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Van het bestuur 
 
 
En zo zijn we weer aan de laatste nieuwsbrief van 2015 
toe. De tijd vliegt en wij vliegen (bij manier van 
spreken) mee. We hebben nu de tijd om terug te blikken 
op een jaar vol activiteiten, met vooral een erg drukke 
septembermaand. 
Een van de hoogtepunten was de viering van 40 jaar 
WPA in Engeland. Leden van over de gehele wereld 
kwamen op zondag 6 september samen in Ashmere, 
nabij Shepperton aan de Theems, waar die dag, precies 
40 jaar eerder door drie echtparen onze organisatie werd 
opgericht. De zes betrokkenen waren de mening 
toegedaan dat fazanten houden op zich alleen 
onvoldoende was, maar dat de conservatie van deze 
prachtige vogels, zowel in de vrije natuur als in 
beschermd milieu, een noodzakelijkheid is en ze 
verplichtten zich ertoe daaraan actief mee te werken. Als 
we de werking van WPA vandaag evalueren, kunnen we 
met een gerust hart zeggen dat ze in hun opzet geslaagd 
zijn. Wij als klein radertje in het geheel, mogen er 
terecht fier op zijn hun werk te kunnen ondersteunen en 
verder te zetten. De belangrijke rol die onze kleine 
afdeling speelde en nog speelt in de verschillende 
focusgroepen en projecten is veel groter dan ons 
ledenaantal zou doen vermoeden en wordt internationaal 
dan ook erg gewaardeerd. 
Een ander belangrijk evenement waarop wij tevreden 
terugkijken is onze Fazantendag die dit jaar op zaterdag 
26 september doorging in Ouwehands Dierenpark te 
Rhenen. Onze leden waren talrijk opgekomen om dit 
dierenpark, dat één der oudste in Nederland is, met een 
bezoekje te vereren. Het feit dat meer dan de helft van de 
deelnemers ook 's avonds bleef om samen van het diner 
te genieten toont aan dat WPA-Benelux een echte 
vriendenkring is en blijft.  
Op deze gebeurtenissen en ook op enkele andere 
evenementen waar WPA-ers samen waren wordt in deze 
nieuwsbrief uitgebreid ingegaan. 
Dan blijft ons hier slechts u allen een prettig einde van 
dit jaar en een goed begin van het volgende toe te 
wensen. 
Veel leesplezier! 
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Terugblik op de fazantendag te Rhenen. 

 

Onze jaarlijkse hoogdag is de fazantendag. Een dag om naar uit te kijken en weer vele 
vrienden (fazantenliefhebbers) te ontmoeten. 

Dit jaar was deze dag voorzien in “Ouwehands Dierenpark Rhenen” midden in Nederland en 
dit tijdens het laatste weekend van 
september. 

Deze dierentuin heeft wel wat 
bekendheid verworven in de 
dierenwereld. Vooral het project met de 
bruine beren is zeer gekend. Het betreft 
hier een opvangcentrum voor deze 
mishandelde dieren die dan in alle rust 
kunnen genieten van hun oude dag en 

zich 
kunnen 
gedragen 
als een 
echte 
beer. 
Tevens 
beschikt 
de zoo over 
een grote overdekte speelruimte wat de jonge zoobezoekers 
zeer waarderen. 

Deze zoo is beperkt van oppervlakte maar herbergt heel wat 
grote diersoorten. Elke vrije ruimte is dan ook benut.  

Op  zaterdag 26 september om 9h00 waren de eerste bezoekers reeds aan de poort  om van 
daaruit helemaal de zoo door te 
wandelen naar het congrescentrum. Hier 
stonden reeds de koffie en het gebak ons 
op te wachten. Er waren 51 deelnemers 
ingeschreven voor deze fazantendag. 
Tegen 10h waren de meeste gasten 
aanwezig. Ik zag veel vertrouwde 
gezichten en weer enkele nieuwkomers 
op deze dag. Nieuwe leden of 
liefhebbers waarbij de fazanten nauw 
aan het hart liggen zijn steeds welkom.  

 

Zicht op het berebos 
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Na het welkomstwoord van onze voorzitter kon de rondleiding starten onder de begeleiding 
van enkele gidsen. Veel hoenderachtigen bezit deze zoo niet , maar toch was er voldoende 
materiaal aanwezig om een mooie en interessante rondleiding te verzorgen. 

Na twee uur wandelen  door het park begonnen onze magen te knorren en  stond het buffet 
klaar en konden we genieten van een heerlijke broodjesmaaltijd. 

In de namiddag was het tijd voor de lezingen. We hadden geopteerd voor 4 verschillende 
invalshoeken. Willy Tieleman was de eerste spreker. Hij sprak over de wetgeving en vooral 
over de CITES-documenten die elke liefhebber van bedreigde fazanten moet invullen, 
opsturen en bewaren. 

In een van de volgende nieuwsbrieven gaan 
we nog wat dieper in op deze materie. 

Na Willy was het de beurt aan Jan 
Harteman.  Jan is docent aan het  
“Groenhorst Barneveld” instituut waar  de 
opleiding van dierenverzorger op hun 
programma staat. 

Jan is een begenadigd  spreker en kan zijn 
materie echt overbrengen naar de 
toehoorders. Het voornaamste thema was 

waar we naar toe moeten met onze 
liefhebberij en wat ons de toekomst zal 
brengen.  

Loi Burger kwam nog even spreken 
over de meest voorkomende ziektes bij 
onze fazanten. Tevens gaf hij ook 
enkele middeltjes om de grootste 
ravages in onze collectie te beperken. 
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Maar vooral een goede hygiëne was zeer belangrijk  voor onze fazanten. Het is beter 
voorkomen dan genezen. 

De laatste spreker was Rik Dams. Rik had een jaar gewerkt in het Al Wabra kweekcentrum 
van vogels in de Verenigde Emiraten. 

Hij heeft vooral gewerkt met het kweken van de grote paradijsvogel en hier ook zeer goede 
resultaten mee gehad. 

Na zijn verblijf daar maakte hij nog een kleine wereldreis, waarvan hij ons enkele prachtige 
beelden kon tonen. 

Na de laatste voordracht was het 
woord aan de voorzitter die deze 
geslaagde fazantendag afsloot. De 
deelnemers hadden nog even tijd om 
door de zoo te lopen . 

De fazantendag werd afgesloten met 
een avondfeest. Hierop waren  26 
leden aanwezig wat een mooi aantal is 
voor onze vereniging.   

In het restaurant was er een buffet 
voorzien met heerlijk en zeker 
voldoende eten. Ik heb sommige 

deelnemers regelmatig een bezoekje zien brengen aan dit buffet.  

Het was gezellig nakeuvelen over deze geslaagde fazantendag. De eerste reacties waren 
trouwens  zeer positief. 

Dit doet deugd en geeft weer de nodige impulsen om verder te gaan op de ingeslagen weg en 
om de volgende fazantendag weer voor te bereiden. Het is nog steeds een mooi moment om 
andere fazantenliefhebbers te ontmoeten en om gedachten uit te wisselen. 

Als de laatste deelnemers het park verlieten stond reeds de maan hoog in de hemel om ons 
naar buiten te begeleiden en zo deze geslaagde dag volledig af te sluiten met een mooie volle 
maan. 
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WPA 40 jaar 
 
Veertig jaar geleden waren er enkele fazantenliefhebbers in de UK die de koppen bij elkaar 
staken en na enig overleg WPA hebben opgericht. 
 
Dit jaar was het zover:  WPA bestaat  40jaar. 
 
Nu konden de stichters van WPA deze viering nog echt beleven.  Hopelijk kunnen ze ook nog 
het 50 jarig jubileum  vieren maar dan moet dat hun gezondheid nog toelaten. Ik wens ze het 
in ieder geval  toe. 
 
De viering had plaats op het 
domein van twee van de stichters,  
Keith en Jean Howman. Maar 
hierover later in mijn verslag meer. 
Vanuit elk chapter was er een 
delegatie aanwezig op deze 
viering. Ook WPA-Benelux was 
uiteraard op deze bijeenkomst 
vertegenwoordigd.   
 
Dit driedaagse evenement startte 
op vrijdag 4 september. We hadden 

de keuze uit  een bezoek aan 
Natural History Museum te 
Tring of Waddesdon Manor    
(een kasteel van Rothschild 
waar prachtige volières 
staan). In Tring hebben we al 
heel wat dagen versleten 
voor de werkgroepen . Dus 
onze keus viel op 
Waddesdon Manor. We 
hadden een mooie keuze 
gemaakt. Het prachtige 

kasteel met zijn park 
was adembenemend. 
Zijn volière daarentegen 
was oogverblindend, dit 
zie je ook op de foto’s. 
Dit optrekje voor enkele 
vogels was verbluffend. 
Iedereen was met 
verstomming geslagen 
van deze pracht en praal. 
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Tevens brachten we een 
bezoekje achter de 
schermen. Deze hokken 
waren goed maar 
vertoonden niet die 
pracht, maar waren 
ingericht zoals de meeste 
volières. 
 
Op zaterdag was er een 
bezoek voorzien aan 
Stonehenge. Als je er 
echt kort bij staat is het 

indrukwekkend hoe deze mensen vroeger deze stenen verplaatst kunnen hebben en welk 
inzicht zij reeds hadden op de cyclus van de zon. Maar het is steeds nog niet duidelijk wat 
echt de bedoeling was van deze site. Het is niet enkel deze stenencirkel maar het omvat een 
groot uitgestrekt gebied.  

 
Onze volgende halte 
was Birdwold in 
Farnham. Een mooi 
vogelpark met 
prachtige volières en 
toch nog een grote 
collectie vogels. Het 
park was mooi 
aangelegd en mooi 
onderhouden.  
Tevens had dit park 
ook enkele aquariums 
die de moeite waard 
zijn om te bezoeken. 

 
Op zaterdagavond was het diner op de Thames. De boot vertrok stipt om 19h00 en enkele 
deelnemers waren iets  na 19h daar. Als eenmaal de boot is vertrokken   kan je nog moeilijk 
aan boord geraken. Zij hebben deze boottrip moeten missen en ook het buffet op de boot. Het  
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was een rustige heen en terug vaart op de Thames. Ik was verwonderd dat hier op dit stuk van 
de Thames nog een sas stond. Zo kort bij Londen. Tijdens de boottocht werd ook een quiz 
georganiseerd rond vogels en de geschiedenis van WPA. Vooral het feit dat alles in het 
Engels was, maakte het er niet eenvoudiger op. Toch slaagde de Benelux-delegatie erin met 
vereende krachten de eerste prijs te halen! 
 

 
Op zondag was de eigenlijke viering van 40 jaar WPA in Ashmere.  de huidige chairman 
Keith Chalmers Watson leidde de viering. 

 
Er waren verschillende toespraken 
en bedankingen voor alle 
verdienstelijke medewerkers van 
WPA. 
 
Ook werden alle voorzitters van de 
chapters vooraan geroepen (zie 
foto) . Zij moesten hun chapter 
voorstellen , ieder in zijn eigen 
moedertaal. Van vele voorzitters 
heb ik geen woord verstaan. 
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Hier in volgorde van verstaanbaarheid: 
 
Nederlands, Engels, Duits, Frans, en dan: Pools, Tsjechisch, Oostenrijks, Chinees, Pakistaans 
en Indisch maar toch was dit echt een mooi en intiem moment. Dan zie je pas hoe groot WPA 
reeds is en wereldwijd vertakt. 

 
Na dit officiële gedeelte was 
het de beurt aan het buffet. 
Sommige weten dit: dit is 
mijn geliefd gedeelte van de 
feestelijkheden.   Tijdens dit 
buffet was er de gelegenheid 
om eens gezellig na te 
keuvelen over WPA en 
nogmaals kon je weer je  
internationale contacten 
verbeteren .  
 
Zo een mooie en gezellige 

dag eindigt ook en telkens moeten we terug huiswaarts keren  en dit keer was het niet anders.  
 
Na een rustige vlotte  terugrit kwamen we weer veilig aan op ons thuisadres en konden we 
weeral uitkijken naar het volgend treffen in Duitsland te Heidelberg. 
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Op bezoek bij onze WPA-vrienden 
 
We hebben de gewoonte om steeds toch een bezoek te brengen aan onze buren tijdens hun 
fazantendag. 
 
De Nederlandstalige delegatie wordt elk jaar wat groter. Dit is een mooie evolutie die we nu 
meemaken en zeker wordt geapprecieerd. Op zo een fazantendag kan je je internationaal 
netwerk uitbreiden.  
 
September was een drukke maand .  1ste weekend bezoek aan WPA-40 jaar, zie verslag in 
deze nieuwsbrief. Het tweede weekend was het de beurt aan onze oosterburen te Heidelberg . 
Het laatste weekend was het onze beurt en begin oktober was het de beurt aan WPA-Frankrijk 
in de vallei van de Somme.  

 
Op vrijdag 11 september 
vertrokken we met een delegatie 
richting het oosten naar 
Heidelberg. 
 
Tijdens onze heenreis hadden we 
ingepland om enkele kleinere 
vogelparken te bezoeken in de 
nabijheid van Heidelberg. Onze 
eerste halte  was in het vogelpark 
te Viernheim.  Tevens hadden we 
vanuit de werkgroep Tragopanen 
een koppel  Temminck 
Tragopanen  voor deze zoo 
meegebracht. Het betreft hier een 

klein vogelpark met toch een 
redelijke mooie collectie.  Hij 
is zeker een bezoekje waard. 
Hier troffen we ook onze 
Oostenrijkse vrienden om dan 
samen te genieten van een 
glaasje. 
 
Van hieruit was het naar de 
volgende zoo. Deze zoo was 
goed verborgen. We hebben 
wat zoekwerk gehad voor we 
daar belandden.  Het was een 
vogelpark in Heppenheim,  
verstopt achter de Bruchsee. 
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In dit kleine park waren sommige hokken 
aan herstelling toe. De collectie vogels 
was toch weer een bezoekje waard. 
Spijtig genoeg zien we dat overal het 
aantal hoenderachtigen in de dierentuinen 
en vogelparken in een dalende lijn is.  
 
Gelukkig was die dag de zon van de partij 
en konden we genieten van een frisse pint 
op het terras. 
Dit was ons laatst bezoek aan een 

dierenpark die dag om dan te eindigen in de jeugdherberg te Heidelberg waar de fazantendag 
plaats vond. 
Aan een jeugdherberg is maar één spijtig geval: de kantine sluit om 24h en dit was niet naar 
ieders wens. 
 
De volgende dag was in de 
voormiddag een bezoek gepland 
aan de dierentuin van Heidelberg 
waar Simon Bruslund, voorzitter 
van WPA-Duitsland curator is. 
Deze mooie dierentuin is naast de 
jeugdherberg gelegen , als de 
leeuwen brullen hoor je dit in je 
bed. 
 
Tijdens deze rondleiding vertelde 
Simon nog over alle geplande 
uitbreidingen in de zoo . Deze zoo 
staat niet stil en past alle 
leefruimten aan voor het welzijn en 
de beleving van de dieren..  

 

  

 

Hier moet wel iets speciaal zitten 
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Hierbij enkele foto’s van deze zoo. 

Na het bezoek waren er in de 
namiddag de lezingen in de 
congresruimte van de jeugdherberg. 
 
Vooral van één spreker is me iets 
bijgebleven. Hij kwam een 
uiteenzetting doen over het  
wetenschappelijk onderzoek en de 
genetische variatie en tevens het 
belang van het DNA-onderzoek bij 
onze dieren. De vooropgestelde 
kostprijs voor een  onderzoek van 
één staal was bij deze instelling een 

stuk hoger dan de kostprijs van een staal bij 
de tragopanenwerkgroep. Het bleek 
nogmaals na deze uiteenzetting dat dit 
onderzoek bij de tragopanen op een hoog 
niveau staat en zeker noodzakelijk is.  
 

De laatste spreker was John Corder met 
enkele filmvoorstellingen van zeldzame 
fazanten. Tevens had hij wat aandacht voor 
het WPA Symposium 2016 te China.  Zie 
foto. 
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Deze dag wordt traditioneel afgesloten met 
een diner.  Dit was voorlopig onze laatste 
actie op Duitse bodem om te eindigen in 
onze eigen vertrouwde wereld , kort bij 
onze fazanten thuis. 
 
Na Duitsland was het de beurt aan WPA-
Frankrijk. 
 
 
 
 
 

We zijn met een beperkt delegatie afgezakt naar onze zuiderburen te Favières. 
 
Op vrijdag was er eerst de ECBG-
vergadering . een kort verslag vind je in 
deze nieuwsbrief. 
 
Ludo werd hier gehuldigd om zijn 4-jarig 
voorzitterschap van deze groep. Hij heeft 
deze 4 jaar  prima geleid en ook voor de 
nodige uitstraling gezorgd in de 
fazantenwereld . Ludo, hartelijk dank voor 
uw inzet voor ECBG. 
 

Op vrijdag avond was tevens een diner 
voorzien . We hebben hiervan samen 
genoten. 
 
Op zaterdagvoormiddag waren er 
voordrachten voorzien zoals op elke 
fazantendag. Elke voordracht heeft ook niet 
dezelfde inhoud en kracht, het onderwerp 
van sommige voordrachten lag te  kort bij 
elkaar om echt interessant te blijven. 
 

In de namiddag was er een bezoek gepland 
aan het  natuurpark “ Parc du 
Marquenterre”. Dit is een mooi uitgestrekt 
natuurpark gelegen aan de kust  aan de 
monding van de Somme. Dit natuurpark is 
een aanrader, je mag wel je verrekijker of 
telescoop niet vergeten.  Het is een 
overwinteringsplaats en ook een rustplaats 
voor vele trekvogels langs de kust. Het is 
iets anders dan het bezoeken van een 
dierentuin maar dit was zeker niet minder. 
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We hebben hier enkel prachtige vogels kunnen spotten in een natuurlijk milieu. En na enkele 
dagen binnen zitten was dit een verademing terug buiten in de vrije natuur. Langs het 
wandelpad waren een groot aantal kijkhutten voorzien waar je ongestoord de vogels kon 
spotten. 

Na dit bezoek was onze fazantendag  voorbij en keerden we terug naar de vertrouwde stal. 
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Nieuwsflitsen 
 
Op vrijdag 9 oktober ging te Favières, een dorpje in de baai van de Somme in Frankrijk de 
21ste bijeenkomst van de ECBG door. Hier nam John Corder de voozittershamer weer over 
van Ludo Pinceel en dit voor de volgende 2 jaar. 
 
Er werd uiteraard heel wat aandacht besteed aan de redding van de Edwards-fazant en zo 
werd er verslag gegeven van een vergadering in Engeland over de mogelijke oprichting van 
een kweekcentrum in Vietnam, dit in samenwerking met de Whitley Wildlife Conservation 
Trust. Deze organisatie beheert ondermeer Paignton Zoo, maar heeft ook verschillende 
conservatieprojecten lopen, waaronder eentje in Vietnam. Naast gastheer John Corder, 
Whitley Trust verantwoordelijke Stewart Muir en Jo Gregson, curator vogels van Paignton 
Zoo, waren ook Alain Hennache, Heiner Jacken en Ludo Pinceel aanwezig. Er werd 
afgesproken dat Alain Hennache Stewart Muir zal vergezellen op zijn jaarlijkse trip naar 
Vietnam, begin volgend jaar, om de mogelijkheden ter plaatse te onderzoeken. Het is immers 
van vitaal belang dat men er in het thuisland van de Edwards-fazant in slaagt succesvol met 
deze soort te kweken, wat tot nu toe jammer genoeg niet het geval is. Gelukkigerwijze bevindt 
zich in de onmiddellijke nabijheid van het Whitley project in Cuc Phuong, de zogenaamde 
"Farm" waar wijlen Han Assinck met financiële steun van Michel Klat voor WPA een reeks 
kleinere kweekvolières liet bouwen, die tegenwoordig door Dang Ghia Tung van Hanoi Zoo 
gebruikt worden om er zijn Vietnam-fazanten en Rode Kamhoenders in onder te brengen. 
Ook de experimenten in verband met de witte staartveren van de Vietnam-fazant en de 
mogelijke fenotypische aanwijzingen voor historische hybridisatie werden uitgebreid 
besproken. 
Tenslotte werd ook een overzicht gegeven van de laatste resultaten van het DNA-onderzoek 
en een planning opgesteld voor een volgende stap. 
 
Een ander belangrijk punt dat aan bod kwam is de vraag of het niet zinvol zou zijn dat Zoo's 
en private kwekers hun prioriteiten op elkaar afstemmen. Liefhebbers en dierenparken geven 
bij het kiezen van de soorten die ze houden vaak de voorkeur aan dure vogels en aan 
zeldzaamheden die niet iedereen heeft, terwijl die soorten daarom niet noodzakelijk zeldzaam 
zijn in het thuisland. Van een aantal soorten, zoals de Koningsfazant, de Elliot-fazant en de 
Bruine Oorfazant, nemen de aantallen in de natuur daarentegen dramatisch af. De idee is dat 
in collecties tenminste een aantal volières ter beschikking zou kunnen gehouden worden voor 
dergelijke bedreigde soorten. De ervaring leert dat het oprichten van een Focusgroep rond een 
dergelijke soortengroep, meestal de interesse bij onze liefhebbers doet toenemen. Er is dus 
nog werk aan de winkel! 
Voor de volgende bijeenkomst van de ECBG wordt rendez-vous gegeven in Warschau 
(Polen), waar ons jongste WPA-chapter als gastheer zal fungeren. 
 

Over de  resultaten van  de recente DNA-analyse in verband met  het reddingsplan voor de 
Edwards-fazant  rapporteerden  we  al  in  de  vorige  nieuwsbrief.  Toch  is  er  weer  wel  wat 
nieuws omtrent ons zorgenkind bij uitstek. In Cambodja werden namelijk 5 Edwards-fazanten 
(1.4) in beslag genomen door een patrouille van de "Wildlife Rapid Rescue Team" (WRRT), 
die belast is met de controle op het vervoer van wilde dieren binnen Cambodja. Ze maakten 
deel  uit  van  een  groep  dieren  in  transit  van  Thailand  naar  Vietnam  en  ze  werden  in 
quarantaine  geplaats  te  Phnom  Tamao,  niet  ver  van  Phnom  Penh.  Drie  van  de  vijf  vogels 
waren geringd en dus waarschijnlijk gekweekt en dank zij Jonathan Eames (BirdLife 
International) hebben we veerstalen van deze vogels bekomen. DNA-analyse zal uit moeten 
maken  of  het  de  moeite  loont  ze  op  te  nemen  in  de  reddingspopulatie  die  door  ECBG  en 
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EAZA wordt gepland. Op basis van de ringnummers bestaat het vermoeden dat ze afkomstig 
zijn van een kweker in Thailand, maar dat ze oorspronkelijk uit Nederland ingevoerd zouden 
zijn en deel uitmaakten van een belangrijk transport (meer van 100 dieren) door KLM. 

 
De "Edwards's Pheasant Action Group" heeft in Vietnam, in samenwerking met 
VietNature en het gouvernement een Action Plan voor de komende jaren opgesteld, waarin 
naast bovengenoemde conservatie-activiteiten ook een survey van het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied gepland wordt. Dit zou eventueel sporen van nog overlevende vogels 
kunnen opleveren, maar vooral geschikte plaatsen moeten localiseren, waar dan later de soort 
heringevoerd kan worden. Hun actieplan omvat vooral volgende punten: 
- Bescherming en beheer van de bosgebieden die het best geschikt zijn voor de conservatie 
van de Edwards-fazant, met de nadruk op het bestrijden van de stroperij en illegale 
ontbossing.  
- Samenwerking met de gemeenten in de nabijheid van deze sites. 
- Opzetten van een kweekprogramma met de bedoeling na enkele generaties van natuurbroed, 
vogels te bekomen die geschikt zijn voor eventuele reïntroductie. 
- Wetenschappelijk onderzoek om zuivere dieren te selectionneren (na DNA-onderzoek) en 
om de ecologische vereisten van de soort te onderzoeken. 
- Beslissen of het gaat om een reïntroductie of om een versterking van een (eventueel nog) 
bestaande populatie. 
- De start van een informatie- en sensibilisatiecampagne teneinde de nodige mensen te 
mobiliseren en om fondsen te verzamelen ter ondersteuning van het programma. 
 
Tenslotte wordt er door enkele betrokkenen op dit ogenblik hard gewerkt om na te gaan of het 
mogelijk is kruisingen tussen Edwards-fazant en Swinhoe-  (of zelfs zilver-) fazant 
fenotypisch te herkennen. Fotomateriaal van bekende kruisingen, van zuivere dieren en van 
balgen uit musea moeten eerst zorgvuldig bestudeerd worden, vooraleer we hierover 
conclusies kunnen trekken. 
Later zeker meer daarover. 
 
Van 24 tot 30 augustus bezochten een dertigtal leden van de APWS (the American Pheasant 
and Waterfowl Society) België. Dit bezoek was georganiseerd door Aviornis International 
Vlaanderen. 
Tijdens een goedgevulde week werden enkele toeristische plaatsen zoals Brugge en Ieper 
bezocht, maar ook bezoeken aan zoo's en vogelcollecties stonden op het programma. Zo werd 
de groep in Planckendael rondgeleid door ons bestuurslid Frédéric Verstappen die zoals we 
weten daar coördinator voor de vogels is en werd ook Pairi Daiza bezocht. Nog een ander 
bestuurslid Dirk Callebaut mocht de groep op zijn domein welkom heten en ook Noel en 
Patricia Hendrikx ontvingen de overzeese gasten in Overpelt. 
Zaterdagavond was er een gezamenlijk diner in Sint Niklaas waar Willy Tieleman als 
voorzitter van Aviornis aan de hand van mooie beelden de verschillende vogelgroepen toonde 
die tot het domein van de vereniging behoren. Ludo Pinceel kreeg als voorzitter van WPA-
Benelux op zijn beurt de kans om WPA voor te stellen. Vooral de activiteiten van de 
verschillende Focusgroepen en de projecten rond de conservatie van bedreigde soorten zoals 
de Edwards-fazant maakten grote indruk. Paulo Raeymaekers lichtte tot slot als kers op de 
taart ook nog het Tragopan project toe. 
Dat de Amerikaanse liefhebbers erg onder de indruk waren van de professionele manier 
waarop wij hier in West-Europa onze hobby beoefenen blijkt uit het feit dat ze een geldbedrag 
tot steun van de lopende projecten aan Aviornis overmaakten na hun terugkeer. 
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Het was een prettige verrassing toen op de receptie bij de opening van de tweedaagse show 
van Aviornis te Geel op 23 oktober door Willy Tieleman aan Ludo Pinceel een cheque van 
500 Euro werd overhandigd. Dit bedrag zal integraal in het Edwards-fonds worden gestort en 
zal prima van pas komen voor de volgende fase van het DNA onderzoek van deze kritisch 
bedreigde soort. 
 
Het bestuur van WPA-Benelux houdt er dan ook aan Aviornis International Vlaanderen nog 
eens uitdrukkelijk te bedanken voor dit mooie gebaar en voor de vruchtbare samenwerking 
die in de loop der jaren gegroeid is en al tot internationaal gewaardeerde resultaten geleid 
heeft. 
 

Lidmaatschap  2016 
 
Het is ook weer bijna tijd om je lidmaatschap voor 2016 te vernieuwen door een storting of 
overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 
  
voor het jaar 2016 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 
Gewoon lidmaatschap :  25 Euro  mits betaling voor 31 januari 2016, daarna 27 Euro 
Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro 
Conservation-lid : 115 Euro 
 
1093646 ING-bank Nederland  
 
IBANnr  NL62INGB0001093646  
BIC  INGBNL2A  
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
  
Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2016 vermelden? 
 
 

Agenda  
 

 5-6 februari 2016 WPA-UK te Cotswold 
 19 maart 2016 jaarvergadering Panningen bij Peter Reinders 
 15-17 april 2016 ECBG en WPA-Polen te Warschau 
 10 september 2016 WPA-Duitsland te Erfurt 
 21 oktober tot 4 november WPA-symposium en rondreis te Beijing China 
 

 
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 
secretariaat. 
 
 
Nieuwe leden 
 
Marco Robijns    België 
Tim Steenhuyse   België 
Michael Van Duijnhoven  Nederland 
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