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Beste leden, dit is onze tweede nieuwsbrief dit jaar en
we schrijven ondertussen mei 2010.
Na de veel te lange en te koude winter lijkt nu ook de
lente maar niet op dreef te komen. Enkele (te) warme
dagen niet meegeteld, is het nu al weken zowel overdag
als ’s nachts te koud voor de tijd van het jaar en daar zal
ook het kweekseizoen ongetwijfeld onder lijden.
Toch zijn alle fazantenliefhebbers weer druk bezig met
eieren rapen en uitbroeden en, naar we hopen, met
jongen opfokken. We hebben dus nog enkele drukke
maanden voor de boeg.
In deze nieuwsbrief lees je meer over diverse
onderwerpen. We staan nog even stil bij het droevige
nieuws van het overlijden van ons erelid Dieter Arnolds.
Verder geven we in de nieuwsflitsen een overzicht van
een aantal belangrijke nieuwtjes binnen de
fazantenwereld. Er is ook een verslag van onze
jaarvergadering te Budel in maart en van de laatste
ECBG-vergadering in Frankrijk, die in april plaatsvond.
We kunnen in deze nieuwsbrief ook al meer details
geven over onze volgende fazantendag die op zaterdag
11 september doorgaat in Planckendael bij Mechelen.
Duid deze datum dus alvast aan in uw agenda en schrijf
in bij onze secretaris.
Op 22 mei zijn alle geïnteresseerden welkom in het
PTC+ (Practical Training Centre) te Barneveld. Deze
dag wordt ingericht door de kamhoenderwerkgroep
(EJFG), maar iedereen is er vriendelijk uitgenodigd. Jan
Harteman is er onze gastheer.
In de vorige nieuwsbrief legden we uit waarom het
invullen van een census zo belangrijk is. Wie heeft zijn
huiswerk al gemaakt? Verderop leggen we uit hoe je
stap voor stap te werk moet gaan om aan dit project deel
te nemen.
We willen eindigen met een oproep: wie vroeger of
tijdens dit broedseizoen interessante ervaringen, weetjes
of nieuwtjes kon opdoen, mag deze altijd doorspelen
naar de redactie. We kunnen immers nog heel wat van
elkaar leren en de nieuwsbrief is er voor en van alle
leden.
Veel leesplezier!

Raad van Advies
R. van Bocxtaele
Ir. R. Holsheimer
Prof. Dr.G.M. Dorrestein
Drs.Ir.P.P. van der Lugt
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In Memoriam Dieter Arnolds
Op 12 maart laatsleden overleed
ons alomgewaardeerd medelid en
erelid Dieter Arnolds.
Hij was amper 78 jaar oud.
Alhoewel de gezondheid van
Dieter al geruime tijd te wensen
overliet, komt zijn overlijden toch
nog plots. Dank zij de moderne
geneeskunde, gekoppeld aan zijn
levenslust en optimisme, wist hij
in het verleden immers zijn
gezondheidsproblemen telkens
weer te overwinnen. Toen hij
vorig jaar nog op onze
fazantendag eind september
aanwezig was, kon dan ook
niemand vermoeden dat dit de
laatste keer zou zijn. Zijn
afwezigheid op de siervogelshow
te Recklinghausen in januari dit
jaar was wel veelzeggend. Na een
hospitalisatie leek hij toch weer wat aan de beterhand en kon hij naar huis terugkeren. Hij heeft echter deze lente
niet meer mogen meemaken. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag is hij in zijn slaap overleden.
Voor de meeste WPA-leden was Dieter een bekende figuur en hij was samen met zijn echtgenote Irmgard niet
alleen op alle activiteiten van WPA-Duitsland, maar ook op die van WPA-Benelux aanwezig. Weinig mensen
waren zo alombekend en gewaardeerd binnen de fazantenwereld. Sinds hij zich in april 1959 zijn eerste fazant,
een goudfazant, aanschafte, breidde zich zijn collectie namelijk steeds verder uit tot hij uiteindelijk over meer
dan 80 volières beschikte. Geen soort of ondersoort was denkbaar, of Dieter had ze minstens gehouden en
meestal ook gefokt. Als een echte liefhebber richtte hij zijn aandacht niet alleen op de zeldzaamste en duurste
soorten, maar evenzeer op de edelfazanten, de kamhoenders en de kraagfazanten. Hij was dan ook een van de
eersten die in Duitsland in het 5000-project van de werkgroep kraagfazanten participeerde.
Een bezoek bij Dieter loonde ook steeds de moeite. Met een ongeëvenaarde vindingrijkheid en technische
vaardigheid verzon hij oplossingen voor alle problemen waar fazantenhouders mee geconfronteerd worden.
Geheimdoenerij was hem vreemd en iedereen die erom vroeg kon mee profiteren van zijn rijke ervaring.
Wanneer een dergelijk bezoek begon stond weliswaar vast; wanneer het eindigde nooit, want binnenshuis had
Irmgard steeds de nodige culinaire
verrassingen in petto. Rond de tafel
werden dan bij spijs en drank
herinneringen opgehaald, allerhande
problemen besproken en plannen
gesmeed voor de toekomst.
Dieter Arnolds was één van die
zeldzame mensen die reeds bij leven
een legende zijn
Zijn groot hart dat gedurende al die
vele jaren onvermoeibaar klopte
voor zijn fazanten en voor zijn
vrienden, heeft nu de strijd moeten
opgeven.
Op dit ogenblik gaan onze
gedachten en gevoelens van
medeleven in de eerste plaats uit
naar zijn trouwe levensgezellin
Irmgard, naar zijn dochter Heike en
naar zijn familie.
We zullen Dieter missen!

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2010

3

Nieuwsflitsen
Er bereikt ons goed en slecht nieuws uit de wereld van de Duitse vogelparken.
Na jarenlange problemen met hoge kosten en tegenvallende bezoekersaantallen heeft het
Vogelpark Plantaria in Twisteden bij Kevelaar zijn deuren moeten sluiten. Vooral jammer
voor de geëngageerde liefhebbers die er zoveel tijd en energie in gestoken hebben.
Het Vogelpark Walsrode daarentegen heeft duidelijk zijn tweede adem gevonden. Het in 1962
opgerichte park heeft al enkele keren op het randje van de afgrond gebalanceerd, maar komt
nu als “WeltVogelpark Walsrode” opnieuw in de spotlights. Met 4.000 vogels van 650
verschillende soorten is het het soortenrijkste vogelpark ter wereld.
De Italiaanse vereniging A.I.F.A.O. (Amatori Italiani Fagiani e Acquatici Ornamentali) maakt
werk van hun Goudfazantenproject. Zoals vroeger al medegedeeld bezorgde de Werkgroep
Kraagfazanten hen in januari 5 koppels goudfazanten van het 5000-project. In het
februarinummer van hun tijdschrift brengen ze verslag uit van een studie van vaak zeer oude
opgezette fazanten in de verschillende Italiaanse Musea. Aan de hand van gedetailleerde
beschrijvingen waren ze net als wij tot de conclusie gekomen dat er nog nauwelijks zuivere
exemplaren in hun volières aanwezig zijn. Tijdens een bezoek aan de Zoo van Antwerpen was
hen de kwaliteit van de daar aanwezige goudfazanten al opgevallen. Ze waren dan ook zeer
verheugd van ons dieren te kunnen bekomen. De doelstellingen en activiteiten van onze
werkgroep wordt eveneens bondig weergegeven.
De nieuwe werkgroep Vuurrugfazanten is ondertussen op bezoek geweest in Leiden. Als
voormalige koloniale mogendheid beschikt Nederland in Naturalis over een indrukwekkende
collectie vogels uit Sumatra en Borneo. Dank zij de bereidwilligheid van de conservator
Steven Van der Mije en de deskundige medewerking van Ivan Roels konden talrijke foto’s
gemaakt worden. Het is nog te vroeg om definitieve besluiten te trekken, maar het bezoek zal
zeker een aantal interessante conclusies opleveren.
De werkgroep Koperfazanten begint eveneens stilaan vorm te krijgen. Het zal hier, gezien de
relatieve zeldzaamheid van deze fazanten, zeker om een europees initiatief gaan. Professor
Tim Lovel, algemeen voorzitter van WPA ging de status na van de soort in het thuisland
Japan en in Europa en zette een aantal doelstellingen op papier.
Het blijkt dat de ondersoort scintillans in Japan nog steeds wordt bejaagd en dat er zelfs grote
aantallen gekweekt worden om uitgezet te worden voor de jacht. De ondersoorten
soemmeringi en ijima worden als bedreigd beschouwd en mogen niet bejaagd worden. Ze
worden wel door verschillende liefhebbers gehouden. Er zijn nog twee andere ondersoorten:
subrufus en intermedius, die we hier niet kennen. De vijf ondersoorten zijn wel onderwerp
van wetenschappelijk onderzoek in Japan. De kenmerken (ook DNA) van raszuivere vogels
kunnen dus wellicht op die manier bekomen worden.
Er is al een begin gemaakt van een inventaris in Europa. In een volgende stap zouden dieren
uitgewisseld kunnen worden om de kwaliteit van de populatie in beschermd milieu te
verbeteren.
John Corder, Alain Hennache en Bernard Giboin brachten in de maand maart een bezoek aan
verschillende locaties in China waar pogingen ondernomen worden om zeldzame
fazantensoorten te kweken. In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreider verslag
hierover. Het transport van broedeieren van kraagfazanten en zilverfazanten vanuit Beijing
Zoo naar Paignton Zoo in de UK is vanuit Beijing geen probleem, maar stuit op
administratieve onwil in Engeland. DEFRA, dat is zoiets als onze dienst voor
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voedselveiligheid, wil voorlopig geen vergunning afleveren. Om wel een toelating te
bekomen zou er een wetswijziging moeten doorgevoerd worden en daar wou, gezien de
verkiezingen, niemand aan beginnen. Het blijft dus afwachten en hopen.
In het kader van “Kunst en Wetenschap” en het Cosmopolitan Chicken Project van kunstenaar
Koen van Mechelen doet de Universiteit van Leuven een onderzoek naar het DNA van
verschillende kippenrassen. Na onderlinge contacten tussen de betrokken onderzoekers en
leden van de kamhoenderwerkgroep (EJFG) werd besloten ook de wilde kamhoenders in het
onderzoek te betrekken. Professor Bruno Goddeeris, hoofd van de afdeling Gentechnologie, is
samen met de betrokken onderzoekster Dr. Ellen Ons op bezoek geweest bij Noël Hendricks
en Ludo Pinceel om bloedstalen van de verschillende soorten kamhoenders te nemen. In totaal
werden 10 stalen genomen: twee van groene, lafayette en sonneratkamhoen en telkens twee
van rode kamhoenders met witte en met rode oorschijven. Achteraf blijken 9 van de tien
bloedstalen een positief resultaat gegeven hebben. Er wordt gebruik gemaakt van SNP’s
(single nucleotide polymorfism). Deze stalen moeten toelaten de soorten en ondersoorten met
elkaar te vergelijken. Ook kan worden nagegaan wat er van de oorspronkelijke wilde vormen
bij de tamme hoenderrassen is overgebleven.

Professor Bruno Goddeeris en Dr Ellen Ons aan het werk bij onze voorzitter thuis
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10de ECBG vergadering in Lamotte-Breuvron te Frankrijk.
Voor de organisatie van onze 10de vergadering was het ditmaal de beurt aan Frankrijk. De
vergadering ging door op 9 april ll. in een klein gehuchtje Le Rabot dat zich temidden van een
groot jachtgebied in de omgeving van Sologne bevindt.
Op de vergadering werd het voorstel gelanceerd om een Conservation Breeding Fund op te
zetten. Hierdoor zou de ECBG een reserve kunnen opbouwen om Captive Breeding projecten
mee te financieren zoals bv. de invoer van eieren of dieren voor toekomstige projecten.
John Corder organiseert een Captive Breeding Workshop net voor het Galliform Symposium
in Thailand. Tevens zal hij het ECBG vertegenwoordigen op het symposium zelf.
Verder zal ECBG een aantal presentaties over Conservation Breeding van het vorige
symposium digitaal publiceren zodat deze informatie niet verloren gaat.
Het project om eieren te importeren vanuit Peking Zoo loopt vertraging op door een negatief
advies van DEFRA (Voedselagentschap van de UK). Waarschijnlijk zullen er dit jaar geen
eieren meer geïmporteerd kunnen worden daar het seizoen volop bezig is.
Voor het DNA onderzoek van de Wallich fazant heeft de universiteit van Gotenburg stalen
ontvangen van 3 locaties. De studenten zullen daar een onderzoek voeren naar de
verwantschap tussen de verschillende individuen. Binnen ECBG hebben wij een goed beeld
over hoe deze dieren met elkaar verwant zijn, deze informatie werd niet medegedeeld om te
kunnen verifiëren of de proefprocedures betrouwbaar zijn.
In een later stadium zal de volledige Europese populatie onderzocht worden als dit mocht
nodig blijken.
In het Borneo pauwfazanten project worstelt momenteel de Zoo van Edinburg met het
papierwerk voor de invoer van de vogels. Het broedleencontract is reeds ondertekend door
de CBAG en er zullen 8 koppels naar de UK komen.
Momenteel wordt er ook gewerkt aan de oprichting van de Focus Group Copper Pheasants
waarbij zowel UK als Europese kwekers zullen samenwerken om de resterende
koperfazanten te behouden.
Studbooks:
Julie Levrier was aanwezig op de vergadering, maar had nog geen aanbevelingen voor de
nakweek Edwards en Vietnamfazanten van 2009. Wel beloofde ze dit jaar een volledige
analyse te doen van de Edwards om zo de populatie te kunnen terugbrengen naar een
kernpopulatie, zoals enkele jaren geleden reeds voor de Vietnamfazant gebeurde.
Tot deze kernpopulatie zullen enkel de genetisch belangrijkste vogels behoren en de
restpopulatie kan dan worden vrijgegeven. Dit alles zou haar werk enorm verlichten en
aanbevelingen versnellen.
Ook Mathieu Dorval was aanwezig als nieuwe stamboekhouder van de Blyth en Cabot
tragopanen. Een echte update kon hij nog niet geven , maar hij is volop bezig met het
verzamelen van gegevens.
Na het ontvangen van de nodige informatie uit andere chapters kon Frédéric Verstappen een
populatie van 80 Salvadori fazanten lokaliseren. Zowel binnen zoo’s als bij private kwekers
binnen de chapters, maar ook in Zweden, Denemarken en Ierland.
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Over de Kuifloze vuurrug fazanten is nog weinig informatie beschikbaar. Wel werd er
gesuggereerd om kwekers ervan meer met elkaar in contact te brengen.
Voor de Maleisische- en de bergpauwfazant werd de suggestie gedaan om vogels na DNA
analyse toe te voegen aan het stamboek. De waarschijnlijkheid dat de dieren op het Europese
vasteland ooit gehybridiseerd werden met Chinquis pauwfazanten is immers te groot om dat
zomaar te doen. De kosten verbonden aan dergelijk onderzoek liggen momenteel echter te
hoog.
Journée d’étude
Op zaterdag 10 april ging de fazantendag van WPA-Frankrijk door op dezelfde locatie. We
konden er van gedachten wisselen met mensen van de Franse kamhoendergroep en de
kraagfazantengroep.
Op deze dag werden uiteraard ook lezingen gehouden ondermeer door Dr. Yannick Roman
(Parc Clères) over ziektebestrijding via geïmplanteerde kunststofbolletjes die antibiotica
bevatten. Deze methode laat toe een behandeling over een langere termijn toe te passen,
zonder de vogel voortdurend te moeten vangen. Het lijkt wel werk voor specialisten.
Verder waren er ook bijdragen van John Corder over volièrebouw wereldwijd en van Heiner
Jacken over de werking van de ECBG. Na de lunch was het de beurt aan een aantal Franse
liefhebbers.

Verslag WPA-JAARVERGADERING
Vrijdag 26 maart 2010 te Budel
1. Opening en mededelingen
Welkom door de voorzitter
Een minuut stilte voor het overlijden van Dieter Arnolds
2. Verslag jaarvergadering 2009, zie Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2009
Het verslag wordt goedgekeurd
3. Jaarverslag 2009 van de secretaris
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 21.02.2009
Voorbereiding jaarvergadering
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 16.05.2009
Taakverdeling bestuur
Voorbereiding fazantendag
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 22.08.2009
Fazantendag
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 21.11.2009
Nabespreking fazantendag
Lopende projecten :Viertnamfazant, Edwardsfazant,groene pauw,chinese glansfazant
Samenstelling bestuur
Leden :lidgeld na 2010 25 euro
Belang emailadres
Jaarvergadering te Budel 20.03.2009
Fazantendag in GaiaPark zaterdag 26/09/09
Onthaal
Sprekers
Maaltijden
Rondgang
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ECBG-vergadering
Engeland 6/02/2009
Portugal 27/11/2009
Bezoek aan
WPA-Engelend 6-7/02/2009
WPA-Duitsland 5-6/09/2009
WPA-Portugal 27-28-29/11/2009
Nieuwsbrief
Feb-mei-aug-nov
4. Financieel verslag 2009 van de penningmeester en inning van de contributie
Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2009 wordt goedgekeurd.
5. Begroting 2010 en vaststellen contributie 2011
Contributie 2010 blijft behouden :betaling voor einde lopend jaar (2010) 25 Euro , betaling na
31 december 2010: 27 euro
6. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2011
De kascommissarissen voor 2011 zijn : Smets Raf, De Boer Sietse, Van den Witteboer
Marianne.
7. Fazantendag WPA-Benelux 2010 te Planckendael
8. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Aftredend volgens het rooster waren Teun van den Braak en Dr. Serafino di Cristofaro , zij
stelden zich opnieuw kandidaat. Met eenparigheid van stemmen zijn beide herverkozen als
bestuurslid .
Agnes Ovigton en Charles van de Kerkhof waren ontslagnemend en stelden zich geen
kandidaat meer .
Volgende kandidaturen zijn binnengekomen :Dirk Callebaut en Ivan Roels .
Met eenparigheid van stemmen zijn beide verkozen als bestuurslid .
Ivan Roels zal de taak ,coördinator studboek, op zich nemen
Er blijft nog steeds één vacature.

9. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden:
aftredend in 2011:
Paulo Raeymaekers
aftredend in 2012:
Frédéric Verstappen
aftredend in 2013:
Ludo Pinceel
aftredend in 2014
Teun van den Braak, Dr. Serafino di Cristofaro
aftredend in 2015:
Ivan Roels en Dirk Callebaut

10. Rapportage werkgroepen:
Kamhoenders: geen mededelingen
Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteerde
Pauwfazanten: verslag van Franz Duister, voorgelezen door de secretaris
11. ECBG-activiteiten: verslag verzorgd door Frédéric Verstappen .
12. Lopende projecten :
1.
Salvadorifazant :
zie nieuwsbrief 3 van 2009
2.
Vuurrugfazanten
Startvergadering heeft plaats gehad op vrijdag 19/2/10 te Duffel .
Volgende afspraken zijn gemaakt:
Bezoek aan Leiden op 23/04/10 . Bezoek aan Tring zal later op de agenda geplaatst
worden .
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Vooral onderzoek naar de raszuiverheid van de dieren en de opmaak van een
inventaris vuurrugfazanten
De werkgroep werkt onder de vleugels van Aviornis en WPA .
DNA-project
Vanuit Aviornis-Vlaanderen wenst men terug het DNA-project op te starten, dit
samen met WPA-Benelux
De eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden met medewerkers
van de universiteit Leuven
Men wil starten met een beperkte groep van fazanten: de Tragopanen .
Opzoeken van goede raszuivere dieren is noodzakelijk om een degelijk DNAonderzoek te kunnen starten .
De kostprijs moet nog bepaald worden maar indien haalbaar is Aviornis bereid dit
te bekostigen .
Wallichfazant
De Universiteit van Götenborg start een DNA-onderzoek om de genetische
variatie te bepalen binnen de Europese populatie. Na een inleidend onderzoek
zal een tweetal stalen per chapter onderzocht worden
De nodige bedragen voor de bekostiging van het onderzoek zijn reeds gevonden
Als er voldoende genetische variatie aanwezig is, zal dit een EEP-project worden
Edwards- en Vietnamfazant
De brieven voor het opvragen van de kweekresultaten en de gebeurde
verplaatsingen zijn verzonden . De eerste resultaten zijn terug binnen . Verder
opvolgen is noodzakelijk, zodat iedereen zijn formulieren terug stuurt naar de
studbookbeheerder van WPA-Benelux, Ivan Roels.
Kamhoenders
Er is een DNA-onderzoek gestart van de wilde kamhoenders door de universiteit
van Leuven in het kader van het project ”kunst en wetenschap” van Koen Van
Mechelen. Door leden van de kamhoenderwerkgroep werden stalen ter
beschikking gesteld.
Kraagfazanten : Victor Steenackers rapporteerde
Groene pauw
Verder te bespreken op ECBG-vergadering
Koperfazanten
Tim Lovel is op bezoek geweest en heeft verschillende collecties bezocht. Hij
neemt een initiatief voor het opstarten van een werkgroep Koperfazanten. Frank
Grosemans zou beginnen met een inventaris binnen Benelux

13. Rondvraag en Sluiting
Blyth tragopan: in 2009 zijn er 3 jongen gekweekt en we beschikken nu over 12 dieren .
Enkele reserve dieren (buiten kweekprogramma) worden geplaatst bij een liefhebber in de
nabijheid van Piet Kreeft .
Verzenden van de nieuwsbrief via mail is een vooruitgang, maar dan in BCC
Dit was de laatste jaarvergadering in De Wielerbaan te Budel . We danken Huub
Schellekens voor z’n jarenlange gastvrijheid . We moeten nu wel op zoek naar een
nieuwe locatie voor de jaarvergadering .
De voorzitter sluit het officiële gedeelte.
14. Voorstelling door Paulo Raeymaekers
Balts Chinese Glansfazant
Western tragopan
Borneo Pauwfazant
(met dank aan John Corder).
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Fazantendag 11 september 2010
in Planckendael te Mechelen

Programma :
1.
9-10h Onthaal met koffie in zaal de ooievaar , bewegwijzering volgen naar oude ingang
.
2. 10-12h rondleiding in het dierenpark,
3. 12-13h30 warme maaltijd in zelfbedieningsrestaurant Tupaia
4. 13.30-17h lezingen in zaal Koekoeksnest met een koffiepauze om 15.00 u.
lezing door de Zoo over conservatie van vogels
lezing door Geer Scherens over Hokko’s en verwanten (Cracidae)
Huub Dijks brengt nieuwe beelden uit zijn collectie
John Corder toont beelden over geschikte fazantenvolières wereldwijd
Zhang Jing spreekt over bloedfazanten in het wild en in de zoo van Beijing
tussenkomst
25€ leden niet leden 30 €.
Te storten op rekeningnummer :
Nederland : 1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
België : 001-2561446-43 Fortisbank
FORTIS IBAN BE66 0012 5614
Inschrijving is verplicht :
Tel (00)32 14 678676
Email:
paulo.raeymaekers@skynet.be
avondmaal is voorzien te Mechelen ,
meer info volgt
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EJFG (kamhoenderwerkgroep) houdt
een bijeenkomst op 22 mei a.s. op het
PTC+ te Barneveld,
13.30 uur tot 15.00 uur :
1. Opening en mededelingen.
2. Inventarisatie aantallen kamhoenders bij de
deelnemers van de
werkgroep.
3. Inventarisatie plaatsingen van de kamhoenders van 2010.
4. Problemen inteelt met G.g.g. en Lafayette hoen.
5. Discussie over registratie kamhoenders uit Vietnam project.
6. Wat verder ter tafel komt.

Vanaf 15 uur :
Presentatie van Jan Harteman over PTC+
Gevolgd door een rondgang in het PTC+
Sluiting 17.00 uur
Website: http://www.ptcplus.com/NL/
Adres: PTC+
Wesselseweg 32-A
3771 PC Barneveld, Nederland
0342 406500
Iedereen is Welkom

PTC+ en haar vogelcollectie

PTC+ (Practical Training Centre) is al tientallen jaren een toonaangevend
praktijktrainingscentrum voor de groene sectoren in Nederland. Op de afdeling dierverzorging en
veterinaire ondersteuning volgen jaarlijks duizenden cursisten het praktische deel van hun
opleiding tot dierverzorger, medewerker dierenspeciaalzaak of dierenartsassistent. Om dit te
kunnen realiseren beschikt PTC+ over een rijke leeromgeving met voorbeelden van alle
gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. In januari 2010 is deze afdeling gefuseerd met het
Groenhorst College Barneveld, een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) waarmee altijd al
intensief werd samengewerkt.
PTC+ beschikt over een zeer ruime vogelcollectie van ruim 150 oorspronkelijke soorten en nog
eens 50 gedomesticeerde rassen. De vogels vormen een onderdeel van het “levend lesmateriaal”
voor de trainingen die we verzorgen. We beschikken over enkele ruime volièrelokalen, ingericht
met ruime binnenvolières, broedkooien en aangrenzend beplante buitenvolières. Hierin zijn 65
vogels gehuisvest, van goudbuikje tot blauwgele ara. Daarnaast beschikken we over een mooi
ingerichte fazanterie, een vogelweide en een ruime vijverpartij. In totaal worden er 12 wilde
duivensoorten gehouden, ruim 20 soorten wilde hoenderachtigen, 20 soorten sierwatervogels,
een koppel ooievaars, vele gedomesticeerde hoenders, watervogels en duiven. Naast de vogels
zijn er nog honderden andere dieren aanwezig, van konijnen en koeien tot zeevissen en
reptielen.
De verzorging van de dieren is in handen van onze studenten, onder begeleiding van de
docenten. De dieren laten zien dat ze het goed naar hun zin hebben, want er worden steeds
mooie kweekresultaten behaald. Zo heeft u in het Aviornis tijdschrift wellicht al eens gelezen
over de succesvolle kweek van zwartmaskerduifjes. Daarnaast zijn we ook trots op de goede
resultaten met Westelijke napoleonwevers in 2009. Binnenkort verwachten we enkele nieuwe
soorten aan het dierenbestand toe te voegen, zoals Germain pauwfazanten, dolksteekduiven,
zwartkapvruchtenduiven en tureluurs.
Ook rode kamhoenders (afkomstig van de kamhoender werkgroep) zijn aanwezig in onze
fazanterie. Ze zijn onmisbaar educatiemateriaal om studenten te laten zien waar onze moderne
huiskippen vandaan komen. Wie was er eerder, de kip of het ei? Onze studenten weten het wel:
het rode kamhoen!
We hopen u op 22 mei te verwelkomen in Barneveld.
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Lidmaatschap 2010
Reeds hebben vele leden de contributie voor het jaar 2010 overgemaakt.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, kunt u dat alsnog doen, bij voorkeur voor 31-05-2010.
Met uw contributie zorgt u voor het behoud van de WPA, u levert een belangrijke bijdrage
aan de projecten binnen de BeNeLux, alsmede aan de projecten van WPA wereldwijd.
Je kan nog steeds lid worden van WPA-Benelux door een storting of overschrijving te doen
op een van volgende rekeningnummers:
Voor Nederland
1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
Voor België
001-2561446-43 Fortisbank
FORTIS IBAN BE66 0012 5614
De bijdrage voor:
gewoon lidmaatschap : 27 Euro
Lid-begunstiger (fellow member) : 50 Euro
Conservation-lid : 100 Euro

Welkom aan nieuwe leden
Grosemans Frank - België
Steenhuyse Tim - België

Agenda
22 mei 2010 : Bijeenkomst EJFG in PTC (Practical Training Centre) te Barneveld
12 juni 2010 : Bijeenkomst WPA-Duitsland in Zoo Pilsen, Tsjechië.
3-5 sept 2010 : Fazantendag WPA-Duitsland en ECBG-meting in Zoo Keulen
11 sept 2010 : Fazantendag WPA-Benelux in Planckendael
4 november 2010 Internationaal Galliformes-Symposium te Thailand

Wie heeft zijn huiswerk al gemaakt ?
Surf naar de website http://www.wpa-europe.ch.vu/ en klik op : ”online survey announce and pdf
forms” onderaan het blad
Kies “fazanten” en klik op de juiste vlag
Vul je persoonlijke gegevens in en ga verder
Vul nu de lijst van de soorten in. Opgepast: de soorten staan alfabetisch gerangschikt volgens de
wetenschappelijke namen.
Klik onderaan op “controleren”
Je krijgt een overzicht van jouw inventaris
Pas desnoods aan of verzend.

Opgelet: Je gegevens worden niet gepubliceerd; ze gaan enkel naar de
studbookcoördinator voor statistische verwerking. Derden hebben geen toegang tot de
gegevens Je kan zelf een overzicht krijgen door op de startpagina op “interactive analysis”
te klikken.
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