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Colofon 

 

Van het bestuur 
 

 

Met de maand mei is het broedseizoen nu in volle 

gang. Hopelijk piepen overal bij onze leden de kuikens 

in de kunstmoeders of beter nog, bij de echte ouders. 

Goede kweekresultaten met soort-zuivere vogels zijn 

een garantie voor het in stand houden van deze soorten 

in beschermd milieu en tevens ook voor het 

voortbestaan van onze hobby.  Weinig mensen 

realiseren zich hoeveel tijd, energie en ook geld wij 

hierin investeren en hoe belangrijk dit is voor de ex situ 

conservatie. 

Het mooiste voorbeeld is ons reddingsplan voor het 

voortbestaan van de kritisch bedreigde Edwards-fazant. 

Dank zij de resultaten van het DNA onderzoek naar 

deze soort, zal het nu mogelijk zijn een aantal 

belangrijke en zo onverwant mogelijke vogels te 

selecteren, waarmee dan een reddingspopulatie kan 

worden opgestart. Zonder het initiatief van ECBG en 

de financiële steun van de verschillende Europese 

afdelingen van WPA zou dit niet mogelijk geweest 

zijn. 

In dit nummer vind je uiteraard een volledig verslag 

van onze Algemene Vergadering die onder ruime 

belangstelling doorging op zaterdag  21 maart 

laatsleden en waarvoor Noël en Patricia Hendrikx 

gastvrij hun huis en collectie open stelden voor alle 

geïnteresseerde leden. 

Ook de verschillende focusgroepen hebben niet stil 

gezeten. Zo bezochten leden van de Tragopan Focus 

Groep de vogelcollectie van het Natuurhistorisch 

Museum te Tring (UK) om er de morfologische 

kenmerken van de verschillende tragopanen onder de 

loupe te nemen. Een kort verslag over hoe een dergelijk 

bezoek verloopt vind je verder in deze nieuwsbrief. 

Ook de Rode Kamhoenders en enkele ondersoorten van 

de zilverfazant kregen daar bijzondere aandacht. Dit 

laatste was ook het geval bij een bezoek van de 

werkgroep Vuurrugfazanten aan het Natuurhistorisch 

Museum te Parijs, al ging de meeste tijd daar naar de 

kuifloze vuurruggen. Deze laatste worden steeds 

zeldzamer in beschermd milieu, vooral voor de 

kuifloze Borneo-vuurrug is het vijf voor twaalf. 

Tenslotte herinneren we hier ook nog eens aan onze 

fazantendag in Rhenen op 26 september, die hopelijk al 

in je agenda aangekruist staat.  
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Jaarvergadering WPA-Benelux bij Noël en Patricia Hendrikx 
 

Op zaterdag 21 maart 2015 had onze jaarlijkse vergadering plaats van WPA-Benelux. 

Dit jaar waren we te gast bij Noël en Patricia Hendrikx. 

Iets voor 15h arriveerden we bij Noël en de 

eerste gasten stonden ons reeds samen met 

Noël op te wachten . 

Na wat uitwisseling van de voornaamste 

roddels zijn we de vogels gaan inspecteren. 

Noël beschikt over een ganse collectie 

fazanten, duiven, steltlopers, papegaaien, 

kraanvogels en toerako’s. Ook ben ik  er zeker 

van dat ik nog enkele soorten mis. 

De deelnemers aan dit hokbezoek kunnen de 

duimen en wijsvingers aflikken en maar 

dromen van zo een mooie collectie. Deze is 

zeker de moeite waard om een bezoek aan te 

brengen. Dit was ook te merken aan het aantal 

deelnemers van deze bijeenkomst. Vanuit alle 

hoeken van België en zelfs uit het noorden van 

Nederland (lees Friesland) kwamen de 

deelnemers naar Overpelt afgezakt. Hier en 

daar was het zelfs terug zien van oude 

bekenden. 
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Het weer was minder van de partij , maar toch hebben we kunnen genieten en een hele poos 

buiten kunnen rondwandelen. 

Voor de kou had Patricia een warm onthaal voorzien in 

de living.  Zij had speciaal voor deze 

gelegenheid een cake gebakken, en die was 

heerlijk. Ik heb er enkele stukken van gegeten 

(maar ik was niet alleen) en dit samen met een 

heerlijke tas koffie. 

Maar we waren gekomen voor de vogels en 

daar hebben we het meest van genoten. 

Hierbij een aantal foto’s van de meest 

voorkomende 

soorten in de 

collectie van Noël. 

Foto’s zeggen meer 

dan woorden.  

 

Je kan het zo gek 

niet bedenken maar 

Noël heeft wel iets 

ervan  in zijn 

collectie. 

Na de rondleiding kregen we te horen dat hij nog 

grootste plannen had om verder uit te breiden. Dit 

moeten we zeker onthouden, want ik heb een 

vermoeden dat binnen enkele jaren de collectie nog is 

verdubbeld. 
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Na het bezoek bij Noël, rond 17h, was het tijd om 

onze jaarvergadering aan te vatten . Deze had 

plaats in de gezellige taverne “ Wedelse molen”. 

Na een koffietafel had de jaarvergadering plaats. 

Verslag hiervan vind je in deze nieuwsbrief.  

Na de vergadering gingen we nog even napraten, 

maar het was zoeken naar een plaatsje in de 

taverne, alle stoelen waren bezet. Gelukkig konden 

we na even wachten een zitplaats bemachtigen en 

konden we lekker nakeuvelen over deze mooie 

geslaagde dag. Ik heb geen enkele negatieve 

reactie gehoord, enkel maar positieve.  

 

Patricia en Noël, nogmaals hartelijk dank voor de 

warme en goede ontvangst. Het was een namiddag 

om U tegen te zeggen. Merci en dit in naam van 

alle deelnemers aan deze prachtige dag.  
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World Pheasant Association – BeNeLux 

JAARVERGADERING 
Zaterdag 21 maart 2015  te Overpelt 

AANVANG 18.30 uur 

Verslag 

 
1. Opening en mededelingen 

 Welkom door de voorzitter en dankwoord aan Noël en Patricia Hendrikx 

 Aanwezigheidslijst zie bijlage 1 

 Verontschuldigingen : zie bijlage 1 

 

2. Verslag jaarvergadering 2014, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2014 

 Het verslag wordt goedgekeurd  

 

3. Jaarwerking verslag 2014 van de secretaris 

 Zie bijlage 2 

 

4. Financieel verslag 2014 van de penningmeester en inning van de contributie 

 Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2014 in bijlage 3 

 

5. Begroting 2015 en vaststellen contributie 2015 

 Begroting zie bijlage 3 

 Contributie 2015 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 2014 

 Kascommissie is verontschuldigd. 

 Goedkeuring ontvangen van Loi Burger en Raf Smets 

 Het financieel jaarverslag van 2014 is goedgekeurd  

 

7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2015 

 De kascommissarissen voor 2015 zijn: Henk Wareman en Koen ‘t Syen. 

 

8. Fazantendag WPA-Benelux 2015   

Zaterdag 26 september 2015 in Ouwehands Dierenpark te Rhenen 

 Programma zie nieuwsbrief nr 2 in mei 2015 

 

9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

 Aftredend volgens het rooster zijn: Teun van de Braak, Ivan Roels, Dirk 

Callebaut en Serafino di Cristofaro 

 Serafino di Cristofaro neemt definitief ontslag als bestuurslid 
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 Geen kandidaturen voor nieuw bestuurslid ontvangen 

 Teun van de Braak, Ivan Roels en Dirk Callebaut stellen zich terug kandidaat 

als bestuurslid. 

 Teun van de Braak, Ivan Roels en Dirk Callebaut zijn herkozen als bestuurslid   

 Er blijven nog steeds vacatures open. 

 

 

 

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 

 aftredend in 2016: Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen 

 aftredend in 2017: Frédéric Verstappen 

 aftredend in 2019: Ludo Pinceel 

 aftredend in 2020:  Teun van de Braak, Ivan Roels en Dirk Callebaut 

 

11. Rapportage werkgroepen:  

 Kamhoenders: Jaak Janssen rapporteert  

o Zie bijlage 4 

 Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert: 

o  zie bijlage 5 

 Pauwfazanten:   
o Er is geopteerd voor een nieuwe onderzoektechniek in Edinburg. 

o Voor deze nieuwe methode hebben ze bloedstalen nodig. 

o Mogelijkheid om dit te nemen bij jonge kuikens: vroegtijdige dood, niet 

uitgekomen enz.. Gelieve de kuikens te bewaren in de diepvriezer voor 

verder onderzoek.  

o Vuurrugfazanten: Dirk Callebaut rapporteert:  

o zie bijlage 6  

 Tragopanen: Bart Verbruggen rapporteert 

o zie bijlage 7 

 

  

12. ECBG-activiteiten:. 

 verslag verzorgd door Frédéric Verstappen:  

o zie bijlage 8 

 Edwards-project: door Ludo Pinceel  

o Zie bijlage 9  

 

13. Stamboeken  

 Het is en blijft nog steeds een probleem om de nodige gegevens te ontvangen . 

 Stamboeken Lophura : Ivan Roels rapporteert zie bijlage 10 

 Stamboek Kraagfazanten: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 11 

 Stamboek Tragopanen: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 12 

 

14. Rondvraag en Sluiting 

 

 Yvan Roels stelt enkele boeken te koop. Deze opbrengst gaat volledig naar het 

Edwardsfonds. Boekenlijst zie bijlage 13 

 Voorstelling van een biologisch ontsmettingspreparaat op basis van bacteriën 

(Probiotica) door Roelants Guido. 
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 Is het mogelijk dat het lidgeld is ontvangen van Sietze dmv incasso? Navragen bij 

Teun. 

 Een dankwoord voor de medewerkers van WPA voor al het werk dat zij doen voor 

de fazanten en de vereniging . 

 Vraag naar een samenvatting van de gegeven presentatie en vooral het juist 

gebruik van het stamboombriefje in de nieuwsbrief. Dit zal verschijnen in de 

volgende nieuwsbrief. Paulo 

 

 

 De voorzitter sluit het officiële gedeelte. 

 

15. Presentatie van: “Tragopan DNA-project” door  Paulo Raeymaekers 

 

Einde vergadering: 21h45 

 
Bijlage 1 

WPA-jaarvergadering 21 maart 2015 
aanwezigheidslijst 
NR naam voornaam Verontschuldigd   

1 Raeymaekers Paulo naam voornaam 

2 Pinceel Ludo Tielemans Willy 

3 t seyn Koen Borst Piet 

4 Dijcks Huub Smets Raf 

5 Dijcks Mia Burger Loi 

6 Roelants Raf     

7 Roelants Guido 
  8 V D Braak Teun 
  9 Reinders Peter 
  10 Verbruggen Bart 
  11 Vanacken Theo 
  12 Steenacker Vic 
  13 Callebaut Dirk 
  14 Redant Patrick 
  15 Roels Ivan 
  16 Janssen Jaak 
  17 Verstappen Frédéric 
  18 Vallen  Marriet 
  19 Bartling mevr 
  20 Bartling dhr 
  21 De Boer Sietze 
  22 Posthumus Lutzen 
  23 Grosemans Frank 
  24 Bernar Francois 
  25 Wareman Henk 
  26 Holsheimer dhr 
  27 Holsheimer mevr 
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28 Hendrikx Noël 
  29 Hendrikx Patricia 
        
   

Bijlage 2 

Jaarwerking WPA-Benelux 2014 
 

4 Bestuursvergaderingen 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 14/3/2014 

 Voorbereiding jaarvergadering 

 Voorbereiding fazantendag 

 Project Edwards-fazant 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Twisteden (Irrland) op 14/05/2014 

 Voorbereiding fazantendag 

 DNA-onderzoek tragopanen 

 Nabespreking jaarvergadering 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 14/08/2014 

 Concretisering Fazantendag  

 Project Edwards-fazant 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 15/11/2014 

 Nabespreking fazantendag 2014 en voorbereiding 2014 

 DNA-onderzoek Edwards-fazant 

 DNA-onderzoek Tragopanen 

 Voorbereiding jaarvergadering Noël Herndrikx te Overpelt 

 

Jaarvergadering te Heeswijk-Dinther 29 maart 2014 

 Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2014 

 

Fazantendag in Zoo Antwerpen zaterdag 13/09/2014 

 Onthaal en rondgang door de zoo 

 Sprekers: Peter Galbusera, Philip Helsen, Jaap Corten, Dang GiaTung, John Corder 

 Maaltijden ’s middags en’s avonds 

 Aantal deelnemers: dag 44 en avond 20 

 

2 ECBG-vergaderingen 

 Vrijdag 12/9/14 in Zoo Planckendael, organisatie WPA-Benelux 

 UK Cotswold Wildlife Park 20/02/2014 

 

Bezoeken aan: 

 WPA-UK in Cotswold 20-21-22-23/02/2014 

 WPA-Duitsland Treffen West in Twisteden - Irrland 14/05/2014 

 WPA-Duitsland in Rietberg 5-6-7/9/2014 

 WPA-Frankrijk 18 oktober 2014 

 

Nieuwsbrieven 

 WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov 

 WPA Annual Review  

  2 WPA Newsletters 
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Ondersteuning projecten 

 Tragopan DNA Project 

 Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant  

 DNA-onderzoek Edwardsfazant 

 

 

Bijlage 3 

Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2014 
Opbrengsten en kostenoverzicht 2014 

debet   credit   

contributie € 1.548,00 bankkosten € 120,86 

  
 

internetkosten € 157,78 

  
 

overige kosten € 819,35 

Edwardsfonds € 8.972,54 Edwardsfonds € 5.499,45 

Fazantendag € 1.624,00 kosten fazantendag € 2.075,46 

Rente € 211,19 WPA HQ € 724,38 

  DNA fonds  € 8,64 

  Educatiefonds € 125,00 

  
batig saldo € 2.824,82 

totaal opbrengsten € 12.355,73   € 12.355,73 
 

beginbalans 01-01-2014      

banksaldo € 22.071,41 algemene reserve € 8.384,59 

  
 

Edwardsfonds     € 3.975,55 

  
 

Vietnamfonds € 259,00 

  
 

DNA fonds € 4.397,27 

  
 

Educatiefonds € 5.055,00 

  € 22.071,41   € 22.071,41 

eindbalans 31-12-2014 
  banksaldo € 24.896,23 algemene reserve € 7.869,96 

  
 

Edwardsfonds € 7.448,64 

  
 

Vietnamfonds € 259,00 

  
 

DNA fonds € 4.388,63 

  
 

Educatiefonds € 4.930,00 

  € 24.896,23   € 24.896,23 
 

Begroting 2015 

debet   credit   

contributie € 1.500 bankkosten € 125 

  
 

internetkosten € 157,78 

  
 

overige kosten € 750 

Edwardfonds € 250 Edwardsfonds € 5.500 

Fazantendag € 1.250 kosten fazantendag € 1.300 

Rente € 100 WPA HQ € 829,26 

donaties € 50 nadelig saldo - € 5.512,04 
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totaal opbrengsten € 3.150,00   € 3.150,00 

 
Uitgangspunten financieel beleid 2015  

- 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 

Stand van zaken in voorjaar 2015. Kamhoenders  Jaak Janssen Secretariaat EJFG 
 

 Er zijn geen thematische vergaderingen geweest van de focusgroep.  Door enkelingen 

wordt er nog verder gewerkt aan een educatief paneel over raszuiverheid van Rode 

Kamhoenders.   

 Op het secretariaat komen nog regelmatig vragen binnen in verband met kamhoenders. 

Niet alleen uit o.a. België, Nederland, Frankrijk en Duitsland maar ook uit Spanje, Polen, 

Pakistan, India, Java. 

We kunnen die liefhebbers dan inlichtingen geven, doorverwijzen voor aanschaf van dieren, 

literatuur bezorgen. Deze contacten zijn te danken aan de internetsite. Maar onze site is 

eigenlijk verouderd.  De doorsnee liefhebber stoort er zich niet aan, maar een wat weetgierige 

liefhebber blijft toch op zijn honger zitten.  De kritische liefhebber heeft alle recht om zijn 

stem te verheffen en ik vrees dat de echte deskundigen hun neus ophalen.  Onze internetsite is 

op het ogenblik eigenlijk ondermaats maar toen we er naar vroegen is er van de leden weinig 

kritiek binnengekomen. Zeker een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.  

 Vragen van nieuwe liefhebbers naar dieren gaan vaak over Groene Kamhoenders.  

Blijkbaar trekt deze attractieve vogel de aandacht.  Maar het blijft eigenlijk toch een vogel 

voor gevorderden, die ervoor zijn uitgerust.  De kostprijs blijft het aantrekkingspunt en de 

struikelsteen. 

 De Gele Kamhoenders (Lafayette) zien we regelmatiger bij de liefhebbers, maar de 

vermeerdering is toch afhankelijk van een zeer klein aantal kwekers.  

 De Grijze kamhoenders (Sonnerat) zijn een beetje gemeen goed aan het worden, waar 

door meerdere liefhebbers mee wordt gekweekt.   

De gele- en de grijze kamhoenders zitten in het reguliere verkeer tussen liefhebbers.  

 De Rode Kamhoenders winnen maar stapvoets aan populariteit.  Hopelijk kunnen we 

het bestand op peil houden want toch blijft de basis van betrouwbare dieren zeer smal.  Van 

de verre nakomelingen worden er elk jaar 52 miljard geslacht, maar de stamouders blijven 

zeldzaam bij WPA- en Aviornis-liefhebbers. Over raszuiverheid wordt er geheimzinnig 

gefluisterd en de oorsprong blijft vaak verborgen.  

 De echte wetenschappelijke onderzoeken waar de EJFG bij betrokken is liggen stil.  

De centen van de kunstwereld waren op.   

 De fototheek groeit en zou kunnen  afgerond worden.  Het nadeel is achter dat vooral 

de toeristisch ontwikkelde gebieden rijkelijk geïllustreerd zijn.  Er zijn echt wel heel wat 

wetenswaardigheden voor de liefhebberij uit voortgekomen.  En een aantal van die dingen 

overstijgen de populaire literatuur.  

 Het Balgenonderzoek is opnieuw opgenomen, maar het echte catalogeren vraagt nog 

heel wat werk.  

 In Engeland is aan verschillende universiteiten een groots onderzoek gaande dat in 

2017 wordt afgerond.  Het recente boek “Why did de chicken cross the world” ligt in dezelfde 

lijn. Het gaat er over biologie, religie, cultuur en economie over de Tyrannosaurus rex en de 

Cobb 700.  Het is een culturele verruiming die verder gaat dan de volière. 
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Bijlage 5 

 

KRAAGFAZANTEN WERKGROEP: jaarverslag 2014 

 
 3 Vergaderingen van de werkgroep. 

 Activiteiten van de werkgroep: 

 import van eieren in 2013 vanuit US 

a. goud 4-1 

b. beoordeling van de nieuwe dieren en integratie in het 

project  

 import van eieren in 2014 vanuit US 

a. lady 3-2 

 voorbereiding import van Lady Amherst eieren uit USA naar de 

werkgroep in 2015 

 internationale bemiddeling bij samenstelling fokparen en 

vervangen van gestorven vogels 

 Project 5000:  

 advies dubbel ringen: unieke 5000-ring + unieke ring kweker 

 uitbreiding nieuwe leden in Tsjechië/Slovakije/Duitsland 

 aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 590 

 uitbreiding netwerk  

 Info Kraagfazanten Werkgroep 

Victor Steenackers    Paulo Raeymaekers 

Retiebaan 126-2460 Kasterlee  Lage weg 37c-2470 Retie 

E-mail:  

vic.steenackers@fulladsl.be paulo.raeymaekers@skynet.be 

 

Bijlage 6 

 

Jaarverslag 2014 Vuurrugfazanten 
Op 19 september werd er een voordracht gegeven voor Aviornis Antwerpen.. De 
werkgroep werd nader toegelicht en algemene informatie omtrent de 
vuurrugfazanten werd gegeven. 
 
Er wordt een kweekprogramma opgestart met de Delacour vuurrugfazant. De 
bedoeling is om na te zien hoe de jongen de kleuren in de veren vererven. Op die 
manier hopen we meer inzicht te krijgen of de Delacour nu al dan niet een 
kruisingsproduct is. 
 
Op 17 april gaan we naar het Natuur Historisch museum te Parijs. Er wordt een 
verdere studie gemaakt van de gekuifde vuurrugfazanten. Het onderzoek zal echter 
toegespitst worden op de kuifloze  vuurruggen. Daar de hennen van de kuifloze 
Maleise en de kuifloze Borneo vuurrugfazant weinig verschillen vertonen, dringt hier 
ook zich een studie op.   
 
 
 

mailto:vic.steenackers@fulladsl.be
mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
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Bijlage 7 

Werkjaar 2014 Tragopanen 

Begin 2014 hebben we ronde 5 afgehandeld.  Ronde 6 konden we pas in augustus 2014 

bezorgen aan de Biogenomics voor analyse, om dat hij niet eerder gevuld raakte met stalen.  

Begin oktober hadden we reeds ons eerste verslag met resultaten. Ronde 7is tot onze 

verbazing in een mum van tijd ingevuld geraakt en is nu binnen gestuurd voor analyse. 

Momenteel hebben we een 20-tal stalen voor ronde 8 dus deze zal ook doorgaan. In het kader 

van vraag en aanbod hebben we enkele kwekers verder kunnen helpen. De dieren geboren uit 

goedgekeurde koppels in  ronde 6 zonder TR ring worden allemaal aanvaard mits ze 

vergezeld worden van een correct ingevuld stamboombriefje. Deze werkwijze zullen we 

mogelijk ook moeten toepassen voor DNA ronde 7 en  8. Deze werkwijze willen we 

toepassen omdat deze dieren niet verloren gaan voor het project. Ronde 7 was opgestart voor 

de Amerikaanse zoo’s maar we moesten  vast stellen dat deze ingevuld is met stalen van 

Europese liefhebbers. 

Onze nakweekdieren hebben ook al jongen voortgebracht. We hebben voor dit jaar in de  

Benelux 43 TRC, 71 TRS & 79 TRT ringen verkocht, dit is een barometer voor het 

kweekjaar. Jammer genoeg hebben heel wat liefhebbers met gekeurde kweekkoppels geen 

gebruik gemaakt van TR ringen voor hun nakweek. Deze vogels zijn onherroepelijk verloren 

voor het project, aangezien de eigenaar niet kan aantonen dat zijn dier soortzuiver is. 

Onze werkgroep heeft op de show in Meise een koppel temmincks tentoongesteld, we zijn 

ook van zin een stand te zetten op “beestjes en baasjes” (Pasen) in Gent. Daar kunnen we 

geen kweekdieren plaatsen maar dit probleem  zal opgelost worden. Op de show van de 

korhaan zullen we ook aanwezig zijn. Met alle geteste dieren hebben we nu 74 zuivere cabots 

, 92 satyrs & 63 temmincks. 

Voor 2015 is er ronde 7 die dient afgewerkt te worden. In het voorjaar is er een bezoek 

gepland aan het balgenmuseum in Tring. Momenteel zijn er ongeveer 25 stalen voor Ronde 8. 

Er zal  eind augustus ook een telling gevraagd worden aan de deelnemers om zo een vorm van 

vraag en aanbod te organiseren, dit voor nieuwe medewerkers en liefhebbers die nog dieren 

willen. 

Bijlage 8 

ECBG jaarverslag 2014. 
 In de toekomst zullen de Cabot tragopanen in het EAZA stamboek ook getest 

moeten worden. Ook Amerikaanse dierentuinen zijn bereid om collectief stalen te 

sturen van hun dieren. Dit zal een nog beter inzicht geven op de genetische variatie 

binnen de populatie. Uit eerdere testen bij onze WPA leden weten we dat het variatie 

bij de Cabot in Europa groter is dan aanvankelijk gedacht. 

 L. edwardsi en L. hatinhensis: 

Er zijn problemen met zowel het ISB, beheerd door Chris Holmes (curator in de 

dierentuin van Houston, USA) en het EEP beheerd door Tomas Kapic, geen van de 

stamboeken zijn volledig of up to date. Er werd voorgesteld om een nieuw stamboek 

te beginnen uit de bestaande stamboeken en DNA geteste vogels van private kwekers. 

Ivan Roels en Alain Hennache hebben gesuggereerd dat ECBG volgende registers 

bijhoudt: 
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L. edwardsi wordt beheerd door Heiner Jacken 

L. hatinhensis wordt beheerd door Ivan Roels 

L. edwardsi x L. hatinhensis wordt beheerd door Alain Hennache 

 Voor de Edwards-fazant zijn de Husbandry guidelines gefinaliseerd en deze zullen 

worden rondgestuurd naar o.a. IUCN galliform specialist group en de EAZA gallitag. 

 Volgend kweekseizoen zullen de nakomelingen uit Edwards en Vietnam onderling 

gepaard worden. De nakomelingen die hieruit voortkomen zullen ons meer inzicht 

geven in de vererving van de witte staartveren, of deze dominant, recessief of 

geslachtsgebonden vererven. 

 Blyth’s tragopaan: 

Piet Kreeft heeft besloten om alle vogels te blijven houden in zijn fazanterie, met KI 

als mogelijkheid in de toekomst. Door de vergezette inteelt kunnen we er vanuit gaan 

dat het Blyth programma in Europa is afgelopen. Nagaland heeft wel een 

fokprogramma met Blyth, maar zou niet geïnteresseerd zijn in de genetisch arme 

vogels uit Europa. De dieren zitten daar in een wildreservaat en de populatie wordt 

geschat op 80 koppels. 

 Voor de Bergpauwfazant werd Duncan Bolton aanvaard als nieuwe stamboekhouder 

voor EAZA. 

 Weldra zal m’n in Edinburg beginnen met het DNA testen van Maleise 

pauwfazanten uit privé collecties, er is namelijk dringend nood aan nieuwe dieren om 

het stamboek een boost te geven. Hiervoor is eerst uitsluitsel nodig of er al dan niet 

hybridisatie geweest is met andere soorten. 

 Het vervolg van het Edwards DNA project wordt gefinancierd door enkele 

dierentuinen en het SEAC. Nu kunnen nog een extra 20 stalen van Edward’s, 20 

Vietnam en 20 Swinhoe’s onderzocht worden. Deze analyse is nodig om een goed 

beeld op de variatie tussen beide groepen te krijgen en of er al dan niet hybriden te 

herkennen zijn met Swinhoe. 

 Het Amyran project in Georgië heeft de nodige fondsen ontvangen en zal deze 

gebruiken om in de toekomst geen hybride jachtfazanten meer uit te zetten, maar wel 

zuivere Zuid-Kaukasische edelfazanten. Deze zullen worden opgekweekt in een 

kweekcentrum dat hiervoor een 200 dieren heeft ontvangen. In Amyran leeft nog een 

kleine populatie van de Phasianus colchicus colchicus en die is daarom meer dan 

kwetsbaar door uitzetten van jachtfazanten. 

 In Vietnam heeft Viet Nature een workshop gehouden over de Edwards-fazant. Zij 

hebben ook een nieuwe poster gepubliceerd en verdeeld aan de plaatselijke bevolking 

waarin ze vragen om melding te maken wanneer ze deze vogel in het wild zien.  

Ook hebben ze een vergunning voor de komende 30j op een 800 ha natuurgebied 

welke in het oude verspreidingsgebied ligt van de Edwards-fazant. Dit zou in de 

toekomst een uitvalsbasis kunnen worden voor eventuele introductie. 

 
Bijlage 9 

Saving the Edwards' Pheasant 
 

voorgeschiedenis: 

- survey door Matt Grainger in opdracht van WPA in Vietnam met camera traps: geen 

waarnemingen 

- IUCN Red List: update tot "critically endangered" 

- ECBG start een project om de soort te redden 
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situatie: 

- tussen de 100 en 2000 Edwards- en Vietnamfazanten in beschermd milieu 

 - in dierentuinen: EEP project 

 - bij private kwekers 

- de bestaande stamboeken werden verwaarloosd sinds 2009 

- vragen rond soortzuiverheid van de vogels (X swinhoe werden vastgesteld) 

- taxonomische onzekerheden: is de Vietnam-fazante een "bona species"? 

 

actie ex situ: 

- verkennend DNA-onderzoek door BioGenomics 

- Sampling in zoos en bij pariculieren; zowel in Europa als in USA en in Hanoi 

- DNA-project (eerste fase) gefinancierd door WPA-chapters 

 - meer genetische variatie dan gedacht (gehoopt) 

 - onderscheiden van hybriden is mogelijk 

 - de Hanoi-dieren zijn erg belangrijk 

- Genetisch onderzoek van Edwards- en Vietnam-fazant 

 - kruisingen in verschillende combinaties (seizoen 13 en 14) 

 - terugkruisingen met oudertypes (seizoen 15) 

- DNA-project (tweede fase) gefinancierd door Zoo-wereld (SEAC en individuele zoos) 

 - 3 X 20 onderzoek naar kruisingen en genetisceh variatie 

 - wachten op Japanse stalen, Vietnam-stalen en kruisingen 

actie in situ: 

- VietNature, Gouvernement, Reservaten, Hanoi Zoo met WPA en Edwards Consortium 

 - workshops (sept 13, juni 14 en maart 15) 

 - action plan 2015-2020 

- Samenwerking Zoo Hanoi 

 - bezoek en meeting Dang gia Tung (sept 14) 

 - bezoek John Corder aan Vietnam: Zoo Hanoi en VietNature (maart 15) 

 - 1.3 Edwards-fazanten via Zoo Praag naar Hanoi Zoo (2015) 

 

Bijlage 10 

Stamboeken voor Edwards – en Vietnam-fazanten binnen WPA 

Benelux. 
Verslag 20-03-2015 door Ivan Roels 

 

Evenals in de vorige jaren werden de inventarislijsten voor beide stamboeken verstuurd naar 

alle deelnemende kwekers binnen Europa.  

 

Het team in 2014 bestond uit: 

Belinda Moyle   : UK en Ierland 

Laurent Fonteyne : Frankrijk 

Heiner Jacken  : Duitstalige landen ( Duitsland – Oostenrijk – Zwitserland ) 

Jiri Mrnka   : Tsjechië en Slowakije  

Ivan Roels   :  Benelux  

 

Het is andermaal een immens werk geworden dat alleen maar mogelijk is geweest door een 

heel intense samenwerking tussen boven vernoemde personen.  

 

Voor het verwerken van de gegevens, formuleren van adviezen, opvolging van verplaatsingen 

en algemene co-ordinatie binnen het stamboek waren verantwoordelijk: 
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 Edwards-fazant :  Heiner Jacken 

 Vietnam-fazant:   Ivan Roels 

 Hybridisatie exp.:  Alain Hennache 

  

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. 

 

Bijzonder in 2014 zijn er verschillende uitwisselingen van vogels die er geweest zijn met 

deelnemers uit Frankrijk, tijdens de WPA-France bijeenkomst in Clères op 18 oktober. 

Bedankt Laurent en vooral ook Julie Lévrier die ervoor hebben gezorgd dat de vogels tijdelijk 

onderdak vonden in het park. 

Later op het jaar zijn er ook nog uitwisselingen tot stand gekomen tussen deelnemers in de 

UK en uit de Benelux, Duitsland en Tsjechië. 

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. 

 

In 2014 zijn er andermaal verschillende verplaatsingen van vogels geweest tussen privé 

kwekers en dierentuinen. Een samenwerking die we toejuichen, gezien dit in het verleden niet 

altijd vanzelfsprekend was. 

 

In het kader van het lopende DNA project, als onderdeel van het “Save the Edwards’ Pheasant 

Project” zijn er ook verenstalen ingezameld van > 60 vogels uit de collecties van privaat 

kwekers en dierentuinen. Resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar 2015 verwacht. 

 

Stamboek Vietnam-fazant 

 

In het najaar werden er maar liefst 48 inventarislijsten uit 12 landen ingezameld en verwerkt.  

Einde 2014, werden er bij de privékwekers 62-63 vogels geteld en werden er 40 jonge vogels 

grootgebracht. 

 

Begin 2015 blijven we met een surplus aan jonge vogels zitten, gezien nog niet alle vogels 

een nieuwe bestemming hebben gevonden.  Na overleg met de voormalige stamboekhouder, 

Alain Hennache, wordt aanbevolen om in 2015 de nafok te beperken door bij voorkeur te 

fokken met natuurbroed. 

 

Stamboek Edwards-fazant 

 

Voor dit stamboek werden in 2014 gegevens ingezameld uit 21 Europese zoo-  en 55 

particuliere collecties, wat aanzienlijk meer is dan in vorige jaren. 

 

De totale Europese populatie van Edwards-fazanten die gehouden worden binnen het 

stamboek wordt nu geschat op 152 vogels waarvan 89 hanen en 63 hennen. Er zijn in 2014 

ongeveer 30 paar jonge vogels gefokt waarvan meeste jonge vogels geboren zijn in de 

collecties van de privé kwekers. 

 

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 merendeel van de jonge vogels zijn 
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geplaatst bij nieuwe- of bestaande deelnemers voor de aanvang van het nieuwe kweekseizoen 

2015. 

 

Ook voor de Edwards-fazanten wordt er voor 2015 aanbevolen om beperkt te fokken, en de 

voorkeur te geven aan natuurbroed. 

 

Wij verwachten immers binnenkort de resultaten te kennen van de DNA analyses, waarop we 

ons willen baseren om het stamboek verder uit te bouwen. Hiermee hopen we gerichter 

kweekadviezen te kunnen verstrekken, zodat een gezonde populatie kan in stand gehouden 

worden. 

 

Er zijn ook nog veel Edwards-fazanten die gehouden worden bij privékwekers, die hun vogels 

niet hebben opgenomen in het stamboek. Met DNA onderzoek van deze populatie kan ook de 

raszuiverheid nagegaan worden en kunnen raszuivere vogels ook opgenomen worden in het 

stamboek, indien gewenst. 

 

Evenals voor het stamboek van de Vietnam-fazanten dienen ook voor dit stamboek nog alle 

ingezamelde gegevens sinds 2009 ingevoerd te worden in het stamboek programma. 

 

Stamboek hybridisatie-experimenten 

 

Verder worden er nog 9 paar gehouden in 4 locaties in het kader van experimentele 

kruisingsexperimenten. De bedoeling is om na te gaan hoe de witte staartveren overerven in 

kruisingen edwardsi/hatinhensis. We hopen hiermee een antwoord te krijgen op de vraag of 

de populatie hatinhensis kan ingeschakeld worden als een ‘nieuwe bloedlijn’ in de populatie 

Edwards’. Deze experimenten staan onder wetenschappelijke supervisie van Alain Hennache. 

Tot op heden hebben we in F1-kruisingen nog geen vogels met witte staartveren 

waargenomen. Dit onderzoek zit ondertussen in een tweede fase. We hopen tegen 2020 de 

nodige conclusies te kunnen nemen. 

 

Bijlage 11 

Stamboek kraagfazanten 2014 
 

Aantal goudfazanten  

 

In stamboek 598 stuks 

Buiten stamboek 949 stuks 

 

Aantal kweekstellen 

 

184 kweekparen 

 

Aantal liefhebbers in stamboek 

 

109 medewerkers 

 

Aantal bloedlijnen 

 

Basis 3 bloedlijnen 

2012  3 extra bloedlijnen  
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2013  1 extra bloedlijn nog te controleren 

nakweek van bijkomende bloedlijnen  

 

 

Aantal jongen 2014 

 

Ringen besteld 590 st  

 

Verspreiding: 

Belgie 

Duitsland 

Gr Brittannie 

Ierland 

Nederland 

Oostenrijk 

Tsjechie 

Zwitserland 

Frankrijk : eigen werkgroep  

Italie : eigen werkgroep 
 

Bijlage 12 

Stamboek Tragopanen 2014 
 

Aantal Tragopanen  

 

In stamboek  

 Satyr 108 st 

o TR-ring 43 st 

 Temminck 74 st 

o TR-ring 37 st 

 Cabot 32 st 

o TR-ring 8 st 

 

Buiten stamboek  

 Satyr 46 st 

o TR-ring 9 st 

 Temminck 27 st 

o TR-ring 10 st 

 Cabot  51 st 

o TR-ring 1 st 

 

 

Aantal liefhebbers in stamboek 

 

 Satyr  26 medewerkers 

 Temminck 18 medewerkers 

 Cabot  8 medewerkers 

Aantal bloedlijnen 

  ? 

Aantal jongen 2014 in stamboek 
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 Satyr  21 st 

 Temminck 16 st  

 Cabot 0 st 

 

Aantal ringen 2014  

 

 Satyr  71 st 

 Temminck 69 st  

 Cabot 43 st 

 

Verspreiding: 

Belgie  China 

Duitsland Frankrijk 

Italie  Kroatie 

Gr Brittannie Nederland 

Oostenrijk Portugal 

Zwitserland Tsjechie 

USA 

 

Bijlage 13 
 

 

Ten voordele van het 

‘Saving the Edwards’  

Pheasant Project’ 

Johnsgard 

 - the plovers, sandpipers and snipes of the world       25 € 

 - the cormorants, darters and pelicans of the world  25 € 

Gabdolfi 

 - Bird watching, the 26 first sides in GB  and Europe  20 € 

Fox 

 - Understanding the birds of prey     100 € 

Minnaar 

 - The Emu farmers handbook      20 € 

Burton 

 - Vogelgedrag        10 € 

Fjeldså 

 - The young of European precocial birds    20 € 

 

Bezzel 

 - Vogels kijken       10 € 
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Gek, geobsedeerd, geïnteresseerd of geniaal? 
 

Je kan deze liefhebbers gek verklaren, misschien ook wat geobsedeerd maar vooral 

geïnteresseerd  en zeker geniaal om de morfologische kenmerken van hun fazanten en al hun 

ondersoorten te gaan opzoeken. 

 

Waar kan je dit beter gaan onderzoeken 

dan in het “Natural History Museum” te 

Tring. Zij bezitten een ganse collectie  

balgen van allerlei fazanten. Deze 

fazanten zijn soms meer dan honderd jaar 

geleden gevangen en geprepareerd. De 

kleuren van de pluimen hebben nog hun 

oorspronkelijke pracht.  

Op de kleur van de poten, bekken, ogen en 

huidplooien kan men niet verder gaan, deze 

hebben niet meer hun juiste kleur. Je vindt hier de 

originele fazanten zoals ze echt zijn.  

Elke fazant is ook gelabeld met wetenschappelijke naam en datum, plaats van verzamelen.  Je 

kan in de literatuur terug vinden waar deze fazant is gevangen. Dit is een zeer nuttig en 

bruikbaar gegeven. 

 

Enkele medewerkers van de tragopanenwerkgroep en de kamhoenderwerkgroep gingen 

nogmaals op zoek te Tring. Na wat overleg en georganisatie waren we op weg. De ene zorgde 

voor het treinticket, de andere voor het hotel en toegang tot het museum, weer een andere 

voor het vervoer om samen te eindigen aan de deur voor het museum.  

 

Hierbij een kort relaas van de werkwijze in het museum. Dit gaat niet over de gevonden 

resultaten waar wel hoe we te werk zijn gegaan. 

 

Het museum is een modern gebouw van drie verdiepingen waar al de vogels van het Natural 

History Museum bewaard worden. Het is een grote collectie balgen van allerlei pluimage en 
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eieren. Je vind hier balgen van de kleinste 

kolibrie tot de grootste struisvogel. Deze 

collectie is echt uniek en een bezoek waard. Je 

kan hier echt een studie maken over de 

morfologische verschillen van de soorten en 

ondersoorten. 

Je kan het museum niet zomaar gaan bezoeken. 

Je moet je toegang op voorhand aanvragen en 

ook het doel van het bezoek mededelen. 

 

Bij aankomst moet je eerst inschrijven en word 

je naar je toegewezen afdeling geleid. Enkel 

deze afdeling is voor u bestemd. Je kan niet vrij 

rondlopen in alle zalen. Veel bezoekers zijn er 

hier niet aanwezig, het is er rustig en je kan je 

echt concentreren op je werk. 

 

Wat vind je er allemaal?  Allemaal lange rijen kasten  vol 

met balgen. Op elke kast staat de naam van de vogel die in 

de kast ligt. Op elke schuif staat de wetenschappelijke naam 

van de soort en ondersoort die in die bewuste lade ligt. 

 

Als je de schuiven hebt gevonden van je te onderzoeken 

fazanten, dan kan je op een bewuste manier aan de slag met 

de balgen. Je moet deze balgen wel met de nodige 

voorzichtigheid behandelen. De meeste zijn oude knarren 

van 100 jaar oud en moeten nog zeker meer dan 100 jaar 

meegaan. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten nog 

kunnen genieten van deze unieke verzameling.  

 

Je kan de nodige balgen meenemen en bekijken op 

de werktafels. Je kan op zoek gaan naar mogelijke 

verschillen of gelijkenissen in de ondersoorten of 

soorten om een morfologisch onderscheid te kunnen 

bepalen. 

 

Andere medewerkers snuffelen rond in de 

bibliotheek op zoek naar de originele geschriften om 

hier wat wijzer uit te worden. 

 

Nog andere duiken echt in de lades om daar nog wat 

materiaal bij elkaar te sprokkelen. 
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De fotograaf stelt zijn installatie op om de nodige foto’s,  documentatie en studiemateriaal 

vast te leggen om later thuis verder te kunnen onderzoeken.  

 

Alle mogelijke combinaties worden gefotografeerd en genoteerd. Alle labels van de gebruikte 

balgen worden genoteerd en gefotografeerd. Dit is de taak gedurende 2 volle dagen om dan 

tot een besluit te komen. Het zijn 2 intense dagen met je neus 

tussen de balgen, het stof en een sterke geur. Je bent s ’avonds 

dan ook blij dat je uit het museum bent om gezellig wat na te 

keuvelen met een drankje.  

Je komt met veel vragen naar het museum. Je vindt een 

antwoord op sommige vragen, andere blijven onbeantwoord. 

Maar 2 zaken zijn zeker, je bent een massa informatie rijker 

maar je bent ook weer een heleboel vragen rijker  die een 

antwoord wensen. Hier is maar 1 remedie tegen, terug komen 

naar het museum om dit verder te onderzoeken. Veel succes. 

 

Foto’s genomen door Paulo Raeymaekers in het museum van Tring 
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Gebruik stamboombriefje voor de werkgroepen Tragopanen en 

kraagfazanten 

Invullen stamboombriefje 

Beide werkgroepen beheren een stamboek.  Om een goed stamboek te kunnen beheren is het 

gebruik van een stamboombriefje nodig. Hierbij de werkwijze en hoe je zo een 

stamboombriefje volledig en goed kan invullen.  

Op dit stamboombriefje staan de noodzakelijke gegevens op voor de stamboekhouder om zijn 

stamboek op een goede en overzichtelijke manier op te bouwen en te onderhouden. 

Het is ook van het grootste belang dat je al deze gegevens (stamboombriefje )ook doorstuurd 

aan de stamboekhouder. Zonder deze nuttige informatie is het onmogelijk een goed stamboek 

te beheren. 

Fazantenliefhebber, uw medewerking is zeer belangrijk om een goed stamboek te beheren en 

zo ook een goede populatie op te bouwen. U bent mee verantwoordelijk aan de opbouw van 

dit stamboek. 

Hierbij een stamboombriefje en we gaan dit stap voor stap overlopen. 
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Het stamboombriefje bestaat uit 2 gedeelten: Luik A en luik B(paars omcirkeld) 

Luik A: Dit is het eigendomsbewijs van de fazant en tevens het certificaat van soort 

zuiverheid van deze fazant. Hierop staan de beide ouders vermeld die in het stamboek zitten 

en soort zuiver zijn. Dit luik blijft altijd bij de fazant en wordt steeds met de nieuwe eigenaar 

meegegeven. 

LuikB: Dit is het gedeelte voor de stamboekhouder om alle gegevens te kunnen verwerken in 

het stamboek. Dit luik wordt door de kweker verzonden naar de stamboekhouder. 

Invullen van het stamboombriefje 

1: algemene gegevens van het stamboekbeheerder, vereniging, soort. Ingevuld door de 

stamboekhouder 

2: uniek ringnummer van het stamboek, ingevuld door de stamboekhouder. Voor de 

tragopanen is dit met kenmerk TRC,TRSen TRT voor de kraagfazanten is dit kenmerk 

5000.(donker grijs) 

3: Controlenummer van de stamboekhouder, ingevuld door de stalboekhouder 

4: ringnummer van de kweker, in te vullen door de kweker  en als kenmerk zijn 

stamnummer en juist jaartal. 

5: Ringnummers van beide ouders , voor de tragopanen in te vullen door de kweker , voor 

de kraagfazanten ingevuld door de stamboekhouder. 

6: Ringnummers van de  grootouders (als ze gekend zijn), voor de tragopanen in te vullen 

door de kweker , voor de kraagfazanten ingevuld door de stamboekhouder. 

7: Naam, Adres, telefoonnummer en emailadres van de nieuwe eigenaar, in te vullen door de 

kweker in samenspraak met de nieuwe eigenaar . Deze gegevens zijn zeer belangrijk voor de 

stamboekhouder.  

8: geslacht en geboortedatum van de fazant, in te vullen door kweker.  

9: handtekening van de kweker, in te vullen door de kweker. 

Alle lichtgekleurde velden moeten ingvuld worden 

Nu is uw stamboombriefje volledig ingevuld en kan je luik A met de nieuwe eigenaar 

meegeven en luik B opsturen naar de stamboekhouder. 
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Wat bij sterfte van de fazant 

De stamboomringring en stamboombriefje van de gestorven fazant opsturen naar de 

stamboekhouder met de vermelding van de overlijdensdatum van de fazant . 

Wat bij verhuis of verkoop van de fazant 

De stamboomkaart wordt met de nieuwe eigenaar van de fazant meegegeven. ( De 

stamboomkaart blijft altijd bij de  fazant) 

Een kopij van de stamboomkaart met naam, adres, telefoonnr en emailadres van de nieuwe 

eigenaar wordt opgestuurd naar de stamboekhouder , in te vullen en op te sturen door de 

verkoper.  Dit is nodig om in het stamboek te kunnen beschikken over de juiste gegevens.  

Contactgegevens: 

Tragopanen: 

Inlichtingen en DNA-onderzoek:   Stamboekhouder en TR-ringen : 

Willy Tieleman        Paulo Raeymaekers    

Binnenweg 195     Lage weg 37 c   

2570  Duffel     2470 Retie 

(00)32477-601560     (00)3214-378676 

Email: willy.tieleman@skynet.be   Email : paulo.raeymaekers@skynet.be 

 

  

Kraagfazanten : 

Inlichtingen:       Stamboekhouder en 5000-ringen : 

Vic Steenackers        Paulo Raeymaekers    

Retiebaan 126     Lage weg 37 c   

2480 Kasterlee     2470 Retie 

(00)3214-851397    (00)3214-378676 

Email: vic.steenackers@fulladsl.be   Email : paulo.raeymaekers@skynet.be 
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WPA-Benelux nodigt u uit op haar  
Fazantendag 26 september 2015  in  Ouwehands Dierenpark Rhenen 
 

programma 
 

 9-10h onthaal met koffie  

 10-11h30 rondleiding  met gidsen 

 11h30-12h30 vrij bezoek 

dierentuin 

 12h30-13h30 lunch  

 13h30-17h00 lezingen  

 17h00-18h00 vertrek daggasten  

 18h00 aanvang avondprogramma  

 

Avondprogramma  
Voor de liefhebbers is er een diner in een 

gezellig restaurant in de zoo voorzien met 

mogelijkheid tot napraten 

Een 3-gangenmenu  

Aanvang om 18h 

 

 

Tussenkomst enkel dagprogramma 
30 € leden    

35 € niet leden  

 

Tussenkomst dag- en avondprogramma 
50 € leden    

55 € niet leden  

 

Te storten op rekeningnummer :  

Nederland : 1093646 ING-bank 

 IBAN  NL62INGB0001093646 

 

Inschrijving is verplicht   
Elke deelnemer krijgt een 

persoonlijk inkomticket 

toegestuurd. Dit ticket geeft je  

toegang tot de zoo en de 

fazantendag.  

 

Inschrijven voor 11 september 

2014. 

Tel (00)32 14 378676   

 Email: paulo.raeymaekers@skynet.be 
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Lidmaatschap  2015 

 

Je bent bijna te om je lidmaatschap voor 2015 te vernieuwen door een storting of 

overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 

 

voor het jaar 2015 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 

Gewoon lidmaatschap :   27 Euro 

Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro 

Conservation-lid : 115 Euro 

 

1093646 ING-bank Nederland  

 

IBAN NL62INGB0001093646  

 

BIC INGBNL2A  

 

WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  

  

Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2015 vermelden? 

 

Welkom aan nieuwe leden 
 

Redant Patrick     België 

Van Aken Theo    België 

Oosting Martin    Nederland 

Dams Wim     België 

 

Agenda  
 

 4-5-6 sept WPA-UK 40 jarig bestaan WPA  

 11-12 sept WPA-Duitsland in Heidelberg 

 26 sept 2015 WPA-Benelux fazantendag in Ouwehands Dierenpark Rhenen 

 9-10 oktober 2015 ECBG-vergadering en vergadering WPA Frankrijk. Locatie nog te 

bepalen.  

 24-25 oktober 2015 show Aviornis “De Korhaan” te Geel 

 

 
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 

secretariaat. 
 

 

 


