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Van het Bestuur en redactie 
 

Het bestuur is op 29 november in het Zuiderpershuis in 
Antwerpen. Overigens bleek deze locatie in combinatie met 
het vergadertijdstip ook niet zo geschikt. De avondspits rond 
o.a. Utrecht, Brussel en Antwerpen had tot gevolg dat enkele 
leden helaas niet tijdig aanwezig konden zijn. De volgende 
keer maar weer zien of we ook dit kunnen oplossen. 
 

Helaas is het de redacteur niet gelukt om eind december nog 
een Nieuwsbrief de deur uit te doen. Nu was de vorige 
nieuwsbrief ook met 9 pagina’s en omvangrijk exemplaar 
geworden dat eerst in November kon worden verzonden.  
 

Dat betekent niet dat het bestuur ondertussen stil heeft 
gezeten. De inventarisatie van de gegevens over de Vietnam 
en Edward fazanten voor het actualiseren van de Studbooks 
werden ter hand genomen. Met het Parc Paradisio wordt voor 
de fazantendag 2008 nog gesproken over het programma en 
de kosten. Voor het kunnen plaatsen van Vietnam-fazanten 
(Lophura hatinhensis)  moesten er vogels uit Engeland, 
Nederland, Zwitserland en Duitsland komen alsmede het 
Rood  Kamhoen (Gallus g.g.)  van kweekresultaten van de 
Zoo’s in Planckendael, De Rooie Hoeve en Avifauna.  Hiervoor 
zijn in de afgelopen weken totaal 1820 kilometer verreden. 
Voor de plaatsingen, zie verder het artikel op pagina 4. Er 
heeft zich eindelijk iemand aangemeld die bereid is om de 
website van de WPA-Benelux te gaan beheren. Hiervoor 
worden met deze persoon nog afspraken gemaakt. 

 

 Nieuwe Leden 
We zijn 2008 al weer goed begonnen met een nieuw 
lid uit de dierentuinenwereld. Uilen – Dierenpark de 
Paay, gelegen aan de Dr. A. Kuypersweg nr. 120 
heeft zich per 1 januari 2008 aangemeld als lid van 
de WPA. Het aantal leden per 31-12-2007 bedroeg 
103. Dat is een mooi resultaat als we dat vergelijken 
met het ledenaantal in 2005. Een actuele ledenlijst 
nemen wij in deze Nieuwsbrief op. 
 

 

Verder gaat de swea-
teractie ook in 2008 
gewoon door:  
U een mooie WPA-
sweater, wij van u 
een nieuw WPA-lid. 
Maak de WPA-Benelux 
als de conservatie spe-
cialist in de fazanten- 
wereld nog sterker 
door meer leden. Het is 
hoge noodzaak om de 
verwantschap van onze 
vogels vast te stellen. 

 
 
 



                                                                         WPA – Nieuwsbrief 1 -  2008                                                                           3 
 

IAATE CONGRES 2008 in Vogelpark Avifauna 
De International Association of Avian Trainers and Educators organiseert van 5 tot en met 8 
maart a.s. in Vogelspark Avifauna te Alphen aan de  een groot international congres voor 
vogelverzorgers en trainers. 
Er is bijna geen dierentuin meer waar geen educatieve presentatie met dieren gegeven wordt 
voor de bezoekers. Het congres is bedoeld voor iedereen die met vogels werkt, dierverzorgers, 
trainers, valkeniers, dierenartsen en curatoren. Het is overigens ook voor het eerst dat de 
IAATE voor het eerst buiten Noord-Amerikaanse bodem te organiseren. Men verwacht dan ook 
deelnemers uit verschillende continenten. 
Er worden diverse workshops aangeboden, een groot informatief programma met diverse 
lezingen en presentaties. Meer informatie over het IAATE en het congres is te vinden op de 
website: www.iaate.org. 
  

Willy Haers overleden 
 

Ons lid Willy Haers is op 5 december jl. tijdens zijn verblijf in Thailand overleden. Ons bereikte het 
bericht pas enkele dagen geleden via onderstaand mailbericht van een van de leden. 
Het bestuur van de WPA wenst de nabestaanden van Willy alle sterkte toe met het verwerken van het 
heengaan van deze gedreven en enthousiaste vogelliefhebber. 
 

"Yesterday I was informed that Mr. Willy Haers passed away  during his stay in one of his most favoured 
places : in the pheasant breeding center of Doi Thung in the North of Thailand. I have understood that his 
body will be ‘burried’ following the Budhist   tradition in Thailand. Willy was supposed to attend some of 
the festivities for the birthday of Thai King Bumipon, yesterday Dec 5th. As he did not show up for the 
festivities, people from the Doi Thung Royal Center went to his guest house and found his dead body. 
You probably also will remember him as an ever very enthusiastic person who still had a lot of dreams. 
This is not the only bad news from Thailand : Mr. Richard Olsen also passed away the same day in …… 
Bangkok.  
The pheasant avicultural community will miss both people who made a significant contribution to 
propagate some of the rarer pheasant endangered species over the past two decades." 
 

Laser tegen behoudt  biologische diversiteit. 
 

Laser is in Nederland een uitvoeringsorganisatie van diverse regelgevingen van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. In een contact dat onlangs een van de WPA bestuurders had met 
deze uitvoeringsorganisatie in het kader van de aanvraag voor een dierentuinvergunning werd gesteld, 
dat de optie van Laser is dat er in de toekomst geen wilde dieren of vogels meer gehouden kunnen 
worden door particulieren.  
Als we kijken naar de betrokkenheid van veel particulieren met bepaalde wilde vogels, waaronder diverse 
soorten Gallifomes, waaronder fazanten, met betrekking tot de raszuiverheid, verwantschap en 
conservatie dan is dit een heel merkwaardige visie die er in deze uitvoeringsorganisatie heerst. Voor een 
groot aantal jaren terug waren het vooral dierentuinen met uitgebreide fazanterieën druk in de weer om 
de populaties van de bedreigde soorten in beschermd milieu op een behoorlijk peil te houden. Maar al 
lang is dat geen optie meer voor veel dierentuinen. Het kweken kost te veel tijd en geld en is alleen al 
voor de exploitatie niet meer interessant. Het zijn nog maar enkele dierentuinen die hier een belangrijke 
taak zien. Voor een organisatie als de World Pheasant Association zijn particuliere kwekers de belangrijke 
schakels geworden om de bedreigde soorten te beschermen en heel actief mee te werken aan 
vogelconservatie. Sinds een aantal jaren is ook de IUCN (International Union for the Conservation of 
Nature) er van overtuigd dat ex-situ conservation een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van de 
bedreigde soorten.  
De opvatting die Laser kennelijk heeft is derhalve een gevaar voor het behoud van de biologische 
diversiteit. Sommige soorten zouden allang door overbejaging, ontbossing en bodemerosie verdwenen 
zijn. Het zijn in de jaren 80 en 90 vooral particuliere kwekers geweest die aan het project meededen om 
in Pakistan in de oorspronkelijke biotoop een populatie Wallich-fazanten terug te kweken. 
Datzelfde geldt voor de samenwerking met het Wildlife Department of Peninsular Malaysia om raszuivere 
Groene pauwen vanuit beschermd milieu te reïntroduceren. Ook hier zijn talrijke particulieren bij betrokken. 
Dit soort projecten heeft meestal een looptijd van vele jaren. Gelukkig gaan sommige politici veel minder 
lang mee. Dat neemt niet weg dat hierbij waakzaamheid geboden is.     
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“Die Schau des Jahres” zit er weer op in 
Recklinghausen. De organisatoren o.l.v. Josef 
Gehlmann kunnen weer terugzien op een zeer 
geslaagde show van fazanten, duiven, 
watervogels, kraanvogels, patrijzen, e.d. 
De show in Recklinghausen kenmerkt zich 
vooral door de bezoekers die er komen. Het is 
als het ware een jaarlijkse reünie van 
vogelliefhebbers die van heinde en verre 
komen.  
Zo troffen wij bekenden uit Zwitserland, 
Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en 
Nederland. Sommigen zijn al vroeg in de nacht 
op pad gegaan en hebben uren achter het 
stuur gezeten. B.v. Siro Serena is in Zwitser-
land om 2 uur ’s nachts vertrokken om rond 10 
uur aanwezig te zijn. Wat dat betreft hebben 
wij het in Nederland en België wat gemakke-
lijker want voor de meeste is het ruim een uur 
over de autobaan of wat meer uit het westen: 
ruim twee uur. Soms om alleen maar te kijken 
maar nog meer om vogels te ruilen of te kopen. 
Dit tafereel speelt zich met name op de grote 
parkeerplaats af. De verkoop van de dieren in 
de smalle gang achter het toneel is in 
vergelijking met voorgaande jaren in een tent 
bepaald geen verbetering. Maar ongetwijfeld 
zullen de organisatoren dat ook voor de show 
van 2009 verbeterd hebben.  

Plaatsing fazanten 
 

De Studbook Keeper van de Vietnam-fazanten (Lophura hatinhensis) heeft eind november 
zijn aanbevelingen uitgebracht voor het koppelen van deze soort en aangegeven waar gaten 
opgevuld moesten worden. Helaas was het zo dat er veel meer hanen dan hennen beschikbaar 
waren, zodat het aantal te plaatsen koppels niet zo groot was. Bovendien moesten door een 
onjuist beheer in het verleden enkele koppels vervangen worden.   
 

Geplaatst zijn Vietnam-fazanten bij: 
1. W.Hanegraaf te Heeswijk-Dinther 1-0  
2. Dr. S. di Cristofaro te Strepy-Braquegnies 1-1 
3. Vincent Helmus te Burdinne-Vissoul 1-1 
4. Dirk Callebaut te Schendelbeke 1-1 
5. Landgoed Hoenderdael te Anna Pauwlona 1-1 
6. Fazanterie de Rooie Hoeve te Heeswijk-D. 1-1 

Geplaatst zijn Rode Kamhoenders bij: 
1. Zoo Antwerpen te Antwerpen 0-1 
2. Vogelpark Plantaria te Kevelaar 1-0 
3. M. van der Heijden te Helmond 1-1 
4. Jan W. Schijvers te Puth 1-1 
5.   Dierenverblijven gemeente Utrecht 1-0 

Bij enkele kandidaten kunnen wellicht na een nader advies van de Studbook Keeper nog een of 
twee koppels Vietnam-fazanten geplaatst worden. Er zijn nu totaal 4 hanen van het Rode 
Kamhoen over. Mochten we nog geschikte hennen vinden dan kunnen ook nog enkele kandi-
daten geholpen worden. 
Tot nu toe zijn er totaal 17 vogels geplaatst en de bedeling is dat in de tweede helft van 
februari alle plaatsingen voltooid zijn. Op zich is dit geen slecht resultaat. Wij adviseren 
diegenen die mee willen doen in deze projecten dit jaar om zich nu al op te geven. De volgorde 
van binnenkomst is bepalend wie de vogels kan ontvangen.     
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Agenda 
  

 8 februari: Council meeting WPA-HQ en Conservation Breeding and Aviculture Group-UK  
              bijeenkomst in Cotswold Wildlife Park in Burford.  
 11 april: Jaarvergadering WPA Benelux in Café de Wielerbaan in Budel. 
 25 en 29 april: Meeting van WPA-Oostenrijk te Kaindorf en ECBG vergadering. 
 26 juni: Bestuursvergadering WPA Benelux. 
 6 september: WPA Benelux Fazantendag in Paradisio. 
 7 september: ECBG vergadering te La Louvière. 
 19-20 september: Convention van WPA-Duitsland te Erfurth.  
 

Vervolg onderzoek Blyth-tragopanen  
 

Het rapport dat door de WPA-Benelux opgesteld is over 
het management van de Blyth-tragopanen is door 5 
personen opgevraagd. Uit het onderzoek is o.a. naar voren 
gekomen dat het belang van sommige leden om deze soort 
in hun collectie op te nemen niets te maken had met het 
doel om de populatie van deze soort in volièremilieu te doen 
toenemen. Door de ECBG is het besluit enige tijd geleden 
genomen dat de populatie die nu in Europa zit bij de meest 
ervaren kweker geplaatst moet worden. Dat betekent dat 
alle vogels die hier nog zitten geplaatst worden bij Piet 
Kreeft een Klazienaveen. Jammer is dat dit al niet eerder 
uitgevoerd kon worden want sedert het uitkomen van dit 
rapport begin 2007 zijn in Europa uit het Studbook nog 10 
Blyth’s overleden. Dat lijkt extreem veel en daar zou door 
de ECBG eens onderzoek naar gedaan moeten worden. Zo 
zijn wij benieuwd of van alle vogels die dood gegaan zijn 
naar de  WPA en/of Studbook Keeper wel post-mortem 
onderzoeken van een dierenarts zijn verzonden. In de door 
de de ECBG opgestelde vernieuwde broedleenovereenkomst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zullen de kwekers die dergelijke zeldzame dieren onder hun hoede krijgen zich er toe moeten 
verbinden niet alleen een post-mortem onderzoek te laten uitvoeren, maar de dode dieren 
bovendien ter beschikking houden (in de diepvriezer). In het Studbook van de Blyth’s dat op 
20-10-2006 is opgesteld bleken er nog 21 Blyth’s op verschillende locaties te zitten. Thans zouden dat er 
nog 8 zijn. Dat lijkt ons op zo’n korte tijd een sterke terugval. Overigens de Studbook Keeper van de Blyth’s 
Michel Saint Jalme en Sophie Chavanne waarschuwden in 2006 in WPA Annual Review in 2006 ook al dat 
het met de populatie Blyth’s snel bergafwaarts gin en dat het inteelt coëfficiënt heel erg hoog was. 
 

Het groen Java-hoen                          

Goed nieuws over de ontwikkeling van het groen Java-hoen (Gallus varius). Op twee locaties in onze 
chapter zijn respectievelijk 4 en 6 jonge kamhoenders gekweekt die het goed doen en ook nog onverwant 
van elkaar zijn. De kwekers hebben afgesproken om deze vogels niet te verkopen en hiermee een aantal 
gezonde kweekparen proberen samen te stellen om tot een betere populatie te komen dan die er nu 
beschikbaar is. Helaas is het zo dat bij enkele andere liefhebbers niet het besef aanwezig is om tot zo veel 
mogelijk tot onverwante vogels te komen. Er worden thans nog Java-hoenen gekweekt die nauwelijks 
nageslacht kunnen komen en derhalve voor de uitgroei van de populatie waardeloos zijn. Bovendien worden 
deze vogels voor extreem hoge prijzen aangeboden terwijl het kweken daarmee nauwelijks mogelijk is.  

 

 
 

   Management of the Blyth’s Tragopans from 
1989 

 

           What can we learn about it? 
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XI Internationaal Symposium Ruigpoothoenders op 
11-16 September 2008  
 

In Whitehorse, Yucon Territory, Canada. 
 
 

 

De Kluane regio, Zuid Yukon. 
 

 
Voor informatie over registratie en programma onderdelen mail naar: Shelagh.Bucknall@ec.gc.ca 
Voor algemene informatie over de conferentie mail: Kathy.martin@ubc.ca 
 


