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Van het bestuur
De maand mei loopt op z'n eind en we hebben al
allerhande weersfenomenen meegemaakt. De winter
is dus zoals gedacht volledig weggebleven uit onze
streken, al heeft hij elders, zoals bv. in de VS enorm
gewoed. Daarna hebben we een van de droogste en
warmste maanden maart en april ooit mogen
meemaken, gevolgd door een kletsnatte en (te)
koude maand mei. Wat dit allemaal als effect op
onze dieren heeft gehad zullen we moeten
afwachten. De berichten die ons bereiken zijn
namelijk erg verschillend.
We kunnen in deze nieuwsbrief nog maar eens
terugblikken op een geslaagde ledenvergadering.
Ruim 30 leden waren opgedaagd voor deze
gebeurtenis en gelukkig was ook het weer van de
partij, zodat iedereen ten volle van het
voorjaarszonnetje kon genieten. Een uitgebreid
verslag van deze activiteit vind je op de volgende
bladzijden.
Uiteraard geen nieuwsbrief zonder nieuwsflitsen.
We brengen je op de hoogte van wat er zich afspeelt
binnen onze verschillende focusgroepen, waar zeker
niet wordt stilgezeten. Heel speciale aandacht gaat
ook nu weer naar ons reddingsplan voor de kritisch
bedreigde Edwards-fazant, waarvan de eerste
tastbare resultaten binnen zijn.
Eind februari was er een belangrijke meerdaagse
bijeenkomst in Cotswold Wildlife Parc nabij
Burford in Engeland. Niet alleen de ECBG hield er
haar inmiddels al 18de vergadering, maar er was
ook de oprichting van een nieuw Scientific
Advisory Committee, dat in de toekomst adviezen
zal geven over WPA-projecten zowel in situ (in de
thuislanden) als ex situ (hier bij ons). Verder was er
nog een vergadering van het WPA-hoofdbestuur en
de CBAG bijeenkomst, eigenlijk de Britse
fazantendag en ook daarover vind je hierna meer
informatie.
Tenslotte vind je in dit nummer ook de uitnodiging
voor onze eigen fazantendag, die dit jaar doorgaat
op zaterdag 13 september in de Antwerpse Zoo.
Noteer die datum alvast in je agenda, want dit wordt
zeker de moeite waard, met een bezoek aan een
grondig vernieuwde zoo en met een aantal boeiende
sprekers en buitenlandse gasten, waarover meer in
ons derde nummer.
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Op bezoek in “de Rooie Hoeve”
Voor onze jaarvergadering van 2014
hebben we een afspraak met de
Fazanterie “De Rooie Hoeve” .
Merlijn en Marianne waren direct
bereid om onze jaarvergadering te
organiseren. Alles is weer mooi
geregeld en ook de zon is van de
partij. Zoals het een Nederlandse
gewoonte is , een bakje koffie kan er
altijd wel in . Zo is het nu niet anders;
de koffie en gebak staan klaar .
Dit was echter voor later want als
echte fazantenliefhebber gaan we toch
eerst de collectie bekijken .
De hokken waren mooi geharkt, dit
met de hulp van onze penningmeester
Teun . Die taak heeft hij regelmatig
gedaan in zijn jeugdjaren. De collectie
bevatte een groot aantal dieren van
verschillende pluimage. Alle groepen
zijn wel vertegenwoordigd in deze
collectie: oorfazanten, pauwfazanten,
vuurrrugfazanten, kamhoenders,
langstaartfazanten,
kraagfazanten,
edelfazanten, pauwen,
tragopanen,
hoenderfazanten enz .
Hierbij enkele foto’s
van de collectie.
Vanuit de
fazantencollectie
schoven we verder door
de vlindertuin langs de
kikkerpoel met enkele
beelden op de
achtergrond tot in de
Japanse tuin.
Dit is ook een pareltje
en beelden zeggen soms
meer dan woorden .
Daarom hier enkele
sfeerbeelden van deze
tuin.
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Merlijn vertelt met enige fierheid en trots over deze tuin, dat mag ook, want hij is best mooi .

Na de rondleiding kunnen we op het terras, in een lekker zonnetje genieten van een kop koffie
met gebak . Hier worden ook weer verhalen verteld en de nodige contacten gelegd . Na een
lange winter doet het deugd om zo veel fazantenliefhebbers weer te ontmoeten . Uit elk
verhaal kan je toch iets bijleren en dit maakt onze hobby zo mooi .
De koffietafel was
normaal voorzien in de
ontmoetingsruimte maar
wegens de lekkere
voorjaarszon is die ook
buiten door gegaan .
Na de koffie was het
hoog tijd om de
jaarvergadering aan te
vangen .Verslag van
deze vergadering vind je
verder in deze
nieuwsbrief.
Het was een geslaagde
dag met dank aan
Marianne en Merlijn en
de zon, maar die moet je
verdienen en dat was
duidelijk zichtbaar
vandaag .
Fazanterie “de Rooie Hoeve” is zeker een bezoekje waard.
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JAARVERGADERING
Zaterdag 29 maart 2014 te Heeswijk-Dinther
Verslag
1. Opening en mededelingen
 Welkom door de voorzitter en dankwoord aan De Rooie Hoeve ²
 Aanwezigheidslijst
 Verontschuldigingen
2. Verslag jaarvergadering 2013, zie Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2013
 Het verslag wordt goedgekeurd
3. Jaarwerking verslag 2013 van de secretaris
 Zie bijlage 2
4. Financieel verslag 2012 van de penningmeester en inning van de contributie
 Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2013 in bijlage 3
5. Begroting 2014 en vaststellen contributie 2014
 Begroting zie bijlage 3
 Contributie 2014 blijft behouden :
o betaling voor einde lopend jaar (31 januari 2015) 25 Euro ,
o betaling na 31 januari 2015: 27 euro
o lidbegunstiger: 55 euro
o Conservationlid: 115 euro
 We zijn overgeschakeld op 1 bankrekening, bij ING
IBAN NL62INGB0001093646
BIC INGBNL2A
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE
6. Verslag kascommissie 2013
 Kascommissie is aanwezig.(Sietze de Boer)
 Goedkeuring ontvangen van Henk Wareman
 Het financieel jaarverslag van 2013 is goedgekeurd
7. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2013
 De kascommissarissen voor 2014 zijn: Raf Smets en Loi Burger.
8. Fazantendag WPA-Benelux 2014
Zaterdag 13 sept fazantendag in Zoo Antwerpen
 9-10h onthaal met koffie in Verlat-zaal
 10-12h rondleiding (3 groepen, 1 groep anderstaligen)
 12-14 lunch in de zelfbediening Flamingo
 14-18h lezingen in Darwin-zaal
 Avondlunch voorzien in Antwerpen, rond het centraal station
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
 Aftredend volgens het rooster is: Ludo Pinceel
WPA - Nieuwsbrief 2 - 2014
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Ludo Pinceel is her verkozen als bestuurslid en als voorzitter
Er blijft nog steeds één vacature. We moeten met een oneven aantal
bestuursleden zijn .

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden:
 aftredend in 2015:
Teun van de Braak, Serafino di Cristofaro, Ivan Roels
en Dirk Callebaut
 aftredend in 2016:
Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen
 aftredend in 2017:
Frédéric Verstappen
 aftredend in 2019:
Ludo Pinceel
11. Rapportage werkgroepen:
 Kamhoenders:
Ludo rapporteert:
o Samenkomsten te Geel en Maagdenburg
o Eierimport vanuit Thailand door afdeling Oostenrijk jongen 2-6
 Zeer beperkte nafok
 Gallus gallus spadiceus
o Gallus gallus gallus zeer weinig nafok
o Artikel opmaken over het juiste naamgebruik van het rode kamhoen.
o Invoeren van dieren
 Als eieren
 Als huisdieren: tot 5 stuks is mogelijk
 Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert: zie bijlage 4
 Pauwfazanten:
o De werkgroep is duidelijk aan verjonging toe en we moeten op zoek
naar nieuwe mensen die bereid zijn de werkgroep nieuw leven in te
blazen, want de verantwoordelijken hebben de leeftijd bereikt waarop
ze zich zullen moeten terugtrekken.
o Het pauwfazantenwerk heeft zich afgelopen jaar beperkt tot het geven
van advies aan individuele leden over het verkrijgen van aanvullingen
in hun collectie en de algemene verzorging. Nuttig maar niet
spectaculair.
o vraag naar DNA-onderzoek voor de 5 soorten, om vooral de kruisingen
te onderscheiden. Stalen van geïmporteerde dieren of hun nafok
(naspeurbaar) of museumexemplaren.
 Vuurrugfazanten: Dirk Callebaut rapporteert: zie bijlage 5
 Tragopanen: Bart Verbruggen rapporteert: zie bijlage 6

12. ECBG-activiteiten:.
 verslag verzorgd door Frédéric Verstappen: zie bijlage 7
 Edwards-project:
o Verschil DNA tussen Edwards-,Vietnam- en Swinhoefazant bepalen
o Verwantschap Edwardsfazanten bepalen
o Bestaande populatie doorlichten en opvolgen
o Plaatsen zoeken in Viëtnam om de Edwardsfazant terug te introduceren
in het wild
o Oorzaken van uitsterven eerst wegnemen (predators, habitat verdwijnt,
enz)
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o Vietnamfazant is een lokale vorm van de Edwards-fazant, Vietnamfazant is te behouden als lokale vorm
o Kruisingsprogramma is opgestart tussen Vietnam-fazant en Edwardsfazant om de vererving van de witte staartveren te bestuderen. Nafok
wordt lokaal gehouden en komt niet in het verdere kweekprogramma.
o Verder DNA-onderzoek te doen met volgende samenstelling : 20
Swinhoe-fazanten, 20 Vietnam-fazanten en 20 Edwards-fazanten.
13. Stamboeken
 Het is en blijft nog steeds een probleem om de nodige gegevens te ontvangen .
 Stamboeken Lophura : Ivan Roels rapporteert zie bijlage 8
 Stamboek Salvadori-fazant: Frédéric Verstappen rapporteert: zie bijlage 9
 Stamboek Kraagfazanten: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 10
 Stamboek Tragopanen: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 11
14. Rondvraag en Sluiting
 Mogelijkheid onderzoeken om een goed programma voor het beheren van de
stamboeken .
 Verder onderzoek naar gebruik Zooeasy
 Opmaken van een fotoboek met de aanwezigen van de jaarvergadering , om dit ter
beschikking te stellen van de aanwezigen.
De voorzitter sluit het officiële gedeelte.
15. Voorstelling door Ludo Pinceel
Presentatie over projecten in China en India waarbij WPA betrokken is opgemaakt
door John Corder
Einde vergadering: 21h45
Bijlage 2

Jaarwerking WPA-Benelux 2013
4 Bestuursvergaderingen
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 23/02/2013
 Voorbereiding jaarvergadering
 Voorbereiding fazantendag
 Project Borneo Pauwfazant
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 18/05/2013
 DNA-onderzoek tragopanen
 Nabespreking jaarvergadering
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 13/08/2013
 Concretisering Fazantendag
 Populatiebeheer , samenwerking met private sector
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 16/11/2013
 Nabespreking fazantendag 2013 en voorbereiding 2014
 DNA-onderzoek Edwards-fazant
 DNA-onderzoek Tragopanen
 Voorbereiding jaarvergadering Heeswijk-Dinther

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2014

8

Jaarvergadering te Messelbroek Beesel 23/03/2013
 Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2013
Fazantendag in Zoo Parc Overloon ZOO zaterdag 14/09/2013
 Onthaal en rondgang door de zoo
 Sprekers : Edouard Jelen; Frank Verstappen; Koen Peeters
 Maaltijden ’s middags en ’s avonds
 Aantal deelnemers: dag 37 en avond 13
2 ECBG-vergaderingen
 Duitsland 19/04/2013
 Tjechië 26/09/2013
Bezoeken aan:
 WPA-Duitsland in Walsrode 19-20/4/2013
 Aviornis Planckendael 31/8/2013
 WPA-Duitsland in Maagdenburg 6-7/09/2013
 WPA-Tjechië 26-29/9/2013
Nieuwsbrieven
 WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov
 WPA Annual Review

2 WPA Newsletters
Deelname aan
 Show Aviornis West-Vlaanderen
Ondersteuning projecten
 Tragopan DNA Project
 Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant
 DNA-onderzoek Edwards-fazant

Bijlage 3

Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2013
Opbrengsten en kostenoverzicht 2013
debet
contributie

credit
€ 2.773,00

bankkosten

€ 106,70

internetkosten

€ 157,78

overige kosten

€ 504,85

Edwardfonds

€ 8.500,00

Edwardsfonds

€ 5.524,45

Fazantendag

€ 1.650,00

kosten fazantendag

€ 1.994,00

Rente
donaties
totaal opbrengsten

€ 243,20
€ 60,00

WPA HQ
batig saldo

€ 13.226,20

€ 687,77
€ 4.250,65
€ 13.226,20

beginbalans 01-01-2013
banksaldo

€ 17.820,76

algemene reserve

€ 7.109,49

Edwardsfonds

€ 17.820,76
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vietnam fonds

€ 1.259,00

DNA fonds

€ 4.397,27

educatiefonds

€ 5.055,00
€ 17.820,76
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eindbalans 31-12-2013
banksaldo

€ 22.071,41

algemene reserve

€ 8.384,59

Edwardsfonds

€ 3.975,55

vietnam fonds

€ 259,00

DNA fonds

€ 4.397,27

educatiefonds

€ 5.055,00

€ 22.071,41

€ 22.071,41
Begroting 2014

debet
contributie

bankkosten

€ 105

internetkosten

€ 160

overige kosten

€ 500

€ 2.000

Edwardsfonds

€ 5.500

Fazantendag

€ 1.300

kosten fazantendag

€ 1.500

donaties
totaal opbrengsten

-

€ 2.500

Edwardfonds
Rente

-

credit

€ 200
€ 50

WPA HQ
nadelig saldo

€ 6.050,00

€ 725
-

€ 2.440
€ 6.050,00

Uitgangspunten financieel beleid 2014
Het vergroten van de inkomsten uit lidgelden (door het werven van nieuwe leden) Secretariaatskosten (
onderdeel van overige kosten) stabiliseren
Het aanspreken van de diverse fondsen voor komende projecten

Bijlage 4

KRAAGFAZANTEN WERKGROEP: jaarverslag 2013


4 Vergaderingen van de werkgroep.



Activiteiten van de werkgroep:
 import van eieren in 2012 vanuit US
a. goud 3-5
b. Lady 0-1
c. beoordeling van de nieuwe dieren en integratie in het project
 import van eieren in 2013 vanuit US
a. goud 4-1
b. zilver 4-2
 voorbereiding legale import van Lady Amherst eieren van Landig/Pfarr (USA) naar de werkgroep in
2014
 internationale bemiddeling bij samenstelling fokparen en vervangen van gestorven vogels



Voordracht/promotie van het 5000-project:
 informatie over de werking van het project voor bestuur WPA CZ-SK (Walsrode 19/04/2013)
 voordracht over het 5000-project in Tsjechië (Dvur Kralove 28/09/2013) voor leden van WPA CZ/SK
 deelname aan shows in Geel en Roeselare



Publiciteit werkgroep:
 voornaamste raszuivere kenmerken kraagfazanten vertaald in het Frans
 vertaling van de posters (goud/Lady) in het Tsjechisch en het Slovaaks
 verspreiding flyers op de ruilbeurzen
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Project 5000:
 advies dubbel ringen: unieke 5000-ring + unieke ring kweker
 uitbreiding nieuwe leden in Tsjechië/Slovakije
 aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 520

Bijlage 5

Werkgroep VUURRUGFAZANTEN
Jaarverslag 2013
In de WPA-nieuwsbrief van juni verscheen ons verslag over onze studie in het natuurhistorisch museum van
Tring.
De verschillen tussen de grote – en de kleine gekuifde Borneo vuurrugfazanten werden hierin nader besproken.
Op 31 augustus, naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van Aviornis, werden “het waarom”, de doelstellingen
en de werkwijze van de werkgroep nader toegelicht en het belang van inventarisatie werd beklemtoond.
In het december-nummer van Aviornis verscheen er een artikel over de grote Borneo vuurrugfazant en werden
de blanco inventarisformulieren mee gestuurd. Tot op heden echter zonder veel reactie.
Dit artikel werd samen met de inventarislijsten vertaald en gepubliceerd in Aviornis Frankrijk.
Tevens werden er vuurrugfazanten geplaatst op de tentoonstelling van Roeselare met infobladen over de
werkgroep.
Op 13 december werd er bij de regio Limburg een uiteenzetting gegeven over de vuurrugfazanten en werd de
werkgroep nogmaals nader toegelicht.

Bijlage 6

Werkgroep Tragopanen
Jaarverslag 2013
Voor onze kwekers lijkt het misschien of we dit jaar hebben stilgezeten, maar niets is minder waar. Wij hebben 2
DNA rondes – (3 en 4) afgewerkt en ronde 5 voorbereid. Ondertussen is de uitslag van ronde 5 gekend (een
beetje vroeger dan verwacht). De resultaten zijn aan de betrokkenen meegedeeld en we zullen ze waarschijnlijk
begin 2014 verder afwerken. Wat het beheer van onze populatie betreft hebben we nu alle actieve leden van de
werkgroep voorzien van dieren, ook andere mensen hebben dieren ontvangen. Ons kweekbestand is stilaan aan
het groeien, op deze manier komt ons vooropgesteld doel een beetje dichter bij. Er is trouwens veel interesse uit
de ons omringende landen, van Portugal tot Tsjetsjenië. Er zijn momenteel ook al koppels gevormd van
nakweek. In 2013 is Paulo ook gestart met ZooEasy het programma om onze populatie beter te beheren. Dit
programma maakt koppel voorstellen in functie van de verwantschap. Momenteel gaan we alle medewerkers in
kaart brengen. We willen ons ledenbestand graag uitbreiden met succesvolle kwekers van tragopanen in binnenen buitenland. Het is nu ook nog steeds mogelijk alle dieren die soort zuiver gebleken zijn, te laten regulariseren
zodat ze in het stamboek kunnen worden opgenomen. Dit is slecht een eenmalige actie (meer info bij Paulo). Het
gaat hier om soort zuivere dieren van 2011 en om kwekers die het ringsysteem niet kenden (ook medewerkers uit
andere verbonden AOB BOF) . We hebben alle voorgedane problemen besproken en een corrigerende actie
opgesteld om deze zo te kunnen verhelpen en beter nog te voorkomen in de toekomst.
We bekeken ook of het mogelijk was om foto’s te publiceren zoals voor het 5000-project. Vooral het
onderscheid tussen de verschillende hennen is echter niet zo simpel.
We hebben uit onze 5 DNA rondes 66 zuivere cabots , 79 satyrs & 52 temmincks.
We hebben ook gezien dat er bij de cabot de meeste genetische diversiteit zit.
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Werkjaar 2014
We zijn nu bezig met DNA ronde 6, de stalen zullen onderzocht worden aan 70€ per staal.
We gaan ZooEasy verder uitwerken.
Beheer van de bestaande zuivere populatie verder uitwerken.
Alle verwantschappen opnieuw bekijken met de bijkomende gegevens van DNA ronde 5.

Bijlage 7

ECBG jaarverslag 2013.
Er waren zoals steeds twee bijeenkomsten: de eerste eind april in Walsrode - Duitsland en de tweede eind
september in Bile Policany - Tsjechië.
 In 2013 is Keith Chalmers – Watson verkozen tot Voorzitter WPA en Stuart Wilson tot ondervoorzitter.
Het adres van WPA hoofdkwartier is tevens verhuisd naar Northumberland.
 Het internationale stamboek voor de Edwards-fazant en de Vietnam-fazant kreeg een nieuwe
stamboekhouder, Chris Holmes curator in Houston Zoo. Voor het EEP heeft Tom Kapic al te kennen
gegeven dat het een bijzonder grote klus wordt. De meest geüpdatete versie lijkt moeilijk terug te
vinden. Tom heeft wel nadrukkelijk geuit dat hij wil samenwerken met particuliere kwekers.
 De eerste resultaten van het DNA onderzoek van de Edwards-fazanten zijn bemoedigend. Er is een
contract afgesloten tussen ECBG en BioGenomics van de KULeuven, volledig gefinancierd door
bijdragen van WPA met wat hulp van de ZGAP. De volledige resultaten worden tegen het einde van het
jaar verwacht.
 Er werd een protocol geschreven om gedurende 3-5 jaar een gecontroleerde kruising uit te voeren
tussen Edwards en Vietnam. Gezien het hier om 1 soort gaat willen we leren hoe de vererving van de
witte staartveren verloopt. Dit is absoluut noodzakelijk vooraleer inbreng van bepaalde Vietnam’s in de
Edwards-populatie kan overwogen worden.
 In Duitsland zijn er in 2011 en 2012 groene pauwen van de ondersoort imperator ingevoerd. Voor deze
dieren zou er een afzonderlijk stamboek komen met een eigen ring.
 De Duitse kamhoender werkgroep heeft via een import zo’n 5 jaar geleden de ondersoort G.g.
spadiceus bekomen. Momenteel zijn er nog 2-6 dieren van in de werkgroep, een tekort aan hanen dus
en een tekort aan interesse in deze dieren om de populatie voldoende uit te breiden.
 De werkgroep voor de zilverfazanten verbetert geleidelijk aan hun beeld- en databank van de
verschillende ondersoorten. Er lijken geen zuivere ‘nycthemera’ en ‘berliosi’ aanwezig te zijn in
Europa. Verder proberen ze vooral de kleine populaties ‘jonesi’ en ‘lewisii’ zuiver en vitaal te houden.
 Van de Blyth-tragopanen in Europa kunnen we ondertussen wel stellen dat deze soort niet lang meer in
beschermd milieu aanwezig zal zijn. De sterk ingeteelde populatie bestaat nog uit 3-2 vogels, waarvan 1
heel oude hen en een jongere bijna blinde hen.
 In tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, heeft het DNA onderzoek van de tragopanen werkgroep
uitgewezen, dat er nauwelijks hybriden zijn bij de onderzochte Cabot-populatie. Er blijkt zelfs nog
redelijk wat genetische variatie binnen de groep te zijn. Opmerkelijk hier is dat we een goede populatie
geteste dieren hebben zonder stamboek en dat EAZA een stamboek heeft waarvan geen enkel dier
getest is.

Bijlage 8

Stamboeken voor Edwards’ – en Vietnamfazant binnen WPA Benelux
Verslag 29-03-2014
Evenals in de vorige jaren werden de inventarislijsten voor beide stamboeken verstuurd naar alle deelnemende
kwekers binnen Europa. Voor de Duitstalige landen heeft Heiner Jacken met heel veel energie en
doorzettingsvermogen de gewenste informatie weten in te zamelen. Laurent Fontaine heeft eveneens een
bijzonder inspanning geleverd om in Frankrijk de privékwekers en enkele kleinere dierentuinen/vogelparken te
benaderen en hen te motiveren om de vragenlijsten te vervolledigen en terug te sturen. In de Benelux werden de
gegevens verzameld door Ivan Roels, die ook instond voor de verwerking van al de ingezamelde informatie.
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Het is andermaal een immens werk geworden dat alleen maar mogelijk is geweest door een heel intense
samenwerking tussen boven vernoemde personen. Ook Alain Hennache is andermaal een onmisbare schakel
gebleken in ons team.
Stamboek Vietnamfazant
In het najaar werden er maar liefst 50 inventarislijsten uit 12 landen ingezameld en verwerkt. Met de onmisbare
hulp van Alain Hennache is het mogelijk geweest om adviezen te formuleren voor het vormen van nieuwe
fokparen. Het berekenen van de inteeltcoëfficiënt tussen de verschillende beschikbare vogels is de belangrijkste
maatstaf die hiervoor werd gehanteerd.
Echter naar de toekomst toe zal dit een groot probleem worden gezien een gedegen analyse met behulp van een
stamboek programma alleen maar kan gebeuren wanneer alle gegevens ook worden ingevoerd in het stamboek
database. Dit is helaas niet meer gebeurd sinds 2009. Deze situatie is uiteraard niet langer houdbaar. Deze
materie is aangekaart op de laatste WPA-ECBG meeting. Er worden momenteel een aantal opties overwogen.
Eind 2013, begin 2014 zijn er heel wat vogels verplaatst tussen de deelnemende collecties. De meeste
uitwisselingen hebben plaatsgevonden op Aviornis-ruilbeurzen of bijeenkomsten georganiseerd door de WPA
chapters in de Benelux en omliggende landen. Hierbij zijn er heel wat leden die hun logistieke hulp hebben
aangeboden bij deze verplaatsingen. Ook hierbij is grensoverschrijdend teamwork de sleutel geweest om dit alles
tot een goed einde te brengen.
Stamboek Edwards fazant
Voor dit stamboek werden in 2013 gegevens ingezameld uit 51 collecties, wat aanzienlijk meer is dan vorige
jaren ( in 2012 slechts 14 inventarislijsten teruggestuurd uit 5 landen).
Na verwerking van alle ingezamelde informatie zijn er eveneens adviezen geformuleerd om nieuwe fokparen
samen te stellen. Op basis van deze adviezen zijn er vervolgens ook heel wat vogels verplaatst tussen de
deelnemende collecties.
Het goede nieuws is hier wel dat er ondertussen een aantal zaken in beweging zijn gezet met het oog op de
voortzetting van het stamboek:
-

Chris Holmes, Houston Zoo zal het internationaal stamboek verderzetten
Tom Kapic, Prague Zoo zal het EEP stamboek voeren
van verschillende vogels zijn er veerstalen ingezameld in verschillende werelddelen in het kader van
een DNA analyse. Met dit onderzoek hopen we vogels te kunnen selecteren waarmee we kunnen verder
werken met het stamboek

Ook voor dit stamboek dienen nog alle ingezamelde gegevens sinds 2009 ingevoerd te worden in het stamboek
programma.
Gezien de toestroom van de te verwerken informatie sterk ik toegenomen is volgende taakverdeling afgesproken
voor 2014:
Voor het inzamelen van de inventarislijsten voor beide stamboeken:
Benelux:
Ivan Roels
Duitstalige landen:
Heiner Jacken
Frankrijk:
Laurent Fontaine
UK en Ierland:
Keith Chalmers-Watson
Voor het verwerken van de gegevens, formuleren van adviezen, opvolging van verplaatsingen en algemene coordinatie binnen het stamboek:
Edwards-fazant :
Vietnam-fazant:
Hybridisatie exp. :
Support DNA-onderzoek:
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Bijlage 10

Stamboek kraagfazanten 2013
Aantal goudfazanten
In stamboek 521 stuks
Buiten stamboek 875 stuks
Aantal kweekstellen
195 kweekparen
Aantal liefhebbers in stamboek
101 medewerkers
Aantal bloedlijnen
Basis 3 bloedlijnen
2012 3 extra bloedlijnen
2013 1 extra bloedlijn nog te controleren
Nog geen nakweek van bijkomende bloedlijnen

Aantal jongen 2013
Ringen besteld 507 st
Verspreiding:
België
Duitsland
Gr Brittannië
Nederland
Oostenrijk
Tsjechië
Zwitserland
Frankrijk : eigen werkgroep
Italië : eigen werkgroep

Bijlage 11

Stamboek Tragopanen 2013
Aantal Tragopanen
In stamboek
 Satyr 84 st
o TR-ring 31 st
 Temminck 67
o TR-ring 26 st
 Cabot 19 st
o TR-ring o st
Buiten stamboek
 Satyr 29 st
o TR-ring 2 st
 Temminck 14 st
o TR-ring 2 st
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Cabot 48 st
o TR-ring o st

Aantal liefhebbers in stamboek




Satyr 19 medewerkers
Temminck 15 medewerkers
Cabot 4 medewerkers

Aantal jongen 2013




Satyr 20 st
Temminck 24 st
Cabot o st

Verspreiding:
België
China
Duitsland
Frankrijk
Gr Brittannië
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Tsjechië
USA
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Nieuwsflitsen
Bij de verschillende focusgroepen wordt ondertussen niet stilgezeten.
Het Tragopan-project krijgt steeds meer vorm. Ook de zesde fase is intussen zo goed als
volzet en de stalen gaan binnenkort naar de universtiteit voor onderzoek. Naast de geteste
vogels met een attest, zijn er inmiddels ook al 67 tragopanen met een TR-ring, nafok dus van
de geteste dieren. Ook dit jaar zijn er al berichten van nafok, zodat de populatie zuivere
vogels stilaan groter wordt. Iedereen die over geteste dieren of hun nakomelngen beschikt kan
vrijwillig toetreden tot het stamboek dat door Paulo Raeymaekers wordt bijgehouden.
Medewerkers aan het stamboek kunnen niet alleen de TR-ringen bestellen, maar kunnen ook
advies krijgen over de verwantschap van hun dieren. Op die manier kunnen we inteelt en de
daaruit voortvloeiende narigheden zoveel als mogelijk vermijden.
Er is intussen ook grote belangstelling voor ons project vanuit de zoowereld van de VS. Er
wordt momenteel onderhandeld om een hele reeks stalen van de Cabot-tragopan van
verschillende dierentuinen uit de VS te verzamelen om ze hier te laten onderzoeken op
zuiverheid en onderlinge genetische afstand. We kunnen gerust zeggen dat dit project een
baanbreker is.
Waarschijnlijk volgt er dus nog een zevende fase. Wie wil deelnemen, kan best per E-mail
contact opnemen met Willy Tieleman: willy.tieleman@skynet.be met vermelding van soort
en aantal van de te testen vogels. De nodige inlichtingen worden u dan toegezonden.
De Focusgroep Kraagfazanten blijft evenmin bij de pakken zitten. Via contacten met de VS
proberen we nieuwe bloedlijnen van goudfazanten en aan zuivere Lady Amherst-fazanten te
bekomen. Daar zijn immers nog importen vanuit China gebeurd, toen Europa ten gevolge van
de vogelgriep gesloten was. Het goede nieuws is dat de eerste nafok van die goudfazanten
ondertussen geboren is. Voor de Lady's is het nog steeds duimen.
Bij de focusgroep Pauwfazanten lijkt er eindelijk beweging te komen in een project dat al
jaren aansleept, maar dat omwille van financiële en technische redenen maar niet van de
grond kwam. Het gaat om de Maleise pauwfazant en de Bergpauw (Rotschild) pauwfazant.
Van deze twee soorten bestaat een stamboek waarin alleen de rechtstreekse nakomelingen van
de destijds ingevoerde dieren zijn opgenomen. In de loop der jaren zijn er echter maar weinig
van die dieren over en het stamboek berust dan ook op een heel smalle basis. Nu zijn er al
vele jaren liefhebbers die één of twee van deze soorten in hun bezit hebben en er ook mee
kweken, zoder dat ze ooit in het stamboek werden opgenomen. In navolging van wat we hier
met de tragopanen gedaan hebben, wil men nu in het UK een dergelijk onderzoek voor deze
twee soorten starten. Er zal worden nagegaan of de dieren buiten het stamboek raszuiver zijn
en of ze genetisch voldoende verschillen om de kwaliteit van de populatie in beschermd
milieu te versterken. Het onderzoek zal aan de Universiteit van Edingburg gebeuren en zal
deels door WPA en deels door de Royal Scottisch Zoological Society (de Schotse
tegenhanger van onze Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) gebeuren.
Op verzoek van de werkgroep hebben verschillende kwekers van deze soorten stalen
ingeleverd, die inmiddels naar het UK zijn opgezonden. Het is nu uitkijken naar de resultaten.
Ook het belangrijke project voor de redding van de Edwards-fazant loopt verder.
In Japan is men er in geslaagd 12 stalen van verschillende dieren te verzamelen en er wordt nu
gekeken hoe die het best naar hier worden verzonden om in de volgende fase van het DNAonderzoek te worden betrokken. Er werd besloten van op voorstel van BioGenomics ook nog
20 vogels uit onze Europese populatie (Europa en USA vertoonden gelijkaardige variatie) te
onderzoeken evenals 20 Vietnam-fazanten. Er moeten ook nog een 20-tal Swinhoe-fazanten

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2014

16

nagekeken worden om het onderscheid tussen zuivere vogels en hybriden niet aan het toeval
over te laten. Er werden tot nu toe trouwens nog geen kruisingen gevonden bij de onderzochte
dieren. Het zal samen toch al gauw om een 75-tal te onderzoeken stalen gaan, met de daarbij
horende kosten. Gelukkig is er ook bij de dierentuinen een toenemende interesse vast te
stellen. Er is vanuit de EAZA Galliformes TAG een voorstel tot sponsoring rondgezonden aan
de zoo’s die de soort houden en we hebben reeds van drie dierentuinen een toezegging van
financiële steun gekregen. We houden u zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Cotswold, wat een mooie streek
Onze Engelse vrienden organiseerden de halfjaarlijkse vergadering van ECBG en deze had
plaats in “The Cotswold Wildlife Park” nabij Burford .
Bij ons vorig bezoek was de streek ondergedompeld in een pak sneeuw. Nu was het de regen
die Groot Brittannië teisterde.
Deze vergadering
had plaats op
donderdag 20
februari 2014. In de
rubriek nieuwsflitsen
vind je een
samenvatting van
deze vergadering .
Dit Wildlife Park is
tevens de plaats waar
WPA-Engeland, of
beter de CBAG
(Conservation
Breeding Advisary
Group) al hun
vergaderingen houden .
Het is een open dierentuin met een beperkt aantal dieren . De perken zijn ruim en de
dierentuin is mooi verzorgd. Het is een
oud Engels kasteelpark met prachtige
grasperken en indrukwekkende bomen.
Ze bezitten ook enkele fazanten maar
hun collectie is beperkt. Op zaterdag
was het prachtig weer en de dierentuin
kreeg heel wat bezoekers. Hun parking
stond vol. Op zondag kregen we een
beperkte (door tijdsgebrek) rondleiding
door de zoo met een bezoek aan de
volières en vooral de Walled Garden.
Tijdens deze rondleiding kregen we een
mooi inzicht in de lopende projecten
van deze dierentuin. Het belang van een
goed management en stamboekbeheer
werd nogmaals duidelijk.
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Deze dierentuin is
gelegen in het mooie
streek die bekend is
als “the Cotswolds”.
Deze streek heeft een
uitstraling tot ver
buiten de grenzen en
is beschermd gebied.
Het glooiende
landschap is
prachtig. Hier en
daar zag je nog de
sporen van de

overstromingen die daar eind januari en begin
februari hadden plaats gehad .
In dit landschap zijn de velden nog omringd door
hagen en heggen . Je vind hier ook die typische
Engelse bouwstijl terug. Het dorp Burford is
volledig geklasseerd en is een echte toeristische
trekpleister. Hier vonden we ook een hotel met de
wel gekozen naam ”The Golden Pheasant Inn”. Als echte kraagfazantenliefhebbers konden
we dit toch niet voorbij laten gaan er zonder enkele foto’s van te nemen . De kleuren van de
goudfazant op het uithangbord stemmen wel niet overeen met de originele pracht van deze
fazant .
De bekende universiteitsstad
Oxford is niet veraf en konden we
ook niet links laten liggen. Deze
stad is zeker een bezoek waard.
Het is een echte universiteitsstad
waar vele jonge mensen
rondlopen. De
universiteitsgebouwen hebben een
uitstraling en zijn prachtig
bewaard.
Op zaterdag was de fazantendag
van CBAG. Uit alle hoeken van
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Groot Brittannië
kwamen de leden naar
deze bijeenkomst . Hier
werden contacten
gelegd, nieuwe
afspraken gemaakt,
ervaringen uitgewisseld
enz.
De ganse dag waren er
lezingen over allerlei
onderwerpen:
parasieten, voeding,
kweekprogramma’s
(Edwards-fazant,
Tragopanen en
Bloedfazanten),
stamboekbeheer en
bezoek aan collecties.
Onze tijd was te kort
om al het moois te
ontdekken in deze
prachtige streek van
Groot Brittannië en is
zeker nogmaals een
bezoek waard.
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ECBG en SAC
Tijdens de CBAG meeting in Cotswold gingen twee belangrijke vergaderingen door.
Op donderdag namiddag was er de 18de ECBG vergadering en op vrijdag voormiddag ging de
stichtingsvergadering van het Scientific Advisory Committee (SAC) door.
Op de ECBG vergadering kwamen zoals altijd verschillende belangrijke punten aan bod in
verband met de inspanningen die door de private kwekers van WPA geleverd worden om
bedreigde en andere fazantensoorten in stand te houden.
Zo werden achtereenvolgens de Edwards- en Vietnam-fazant, de Salvadori-fazant, de Blyth- en
Cabot-tragopan en de Berg- en Maleise pauwfazant besproken. Vervolgens ging er uiteraard heel
wat aandacht naar de resultaten van het DNA-onderzoek van de Edwards-fazant dat in opdracht
van ECBG door BioGenomics werd uitgevoerd. De aanwezigen waren erg enthousiast over de
hoopgevende resultaten en wensten het leuvense lab voor de geleverde arbeid te feliciteren. Ook
de verdere strategie werd besproken en goedgekeurd.
Daarna werd er een overzicht gegeven van de activiteiten van de verschillende werkgroepen en
van de conservatie projecten in Azië die door ECBG-lid John Corder begeleid worden.Tenslotte
was er het probleem van een nieuwe chairman, aangezien het mandaat van Ludo Pinceel na drie
jaar voorzittersschap na deze vergadering eindigde. Omdat er geen onmiddellijke oplossing voor
de opvolging kon worden gevonden - niemand van de voorgestelde leden wenste deze taak op zich
te nemen - werd later overeengekomen dat Ludo nog één jaar langer deze taak zou verder zetten,
in de hoop dat er tegen dan een geschikte kandidaat opvolger zou worden gevonden.
De volgende ECBG-vergadering wordt georganiseerd door WPA-Benelux en gaat in september
door in Planckendael, de dag voor onze fazantendag in Antwerpen. Op die manier kunnen de
buitenlandse ECBG-leden ook gemakkelijk aan onze fazantendag deelnemen.
De eerste vergadering van het Scientific Advisory Committee van WPA (SAC) vond vrijdag in
de voormiddag plaats. Naast een aantal vaste bestuursleden van WPA zoals de voorzitter Keith
Chalmers-Watson en leden van de raad van beheer, zoals John Corder, Paul North, Richard
Carden en Billy Wilson waren er ook nog drie stichtende leden van WPA namelijk Keith
Howman, Tim Lovel en Gary Robbins aanwezig. De vergadering begon met de kennismaking met
de vaste leden van het comité: Nick Sotherton, director research van de Game & Wildlife
Conservation Trust, Tim Bray, een specialist in DNA research en populatie genetica die in
Zwitserland werkt, Brian Bertram, director Wildfowl & Wetlands Trust (Slimbridge), Roland
Wirth, stichter van ZGAP die conservatieprojecten adviseert, en die ondermeer nauw betrokken is
bij het SOALA project in Vietnam en tenslotte Ludo Pinceel.
Een aantal mogelijke projecten werden besproken en een aantal daarvan werd goedgekeurd. Zo
bv. een survey in het oosten van Myanmar, met speciale aandacht voor de Blyth-tragopan. Voor
deze soort zal er ook in Nagaland, waar "onze" blyths destijds vandaan kwamen, een
conservatieproject starten, waarvoor de hulp van John Corder gevraagd werd. Die blijft ook actief
betrokken bij de conservatieprogramma's van de Western tragopan en de Wallich-fazant in India.
Voor de edelfazanten wordt er steun verleend aan de bescherming van de laatste echte Europese
fazanten in de Nestos delta in Griekenland en aan een project in Georgië. In Afrika sponsoren we
een project rond de Zwartvoorhoofd Frankolijn en in Groot Brittanië gaat extra aandacht naar de
situatie van het korhoen.
Uiteraard verleent het SAC ook steun aan het Edwards-project en aan het nieuwe DNA-project
rond de pauwfazanten.
Aan Ludo Pinceel werd ook gevraagd deze groep te willen voorzitten, wat hij voor één jaar heeft
aanvaard. De volgende vergadering zal doorgaan in Oostenrijk, gekoppeld aan de 20ste ECBGvergadering, zodat de nodige verplaatsingen tot een minimum kunnen worden beperkt.
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Lidmaatschap 2014
De WPA Benelux is nu volledig overgestapt naar IBAN (het international Bank Account
Number). Voor wie het lidgeld voor het jaar 2014 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat s.v.p
nog doen en check dan eerst even of u de juiste gegevens nog in uw administratie heeft
staan.
1093646 ING-bank Nederland
IBAN NL62INGB0001093646
BIC INGBNL2A
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE
Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2014 vermelden?
voor het jaar 2014 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd:
gewoon lidmaatschap
27 euro
lid begunstiger (fellow) 50 euro
Conservation-lid
115 euro

Welkom aan nieuwe leden
Dhr de Ruiter B.
Faunapark Flakkee
Dhr Beyens D.
Dhr Lambert H.

Beerzerveld
Nieuwe Tonge
Meerhout
Oude Tonge

Nederland
Nederland
België
Nederland

Agenda






5-6 sept fazantendag WPA-Duitsland in Rietberg met bezoek aan Lundy farm
12 september 2014 ECBG vergadering te Planckendael
13 september 2014 fazantendag WPA-Benelux in Zoo Antwerpen
18-21 sept 2014 WPA-Annual Convention in Ierland
18-19 oktober WPA-Frankrijk te Clères
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het
secretariaat.
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WPA-Benelux nodigt u uit op haar
Fazantendag 13 september 2014 in Zoo Antwerpen

programma





9-10h onthaal met koffie in
Verlat-zaal
10-12h rondleiding (3 groepen, 1
groep anderstaligen)
12-14 lunch in de zelfbediening
Flamingo
14-18h lezingen in Darwin-zaal
met koffiepauze

Tussenkomst dagprogramma
25 € leden
30 € niet leden

Avondprogramma
Voor de liefhebbers is er een diner in
een gezellig restaurant nabij de zoo
voorzien.
Een 3-gangenmenu
Tussenkomst 30 €
Aanvang om 19h
Bijdragen zijn te storten op
rekeningnummer :
Nederland : 1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
Inschrijving is verplicht
voor 05 september 2014.
Tel (00)32 14 378676
Email: paulo.raeymaekers@skynet.be
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