

Plaatsingen kamhoenders

Dit jaar zijn voor de plaatsingen beschikbaar:
Rood Kamhoen: 0-1 van L. Pinceel, 3-3 Rooie Hoeve, 7-4 Zoo Antwerpen, 2-1 Avifauna
en 1-1 Parc Clères. Van een kweker zijn de vogels niet geplaatst omdat de herkomst niet kan worden vastgesteld.
Groene Kamhoen: 1-1 Rooie Hoeve.
Voor de plaatsingen zie elders deze Nieuwsbrief.

? Affiches kamhoenders
In A-4 formaat zijn deze gratis te downloaden van de website van de kamhoender werkgroep:
WPA – Nieuwsbrief 4 - 2006
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www.wpa-benelux.info/~ejfg/.
De grote affiches zijn aan vervanging toe. Ze hebben onlangs nog een tournee gemaakt langs enkele
tentoonstellingen. Naast het feit dat ze geheel verkleurd zijn, zijn ze thans ook beschadigd. A ctie voor 2007.

? Registratie kamhoenders

Getracht is om bij P. Hermans in Genk de registratiegegevens te verkrijgen die hij uit naam van de EJFG
heeft bijgehouden. Helaas was hij hiertoe niet bereid. Inmiddels is een nieuw programma aangeschaft
en wordt een start gemaakt vanuit de huidige vogels.

?

Onderzoek kamhoenders
Op de Swedish University of Agricultural Sciences te Uppsala wordt thans een onderzoek uitgevoerd door Lina
Strömstedt, Projectmanager & Researcher op het Department of Animal, Breeding and Genetics. Op hun verzoek is
gevraagd om medewerking, met o.a. het verstrekken van o.a. genetisch materiaal, foto’s van kamhoenders en
situatie van de dieren. Van de onderzoekresultaten zal een korte samenvatting in een van de volgende
Nieuwsbrieven worden geplaatst. Door de werkgroep zal getracht zal worden om de samenwerking voort te zetten
onder voorwaarde dat wij een tegenprestatie krijgen vanuit de wetenschappelijke hoek, bijvoorbeeld in de DNA
onderzoeken naar de raszuiverheid van de Lafayette kamhoenders en de bloedlijnen binnen deze groep.

? Financiën

Wederom konden de kosten in 2006 van de werkgroep met gesloten beurzen worden afgedaan. In 2005
is voor de kosten van het maken van o.a. panelen en website een subsidie gevraagd aan Aviornis en WPA doch
hiervoor zijn nog geen uitgaven gedaan.

Agenda
15 december 2006: Nieuwsbrief nr. 4 van 2006.
15 maart 2007: Nieuwsbrief nr. 1 van 2007.
16 maart 2007: Jaarvergadering WPA Benelux in café de Wielerbaan te Budel.
30 maart 2007: European Conservation Breeding Group in Tours a.d. Loire te Frankrijk.
31 maart 2007: Studiedag van WPA France met Aviornis France te Tours
21 april 2007: 27 WPA-Benelux Fazantendag Diergaarde Blijdorp Rotterdam.
1-3 Juni 2007: Oprichtingsbijeenkomst van chapter WPA-Oostenrijk.
15 juni 2007: Nieuwsbrief nr. 2 van 2007.

Plaatsing fazanten
Door WPA-Benelux worden in het kader van het Vietnam project vogels geplaatst bij particulieren,
dierentuinen en vogelparken. De volgende plaatsingen zijn in de afgelopen periode uitgevoerd:
12-03: Vietnam-fazant 1-1: dr. Di Cristofaro - Bracquegnies
31-08: Rood kamhoen: 1-1: Wim Hanegraaf – Heeswijk-Dinther
07-09: Vietnam-fazant 1-1: Emilia Paula Grillo – Portugal
07-09: Rood kamhoen 1-1: Emilia Paula Grillo – Portugal
07-09: Vietnam-fazant 1-1: José Manuel Nogueira da Conceição Ferreira - Portugal
Al eerder werd een koppel Vietnam-fazanten in de Zoo van Lissabon geplaatst zodat er nu 3 koppels in
Portugal beschikbaar zijn.
13-09: Groen Java -hoen 1-1: Diergaarde Blijdorp – Rotterdam
11-10: Vietnam-fazant 0-1: M. Vallen - Arcen
23-10: Vietnam-fazant 0-1: Zoo Best
27-10: Rood kamhoen: 1-1: Dierenweiden gem. Utrecht - Utrecht
12-11: Vietnam-fazant 1-1: W. Hanegraaf – Heeswijk-Dinther
25-11: Vietnam-fazant 0-1: Dietrich - Frankrijk
25-11: Vietnam-fazant 1-1: L. Pinceel – Kasterlee
In 2006 zijn totaal 21 vogels geplaatst door WPA-Benelux bij 11 verschillende locaties, waarvan Vietnamfazanten 5-8, Rood kamhoen 3-3 en Groene Javahoen 1-1. Op dit moment staat nog 1 paar Rode
kamhoenders klaar voor plaatsing en een hen van de Vietnam-fazant. De locaties hiervan zijn al bekend.

Nieuwe leden
Als nieuwe WPA-leden hebben zich in de afgelopen periode aangemeld:

¯
Charles van de Kerkhof, Rietstraat 37, 6003 PL W eert, 0595-548266, e-mail: charles@fowls.nl.
¯ Martin Achten, Pritterweg 11, 5825 BM Overloon, Tel. 0478-641419, e-mail: martinachten@home.nl.
¯
P.F.M. Reinders, Vosberg 27B, 5981 NM Panningen, 077-3076653, e-mail: p.reinders@hetnet.nl
Het aantal leden bedraagt thans 92 en we zijn op weg naar de 100!
WPA – Nieuwsbrief 4 - 2006

7

De ledenwerfcampagne waarnaar ook door enkele leden in de ledenenquête van november 2005 is
gevraagd gaat vanaf dit nummer van start. Overigens de eerste drie gratis sweaters zijn al naar Charles
van de Kerkhof, Martin Achten en Peter Reinders gegaan.

Het kweken van moeilijke soorten – deel 2.
Op de WPA-Benelux Fazantendag 2006 in de
Zoo van Antwerpen hield Piet Kreeft uit
Klazienaveen een lezing onder deze titel. De
redactie heeft een samenvatting gemaakt uit
deze interessante lezing van een van de meest
ervaren kwekers van onze organisatie. Hier
volgt deel 2 en tevens het slot van zijn lezing.

Bijzondere soorten

Met de Blyth-tragopaan is het niet best gesteld.
Helaas zijn er door verkeerd management, en
het niet willen samenwerken van enkele mensen, nu nog maar weinig Blyth’s in volièremilieu
aanwezig.
In 1995 waren er volgens het stamboek op 23
locaties nog 25 hanen en 27 hennen aanwezig.
Nu zijn er in Engeland nog maar 2-1 over, en op
het vaste land van Europa zijn er nog maar 5-7
traceerbaar. Daarvan zijn enkele vogels al zeer
oud. Hopelijk is er voldoende basismateriaal en
goede wil over, om deze bijzondere soort in de
toekomst ook in volièremilieu te behouden.
Al 15 jaar hebben we Bloedfazantjes in onze
volières. We hebben ze met wisselend succes
kunnen kweken. De eerste jaren hielden wij
deze vogels in geheel overdekte volières, met
als bodembedekking een dikke laag rivierzand.
Nadat we enkele jongen hadden gekweekt
durfden we het aan om ze ook in niet overdekte
volières te gaan houden. Bloedfazanten worden
Piet in werktenue voor zijn volières.
bij ons op dezelfde wijze gehouden als b.v. tragopanen. Alleen krijgen ze wat extra gerst bijgevoerd.
Jonge Bloedfazantjes zijn wat gevoeliger en hebben vooral wanneer het warm is en ze veel gaan drinken
snel een ontregelde darmflora. Wij nemen dan wat mest van oude Bloedfazanten en doen dit door het
drinkwater. Soms lukt het ons dan om de jonge vogels weer op regel te krijgen. Wanneer jonge
Bloedfazanten eenmaal volwassen zijn, zijn ze redelijk sterk. Zij kunnen in de winter gewoon buiten
blijven. Volgens mij zijn er in het verleden te veel preventieve kuren aan de vogels gegeven. Wij doen
zelf microscopisch mestonderzoek, en er wordt alleen gekuurd als er parasieten in de mest worden
gevonden. Wormkuren krijgen ze echter wel net zoals andere fazanten met dien verstande dat ze alleen
gekuurd worden met Levamisole 4ml./liter water omdat ze mebendazole niet zo goed verdragen.
Pauwfazanten, vuurrugfazanten en argusfazanten krijgen bij ons een iets eiwitrijker voer dan tragopanen,
n.l. Garvo nr. 731. een volledig voer voor leghennen met een eiwitpercentage van 15%. Daarnaast
krijgen ze een beetje puppybrok bijgevoerd. ‘s Avonds krijgen ze een handje vol postduivenvoer met
hele maïs omdat je deze soorten fazanten eigenlijk nauwelijks vet kunt voeren. Deze fazanten worden in
de winter allemaal op een temperatuur van minimaal 5º C gehouden.
Door gelukkige omstandigheden kwam ik in 1989 in het bezit van Maleise pauwfazanten vanuit Thailand.
Het duurde maar liefst 4 jaar voor ze tot voortplanting over gingen. Nog steeds kweken wij van dit paar
ieder jaar wel een paar jongen, terwijl het op zijn minst 17 jaar oud is!
De Salvadori-fazant is in redelijke aantallen in volièremilieu aanwezig geweest. Door gebrek aan
belangstelling zijn er op dit moment maar een klein aantal dieren over. Wij hebben gelukkig de afgelopen
twee jaar weer enkele jongen kunnen kweken. Ons paar legde al in het eerste jaar bevruchte eieren.

Nestkisten
In al onze volières hebben we op ongeveer 1,20 m. hoogte nestkisten aangebracht, vrijwel bij alle
fazanten, inclusief pauwen vuurruggen. De vogels maken hier graag gebruik van om er hun eieren in te
leggen. Dit voorkomt dat de vogels hun eieren stuk pikken of opeten.
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Bloedlijnen

Wil men succesvol kweken van een nieuw aan te schaffen soort dan moet men er van uit gaan dat men
minstens drie paren van verschillende bloedlijnen start. Als je maar met een paar begint heb je volgens
mij minder dan 50% kans dat je hiervan zult kweken. Helaas is het van zeldzame soorten niet altijd
mogelijk om meerdere onverwante paren samen te stellen. Men moet dan lijnen teelt toepassen om
inteelt verschijnselen zo veel mogelijk te beperken. Dit neemt echter jaren in beslag en men moet over
veel geduld beschikken, daar sommige soorten pas op hun tweede of derde jaar geslachtsrijp zijn. Het
inkruisen van een zeer aanverwante soort is geen optie want eens een kruising blijft altijd een kruising.

Bewaren van broedeieren en broeden

De eieren worden op een koele plaats op ongeveer 12º C bewaard. Ze
worden ook dagelijks gekeerd. Pauw en Argus-fazant eieren worden niet
langer dan drie dagen bewaard. De andere soorten niet langer dan
maximaal 10 dagen. Wij broeden alleen met vlakbroedmachines. De
eieren worden 3 keer per dag over de punt gekeerd, tot twee dagen voor
hun uitkomst. Daarna wordt er niet meer gekeerd. De eieren worden
vanaf de tweede week dagelijks een half uur uit de broedmachine
genomen om af te koelen en te luchten totdat ze uitkomen. Dus ook
aangepikte eieren worden gelucht.
De broedtemperatuur is voor alle soorten gelijk: 100º F, aan de
bovenzijde van het ei gemeten. De luchtvochtigheid is voor alle
tragopanen en bloedfazanten laag, zo’n 40%. Voor de tropische soorten
zoals de vuurrug, argus en pauwfazanten hoger, namelijk 70%. De eieren
worden daarom ook per soort in aparte machines gelegd. Alle
Blyth-tragopaan
broedmachines hebben
twee thermostaten, een ethercapsule voor de regeling van de temperatuur en een elektronische voor de
beveiliging.

Opfok kuikens

Als de kuikens geboren zijn dan laten wij ze nog 24 uur in de broedmachine zitten. Daarna gaan ze in een
kunstmoeder. Als bodembedekking gebruiken wij zacht keukenpapier, waarop we wat voer strooien. Ook
hangen we een doorzichtig plastic plaatje aan de voorzijde van de kunstmoeder op, waaraan wat voer
gekleefd wordt door dit plaatje nat te spuiten met een plantenspuit. Wanneer de kuikens goed eten wordt
het papier verwijderd, zodat ze op gaas komen te lopen. De kuikens worden gevoerd met een kuiken
opfokvoer met een niet al te hoog eiwitgehalte van 20%. Wij gebruiken kuiken opfokkruimel van
Kasperfauna omdat hierin nog een cocciediostaticum (Diclazuryl) zit. Vanaf de derde dag wordt er een
klein beetje fijn vogelgrit voor zangvogels over het opfokvoer gestrooid. Het water wordt gegeven in een
drinkfontein die ze ook gebruiken voor zangvogels en deze wordt twee keer per dag ververst.
Wanneer jonge vogels elkaar beginnen te pikken doen wij wat sparrentakjes in het gaas van de bodem
van de kunstmoeder om ze wat af te leiden. Vooral Cabottragopanen en Vuurrugfazanten hebben sterk
de neiging om elkaar te prikken. Zodra de borstveren geheel zijn ingegroeid gaan jonge tragopanen en
bloedfazanten naar een onverwarmde ruimte. De tropische soorten blijven de eerste maanden in een
verwarmde ruimte zitten totdat ze half volwassen zijn.
De opfokruimte voor tragopanen en bloedfazanten is geheel overdekt en heeft wederom een gazen
bodem. Bloedfazantjes blijven hier in totdat ze volwassen zijn. Tragopanen tot ongeveer drie maanden,
daarna gaan ze in een zelfde volière als voor oude dieren. Als de jongen 5 maand oud zijn krijgen ze
hetzelfde voer als de oude vogels.

Tot slot
Het is niet bijzonder moeilijk om de moeilijkere en meestal ook bedreigde soorten te kweken. Het is veel moeilijker om
dit over een langere periode vol te houden, omdat op een gegeven moment de genetische variëteit te beperkt wordt.
Wanneer er in de toekomst geen nieuwe bloedlijnen meer beschikbaar komen, zullen wij ons af moeten vragen, of het
wel haalbaar is om sommige, bijzonder zeldzame fazanten, in volièremilieu te kweken en te houden.
Helemaal somber ben ik hier niet over, want ondanks dat er van b.v. de pauwkalkoenen maar weinig dieren zijn
geïmporteerd, zijn hiervan nog geen inteelt verschijnselen waar te nemen, terwijl ze nu al tientallen jaren in Europa
worden gekweekt .

Naschrift redactie.
Deze voordracht van Piet Kreeft bevat heel veel praktische zaken waar andere vogelliefhebbers hun
voordeel mee kunnen doen. Daarom hebben we deze ook na de fazantendag in Antwerpen opgenome n in
onze nieuwsbrief. Onze organisatie kenmerkt zich door leden die op het gebied van ornithologische
kennis, voedingleer, DNA-technieken e.d. veel advies kunnen geven. Anderzijds zijn er ook hele
praktische leden die in de uitvoering van hun hobby ook een heleboel ervaring opdoen die ze graag willen
delen me anderen.
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Voor de komende fazantendag op 21 april a.s. heeft zij al weer iemand benaderd die zijn specifieke
ervaringen in een presentatie zal bundelen. We hebben er, maar vooral ook de dieren, alle belang bij dat
we kennis en ervaring uitwisselen. De rubriek kennis maken met……. kan hier in de toekomst ook voor
gebruikt worden. Wie hierover ideeën heeft wordt hierbij dan ook uitgenodigd om die door te seinen naar
de redacteur.

In 2007 een WPA-Chapter in Portugal?
Op uitnodiging van AVISAN Exposição National de Aves e Animais de
Companhia hebben Merlijn en Marianne v.d. Wittenboer op 1
december jl. een workshop in Santarém in Portugal verzorgd over het
houden van fazanten. De workshop maakte onderdeel uit van een
grote vogel- en dierenshow in een prachtig en modern
expositiecentrum.
De workshop bestond uit een PowerPoint Presentatie van Fazanterie
de Rooie Hoeve, een presentatie van een reader geschreven door
Marianne v.d. Wittenboer met basisinformatie over het houden van
fazanten in de Portuguese taal alsmede een interactieve bespreking
van de onderwerpen uit de reader. De workshop is door ruim 25
deelnemers bezocht met af en toe wat mensen die vrij de zaal in- en
uitliepen. De deelname was gratis duurde in totaal 2,5 uur.

Situatie in Portugal

Portugal vormt een schril contrast met de levensstandaard in het
buur-land Spanje. Het is een mooi land maar de werkloosheid is er
groot en in het binnenland lijkt het alsof je in de 80-er jaren in Oost Europa bent. De organisatiegraad is
er ook laag. Er zijn ruim 200 personen die fazanten houden en kweken. Daarvan is nog niet de helft lid
van Aviornis Iberia. Onderlinge contacten van kwekers zijn er nauwelijks, me n is erg individueel bezig. In
het spaans of portugees is geen literatuur aanwezig over het houden van fazanten. Bij bezoeken bij
enkele kwekers vorig jaar hadden we al gezien dat weinig kennis aanwezig was en nog erger: veel
fazanten waren niet raszuiver. De meeste daarvan kwamen via exporteurs vanuit Nederland, België en
Duitsland, vaak voor veel geld. Sommige Portugezen hadden zelf hun fazanten uit Noord Europa gehaald.
Men was in de workshop vooral geïnteresseerd in zaken zoals voeding, raszuiverheid, behandeling van
ziekten, het broeden, etc. Vooral praktische informatie. Met de reader is daartoe overigens een eerste
stap gezet.
Paula Grillo, medeorganisator

Brug
Met de workshop is tevens een brug geslagen naar de toekomst. In de workshop is gesproken over het
verschil in organisatie van Aviornis en de World Pheasant Association. Op dit moment vindt er een
inventarisatie plaats bij de fazantenliefhebbers wie belangstelling heeft voor de oprichting van een WPAchapter in Portugal. Een aantal aanwezigen van de workshop was al lid van WPA-UK. Wanneer er 20-30
leden zich hiervoor aanmelden dan is kan de wellicht de 6 e chapter in Europa in 2007 van start gaan.
Wij hebben hun daarbij de toezegging gedaan om een dergelijk initiatief te ondersteunen en een verdere
inhoudelijke bijdrage te willen leveren aan meer informatie en een betere organisatiegraad. Met de vicevoorzitter van Aviornis Iberia hebben we ook een gesprek gehand in Porto. Deze wil ons initiatief
ondersteunen. Hij vroeg ook om dit voor Spanje te regelen. Dat zou in principe kunnen maar dan als
aparte organisatie. De reden hiervoor is dat dan de schaal dermate groot wordt, dat echt samenwerken
in kleine groepjes zoals wij dat met de Kraagfazanten en de Kamhoender werkgroepen doen, niet
mogelijk is. Over de voortgang van dit spontaan ontstane project zullen we u op de hoogte houden.
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V.l.n.r. Marianne, Paula en Merlijn.
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