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Van het bestuur 
 
 
Het voorjaar en het broedseizoen zijn ondertussen al een 
flink stuk gevorderd en we hebben al met allerhande 
weersomstandigheden moeten afrekenen.Warm en koud, 
droog en nat, over de variatie kunnen we alvast niet 
klagen. Inmiddels is de focus van de kweek al enigszins 
van eieren rapen naar kuikens opfokken verschoven en 
we hopen dat alle opfokhokken binnenkort krioelen van 
het jonge leven. Voldoende kweken blijft immers de 
sleutel tot het overleven van onze dieren, dit 
gecombineerd met de nodige samenwerking tussen de 
liefhebbers onderling, zodat al wie geïnteresseerd is in 
een bepaalde soort aan goede en voldoende onverwante 
dieren kan geraken. 
Voor soorten waarvoor er een focusgroep bestaat is dit 
uiteraard heel wat makkelijker dan voor andere en we 
willen dan ook de deelname aan en de verdere 
ontwikkeling van dergelijke groepen sterk aanbevelen. 
Er zijn zeker, naast de bestaande, nog nieuwe 
mogelijkheden. De oorfazanten en de langstaartfazanten 
bijvoorbeeld, kampen ook met dezelfde problemen van 
onzuivere individuen en gebrek aan coördinatie als, zeg 
maar, de Kraagfazanten en de Tragopanen enkele jaren 
geleden. Bovendien zijn een aantal van deze soorten, 
zoals de Bruine Oorfazant, bedreigd in de natuur en zelfs 
van soorten waarvan we dit niet verwachten, zoals de 
Koningsfazant, nemen in de thuislanden de aantallen 
angstwekkend af. Alle initiatieven in deze richting zijn 
dan ook welkom en krijgen desgewenst onze volledige 
steun. 
In dit nummer krijgen jullie zoals steeds een overzicht 
van de jaarvergadering die eind maart doorging in 
Panningen en ook van het geslaagde bezoek aan ons 
actieve medelid Peter Reinders, zo kunnen zij die er niet 
bij konden zijn een uitgebreid verslag lezen.  
Verder had onze penningmeester Teun Van de Braak het 
geluk een bezoek aan India en meer bepaald Nagaland te 
kunnen brengen. Nagaland is zoals de oudere leden 
onder ons zullen weten de regio van waar destijds de 
Blyth Tragopanen naar Europa kwamen. Teun vertelt 
ons in dit nummer onder meer over zijn waarnemingen 
in het "Khonoma Tragopan Sanctuary"; iets om velen 
van ons te laten watertanden. 
Veel leesplezier! 
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World Pheasant Association – BeNeLux 
JAARVERGADERING 

Zaterdag 19 maart 2016  te Panningen  
AANVANG 18.30 uur 

Verslag 
 

1. Opening en mededelingen 
 Welkom door de voorzitter en dankwoord aan Peter Reinders 
 Aanwezigheidslijst zie bijlage 1 
 Verontschuldigingen : zie bijlage 1 

 
2. Verslag jaarvergadering 2015, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2015 

 Het verslag wordt goedgekeurd  
 

3. Jaarwerking verslag 2015 van de secretaris 
 Zie bijlage 2 

 
4. Financieel verslag 2015 van de penningmeester en inning van de contributie 

 Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2015 in bijlage 3 
 

5. Begroting 2016 en vaststellen contributie 2017 
 Contributie 2017 blijft behouden : 

o betaling voor einde lopend jaar (31 januari 2017) 25 euro ,  
o betaling na 31 januari 2017: 27 euro 
o lidbegunstiger: 55 euro 
o Conservationlid: 115 euro 

 
6. Verslag kascommissie 2015 

 Goedkeuring ontvangen van Henk Wareman 
 Goedkeuring door Koen ‘t Seyn 
 Het financieel jaarverslag van 2015 is goedgekeurd  

 
7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2015 

 De kascommissarissen voor 2016 zijn: Koen ’t Syen en Joos Van Houdt. 
 
8. Fazantendag WPA-Benelux 2016   

 Datum: 24 september 2016  
 Locatie terug in België. Voorstel Pairi Daiza te Brugelette Ath, te duur voor 

een fazantendag 
 Tweede mogelijkheid: Cracid Breeding and Conservation Centre in Zutendaal 
 Ludo heeft reeds navraag gedaan voor de mogelijkheden 
 Dit centre is zeker de moeite waard om te bezoeken 
 September is de verlof maand, mogelijkheid om de fazantendag te verschuiven 

naar begin oktober, dit is geen echt probleem 
 Andere mogelijkheden : Zoo Keulen, Zoo Veldhoven 

 
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

 Aftredend volgens het rooster zijn: Paulo Raeymaekers en Jaak Janssen 



WPA  - Nieuwsbrief 2 - 2016  4 

 Geen kandidaturen voor nieuw bestuurslid ontvangen 
 Paulo Raeymaekers en Jaak Janssen stellen zich terug kandidaat als 

bestuurslid. 
 Paulo Raeymaekers en Jaak Janssen zijn her verkozen als bestuurslid   
 Er blijven nog steeds vacatures open. 
 Michaël Van Duynhove heeft interesse om deel te nemen aan het bestuur. We 

kennen Michael een voorlopig mandaat toe tot de jaarvergadering van 2017.  
 

 
 

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 
 aftredend in 2017: Frédéric Verstappen 
 aftredend in 2019: Ludo Pinceel 
 aftredend in 2020:  Teun van de Braak, Ivan Roels en Dirk Callebaut 
 aftredend in 2021: Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen 
 

11. Rapportage werkgroepen:  
 Kamhoenders: Jaak Janssen rapporteert  

o Zie bijlage 4 
o Registreren van liefhebbers die kamhoenders hebben en kweken.    

 Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert: 
o  zie bijlage 5 

 Pauwfazanten:   
o Er is een project opgestart voor DNA-onderzoek bij de Maleise- en 

Bergpauwfazant. Er zijn stalen t.b.g; door dierentuinen en privé 
eigenaars. Men heeft echter geen bruikbaar DNA kunnen isoleren. Dit 
onderzoek is mislukt en er zal geen verder onderzoek worden opgestart 
voorlopig.  

o P.P. Van der Lugt heeft een inventarislijst rondgestuurd. 
o Bepaalde soorten van pauwfazantjes zijn stilaan aan het verdwijnen in 

onze collecties.  
 Vuurrugfazanten: Dirk Callebaut rapporteert:  

o zie bijlage 6  
o Aantal liefhebbers die vuurrugfazanten houden is zeer beperkt. Deze 

soorten toch in de schijnwerpers houden. 
 Tragopanen: Bart Verbruggen rapporteert 

o zie bijlage 7 
o er zijn reeds een groot aantal dieren DNA –onderzocht. Toch merken 

we dat er een groot aantal daarvan niet opgenomen zijn in het 
stamboek. De deelname aan het volledige project is wel belangrijk om 
de soorten in stand te houden. 

o dieren zonder TR-ring zullen in de toekomst zeker minder gewild zijn. 
  

12. ECBG-activiteiten:. 
 Zie nieuwsflitsen in nieuwsbrief nr 1 van 2016 
 Edwards-poster  is verzonden door Ivan 

o Controle op de primaire vleugelveren van de Edwards- en de Vietnam-
Fazant  

o Nazien dat deze egaal grijs zijn of bruine vlekken vertonen 
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 Stalen Edwards-fazant vanuit Japan zijn ontvangen . 
 Stalen van Vietnamfazant ontvangen vanuit Hanoi. 
 Volgend DNA-onderzoek te starten : 

o 30 stalen Edwards-fazant 
o 15 stalen Vietnamfazant 
o 15 stalen kruisingen Edwardsfazant x Vietnamfazant 
o 20 stalen Zilverfazant 

 Een lijst opgesteld van bedreigde fazanten in hun natuurlijk leefmilieu. Vb: 
Bruine oorfazant, Koningsfazant, enz. 

 De populatie in gevangenschap opvolgen van deze dieren. 
 Dit is geen wenslijstje, maar een ljst van soorten waarvoor er een noodzaak 

bestaat dat we over een goede populatie beschikken in gevangenschap. 
  

13. Stamboeken  
 Stamboeken Lophura : Ivan Roels rapporteert zie bijlage 9 
 Stamboek Kraagfazanten: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 10 
 Stamboek Tragopanen: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 11 
 Stamboek Salvadori : 

o De zoo van Antwerpen en Cléres beschikken niet meer over 
Salvadorifazanten 

o De dierentuinen beschikken over 7-4 . 
o Er is een ruil met een kweker uit Zweden 2-0 tegen 2-0. Deze geruilde 

dieren zullen geplaatst worden bij Paulo en Frédéric. 
o Vanuit Frankrijk is een vraag gekomen om 1-1 te kunnen plaatsen. 
o We beschikken over meer hanen dan hennen en de kweek is zeer 

beperkt. 
o Dit stamboek heeft geen mooi vooruitzicht.  

 
14. Rondvraag en Sluiting 

 Newsletter WPA-UK 
o De vraag is gesteld door WPA-Duitsland om de nieuwsbrief digitaal te 

verkrijgen en niet meer afgedrukt. 
o De tussenkomst is momenteel 2.5€ per nieuwsbrief en dan nog de 

verzendingskosten 1.48€ België en 2.19€ Nederland. Totaal per jaar 
België 11.94€, Nederland 14,07€ . 

o Als we de nieuwsbrief digitaal ontvangen is het 1€ per exemplaar, dus 
3€ op jaarbasis naar HQ. Dit is een besparing voor WPA-Benelux. 

o De vergadering is akkoord om deze nieuwsbrieven digitaal te laten 
verzenden. 

 Activiteiten 2016 
o 15-17 april  2016 ECBG en WPA-Polen te Warschau 

 14 april reisdag 
 15 april ECBG vergadering en bezoek dierentuin Warschau 
 16 april lezingen en ondertekening aansluiting Chapter Polen 
 17 april bezoek collecties rond Warschau 
 18 april citytrip Warschau en terugreis  

o 8-9-10 september 2016 WPA-Duitsland te Erfurt 
 8 sept reisdag en nm  bezoek collectie van Christian Möller 
 9 sept ECBG vergadering en nm bezoek museum te Erfurt 
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 Na dit bezoek terugreis  
 10 sept fazantendag WPA-Duitsland met bezoek collectie 

Möller 
 Deelnemers 8-9 sept: Ludo, Frédéric, Jaak en Paulo 
 Mogelijkheid om langer te blijven , vervoer met eigen wagen. 

o 21 oktober tot 4 november WPA-symposium en rondreis te Beijing 
China 
 informatie daarover bij WPA-HQ: Barbara Ingman  
<office@pheasant.org.uk>  

 Wie aan één van deze activiteiten wenst deel te nemen, namen doorgeven  aan 
Ludo. Dan kan onderling worden afgesproken wie eventueel samen kan reizen. 

 
 Opmaken van inventaris van het fazantenbestand. Dit werd door Aviornis om 

de 5-jaar gedaan. Geen vlotte medewerking van de liefhebbers. WPA  heeft een 
databank van dit bestand onder toezicht van Siro Serena. Iedereen kan zijn 
dieren daarin opgeven. Vanuit WPA-Benelux weinig respons. Hierbij de link 
naar die database: 
***** online survey announce and pdf forms *****   kies de tweede Belgische 
of de Nederlandse vlag. Je krijgt dan het invulformulier.  

  DNA-onderzoek wat houdt dit juist in? Er is een zekere basiskennis nodig om 
dit procedé te kunnen volgen.  Op een van de jaarvergaderingen is er reeds een 
beperkte uiteenzetting gegeven. Deze was voor de meeste liefhebbers 
voldoende. 

 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21h00 
 
Bijlage 1 

WPA-jaarvergadering 19 maart 2016 
aanwezigheidslijst 
Aanwezig   Verontschuldigd   
NR naam voornaam naam voornaam 

1 Raeymaekers Paulo Burger Loi 

2 Pinceel Ludo Gielen Jeu 

3 Roelants Guido Bernar François 

4 Roelants Raf Van Duijnhove Michael 

5 T'Syen Koen Tieleman Willy 

6 Steenackers Vic van der Lugt Peter Paul 

7 Borst Piet Vallen  Marriet 

8 Dijcks Mia     

9 Dijcks Huub     

10 Bartling mevr 
  11 Bartling dhr 
  12 Verstappen  Frédéric 
  13 Verbruggen Bart 
  14 Reinders Peter 
  15 De Boer Sietze 
  16 Posthumus Lutzen 
  17 Grosemans Frank 
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18 Redant Patrick 
  19 Callebaut Dirk 
  20 V D Braak Teun 
  21 Smet Raf 
  22 Roels Ivan 
  23 Janssen Jaak 
  24 Van Houdt Joos 
  25 Das Harry 
        
   

 
Bijlage 2 
Jaarwerking WPA-Benelux 2015 (Paulo Raeymaekers) 
 
4 Bestuursvergaderingen 
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 15/3/2015 

 Voorbereiding jaarvergadering 
 Voorbereiding fazantendag 
 Project Edwards-fazant 
 Voorbereiding bezoek Tring met de tragopanenwerkgroep 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 23/05/2015 
 Voorbereiding fazantendag 
 DNA-onderzoek tragopanen 
 Nabespreking jaarvergadering 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 15/08/2015 
 Concretisering Fazantendag  
 Bepalen datum en locatie jaarvergadering  
 Project Edwards-fazant 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 14/11/2015 
 Nabespreking fazantendag 2015 en voorbereiding 2016 
 DNA-onderzoek Edwards-fazant  
 DNA-onderzoek Tragopanen 
 Voorbereiding jaarvergadering Peter Reinders 

 
Jaarvergadering te Overpelt 21 maart 2015 

 Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2015 
 
Fazantendag in Ouwehands Dierenpark Rhenen zaterdag 26/09/2015 

 Onthaal en rondgang door de zoo 
 Sprekers: Loi Burger, Jan Harteman, Rik Dams, Willy Tieleman 
 Maaltijden ’s middags en ’s avonds 
 Aantal deelnemers: dag 51 en avond 26   

 
2 ECBG-vergaderingen 

 1 mei 2015 WPA Oostenrijk 
 9 oktober 2015 WPA Frankrijk 

 
Bezoeken aan:  

 Nat. His. Museum te Tring voor balgenonderzoek tragopanenwerkgroep 
 WPA-Tsjechië 10-11-12/04/2015 
 WPA-Oostenrijk 1-2-3/05/2015 
 WPA 40 jarig bestaan 4-5-6/09/2015 
 WPA Duitsland 11-12/09/2015 
 WPA Frankrijk 9-10/10/2015 
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Nieuwsbrieven 
 WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov 
 WPA Annual Review  
 WPA Newsletters 2st 

 
Deelname aan 

 Bezoek AWPS 29/08/2015 te St. Niklaas 
 
Ondersteuning projecten 

 Tragopan DNA Project 
 Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant  
 DNA-onderzoek Edwardsfazant 

 
 
 
Bijlage 3 
Financieel jaarverslag (Teun Van de Braak) 
 

beginbalans 01-01-2015     

banksaldo 
 €         
24.896,23  algemene reserve  €           7.869,96  

    Edwardsfonds  €           7.448,64  
    vietnam fonds  €              259,00  
    DNA fonds  €           4.388,63  
    educatiefonds  €           4.930,00  

  
 €         
24.896,23     €         24.896,23  

eindbalans 31-12-2015     

banksaldo 
 €         
21.339,77  algemene reserve  €           7.758,86  

    Edwardsfonds  €           4.003,28  
    vietnam fonds  €              259,00  
    DNA fonds  €           4.388,63  
    educatiefonds  €           4.930,00  

  
 €         
21.339,77     €         21.339,77  

    verlies en winstrekening 2015 
  debet   credit   

contributie 
 €           
2.160,00  bankkosten  €              122,11  

    internetkosten  €              157,78  

overig 
 €              
135,00  overige kosten  €              996,70  

Edwardfonds 
 €           
1.203,00  Edwardsfonds  €           4.648,36  

Fazantendag 
 €           
1.905,00  

kosten 
fazantendag  €           2.366,61  

Rente  €              WPA HQ  €              829,26  
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161,36  
        

verlies 
 €           
3.556,46      

totaal 
opbrengsten 

 €           
9.120,82     €           9.120,82  

 
 
Bijlage 4 
 
Werkgroep Wilde Kamhoenders (EJFG) 
verslag jaarwerking 2015 
Onze werkgroep vierde in 2015 zijn 35ste verjaardag. 
Opgericht in een Zoo (Blijdorp) in 1980 met van in het begin leden van zowel Aviornis als van WPA is 
hij zowat een blauwdruk geworden voor meerdere werkgroepen die later zijn ontstaan. De werking 
onder de vleugels van de twee toonaangevende verenigingen op hun gebied en de samenwerking 
met de Zoo-wereld, samen met het zich toeleggen op de studie en het houden van een zeer beperkt 
aantal soorten, stippelden ook voor enkele andere zogenaamde focusgroepen de weg uit naar het 
succes. Ondertussen is er ook een samenwerking ontstaan met de wetenschappelijke wereld door de 
studie van zoölogische verzamelingen in musea en in het gebruiken van DNA-technieken en ook 
daarin was de EJFG de baanbreker. 
  
Dit jaar namen enkele leden van de werkgroep van 12 tot 14 april 2015 deel aan een studieverblijf in 
Tring in het Verenigd Koninkrijk.  Daar werden in de Bird Collection van het Natural History Museum 
vooral de verschillen tussen de ondersoorten van het Rode Kamhoen nog eens onder de loep 
genomen.   
We vrezen dat de 5 verschillende ondersoorten bij de Rode Kamhoenders een ornithologische traditie 
zijn, die de biologen wel graag gelocaliseerd zouden willen zien in duidelijk afgelijnde gebieden van 
ZO-Azië.  Maar deze historische gegevens komen duidelijk onder druk te staan door de geografische 
ontwikkelingen en beheersmaatregelen.  Wij als liefhebbers kunnen hierin geen scheidsrechter zijn.   
Individuele kenmerken van balgen uit eenzelfde gebied zijn vaak verwarrend en bevestigen niet altijd 
de determinatietabel van J.Delacour.  Blijkbaar zijn er in de verspeidingsgebieden erg veel 
overlappingen en soms zouden bepaalde verspreidingsgebieden o.i. beter worden opgesplitst.  We 
merken ook dat de plaatselijke beheerders met de verschillende ondersoorten van de Gallus gallus en 
hun gebieden van herkomst, slordig omgaan.   
Voor onze liefhebberij is het belangrijker dat we onze volièrevogels zo veel mogelijk vrij houden van 
contaminatie met gedomesticeerde dieren.  Om onze eigen inzichten te ordenen hechten wij nu meer 
belang aan de gegevens uit onze eigen fototheek die ± 1000 beelden omvat.  
 
Verder boden leden van de werkgroep onderdak aan een aantal dieren, die ten gevolge van 
verbouwingen in de Antwerpse Zoo, tijdelijk ergens anders ondergebracht moesten worden. Ook werd 
er bemiddeld bij het plaatsen van nakweek van de destijds uit Hanoi geïmporteerde vogels van het 
Cochin-Chinees Rood Kamhoen. Het ging hier zowel over vogels afkomstig van particulieren als van 
het vogelpark Avifauna in Nederland. 
Op die manier konden kweekparen geplaats worden bij leden van de werkgroep, maar ook in de 
afdeling dierenzorg van een school in Geel en in de fazanterie van Sudeley Castle in de Cotswolds in 
Engeland. 
 
De kweek met het Groene Kamhoen blijft jammer genoeg problematisch, omdat het erg moeilijk blijft 
de dieren in leven, laat staan in goede conditie te houden.   
   
Het Lafayette-hoen neemt gelukkig wel langzaam toe in beschermd milieu, ook al wisselen de 
kweekresutaten van jaar tot jaar. 
 
Met het Sonnerat-hoen werden dit jaar goede resultaten behaald, zodat weer een aantal jonge vogels 
hun weg naar nieuwe liefhebbers vonden. 
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De deelname aan de tentoonstelling te Geel zorgde trouwens ook voor een toenemende belangstellng 
voor deze boeiende soorten, zodat we kunnen hopen dat we de voorouders van de kippen nog lang in 
onze volières zullen kunnen bewonderen. 
 
Door vragen die we binnen krijgen via mail merken we dat de belangstelling voor wilde kamhoenders 
toeneemt en dat de dieren ook meer worden gehouden.  De liefhebbers en kwekers van wilde 
kamhoenders zouden zich eigenlijk moeten melden bij de EJFG en toestemming moeten geven om 
hun gegevens mee te delen aan nieuw belangstellenden. 
 
Ludo Pinceel & Jaak Janssen, maart 2016 
 
Bijlage 5 
KRAAGFAZANTEN WERKGROEP: jaarverslag 2015   Vic Steenackers 
 
 4 Vergaderingen van de werkgroep: januari - mei- augustus- november 

 
 Activiteiten van de werkgroep: 

 goudfazanten: beoordeling van de nieuwe dieren (Kurt Landig-James Pfarr) en integratie in 
het project  

 import van Lady Amherst eieren uit USA naar de werkgroep in 2015 
 internationale bemiddeling bij samenstelling fokparen en vervangen van gestorven vogels 
 digitale illustraties artikels kraagfazantenwerkgroep opgevraagd bij J. Ameel 

 
 Voordracht/promotie van het 5000-project:    
 27 maart 2015 ledenvergadering West Vlaanderen: voordrachten Ludo en Paulo 
 9 mei 2015 Avinobra voordracht DNA  Tragopanen 
 10-11 oktober 2015 Avinobra show te Meise stand werkgroep: Banners en flyers 
 24-25 oktober show Aviornis de korhaan te Geel: Banners en flyers  

 
 Deelname overige activiteiten: 

 28 februari 2015 jaarvergadering Aviornis Vlaanderen 
 12-13-14 maart 2015 tragopanenwerkgroep bezoek Tring. Deelname: Ludo en Paulo 
 21 maart 2015 jaarvergadering WPA 
 30 april 1-2-3 mei 2015 ECBG Oostenrijk. Deelname: Ludo, Frédéric en Paulo 
  
 4-5-6 sept 2015 WPA-UK 40 jarig bestaan WPA. Deelname: Ludo en Paulo 
 11-12 sept 2015 WPA-Duitsland Heidelberg. Deelname: Ludo en Paulo 
 26 sept 2015 fazantendag WPA-Benelux 
 9-10 oktober 2015 ECBG Frankrijk en fazantendag. Deelname: Ludo en Paulo 

 
 Project 5000:  

 advies dubbel ringen blijft: unieke 5000-ring + unieke ring kweker 
 uitbreiding nieuwe leden in Tsjechië/Slovakije 
 aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 650 
 ?? nieuwe deelnemers aan het project 

 
 Info Kraagfazanten Werkgroep 

Victor Steenackers    Paulo Raeymaekers 
Retiebaan 126-2460 Kasterlee   Lage weg 37c-2470 Retie 
vic.steenackers@fulladsl.be   paulo.raeymaekers@skynet.be 
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Bijlage 6 
Jaarverslag 2015 werkgroep Vuurrugfazanten  Dirk Callebaut 
 
Op 17 april werd er in het Natuurhistorisch museum van Parijs een balgenonderzoek verricht op de 
kuifloze Maleise- en de kuifloze Borneo vuurrugfazant. 
Zoals steeds is het de bedoeling om aan de hand van deze balgenstudie de verschillen te bepalen 
tussen de soorten zoals ze in hun natuurlijk milieu voorkomen. 
Onze studie werd nu toegespitst op  de kuifloze ondersoort maar tevens werden foto’s genomen van 
de beschikbare balgen van de gekuifde vuurrugfazanten. 
Op 26 juni werd het fotomateriaal besproken, dit in vergelijking met de reeds genomen foto’s in Tring 
en Leiden. Tevens werd fotomateriaal van James Pfarr gebruikt. 
Dat er verschillen waren tussen de hanen van beide ondersoorten wisten we reeds maar ook de 
hennen vertonen een paar typische kenmerken. 
Van zodra alle gegevens gecentraliseerd zijn, wordt er aan een verslag gewerkt om onze 
vaststellingen nader te beschrijven. 
Coördinator :   Dirk Callebaut 

Ganzestraat 104 
9506 Schendelbeke 
0032(0)54410853 
www.aviornis.be/vuurrugfazanten 

 
Bijlage 7 
Werkjaar 2015 werkgroep Tragopanen   Bart Verbruggen 
Het afgelopen jaar zat weer vol activiteiten om enerzijds onze inzichten te verbeteren en de populatie 
soort zuivere dieren te versterken. DNA ronde 7 was op een mum van tijd volzet en is dan eind 2014 
begin 2015 ingediend bij Biogenomics, de resultaten zijn besproken in mei en daarna medegedeeld. 
De resultaten waren zoals de tot dan toe gekende statistieken van vorige onderzochte stalen. Met 
name de satyr had weer een score van bijna 35% niet zuivere dieren, de temminck had 1 niet zuivere 
en bij de cabot waren er 3 onzuivere dieren op 16 wat veel is voor deze populatie.    
 
De resultaten van  ronde 8 met 56 stalen zijn gekend:  

Cabot      10 soortzuiver    2 nt soortzuiver  
Satyr:   21 soortzuiver  7 nt soortzuiver 
Temminck: 14 soortzuiver  2 nt soortzuiver.  

Voor ronde 9 zijn er op dit ogenblik (begin december) 23 plaatsen voor deelnemende stalen 
aangevraagd.                                                                           
 
Onze nakweekdieren hebben ook al jongen voortgebracht. We hebben voor dit jaar 14 TRC (cabot), 
69 TRS (satyr) & 96 TRT (temminck) ringen mogen leveren, dit is een niet al te best resultaat voor de 
satyr & de cabot in vergelijking met vorig jaar. Jammer genoeg hebben we nog altijd een deel 
liefhebbers met gekeurde kweekkoppels niet over de streep gekregen om mee te werken. De jongen 
van deze vogels zijn onherroepelijk verloren voor het project, aangezien de eigenaar of nieuwe 
eigenaar niet kan aantonen dat zijn koppel soortzuiver is. 
 
Het georganiseerde vraag en aanbod door de focusgroep heeft 31 satyren & 15 temmincken geplaatst 
          Satyr: respectievelijk 16 hanen en 15 hennen  
          Temminck: respectievelijk 7 hanen & 8 hennen.  
          Uit het buitenland is er voor zover ik weet geen versterking gekomen. 
 
Activiteiten focusgroep: 12 – 13 & 14 maart studiedagen in het museum van Tring Groot Britannië.  

Op de vergadering in West-Vlaanderen in maart heeft Paulo een voordracht gegeven. 
Op zaterdag 29 augustus heeft Paulo onze werkgroep voorgesteld met de  bijhorende                   
aan APWS (American Pheasant and Waterfowl Society).  
De mensen van APWS hebben tijdens hun verblijf hier een heel parcours afgelegd en dit 
dankzij de goede organisatie van Willy & Eugène De Witte. 
De Laatste vergadering dit jaar ging door op 18.12.2015. 
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Bijlage 8 
Jaarverslag werkgroepZilverfazanten       Harry Das 
 
Meestal vonden we vroeger veel de goudfazant en de zilverfazant terug in onze collecties. 
De goudfazant komt nog veelvuldig voor mede dankzij de herwaardering van deze kraagfazant. 
De zilverfazant zagen we echter meer en meer verdwijnen. 
Eén van de eerste doelstellingen van de werkgroep is dan ook de herwaardering van deze fazant 
te promoten. 
Het eerste wat we vaststelden was dat naast de nominaat vorm er nog 14 ondersoorten zijn. 
De werkgroep had ook in eerste instantie de Crawfurd en de Streepfazant  meegerekend onder de 
zilverfazanten (Nycthemera). 
Ondertussen zijn deze via DNA onderzoek verhuisd naar de soort kalijfazanten ( L. leucomelanos). 
Maar veel oudere liefhebbers hebben deze vogels steeds gekend onder de noemer zwarte 
zilverfazanten. We verkozen dus om deze 2 soorten in de werkgroep te behouden. 
De kenmerken van de nominaat- en de ondersoorten werden toen verzameld en beschreven op de 
website van de werkgroepen (Aviornis). 
In het begin zonder al te veel foto's omdat we ergens bang waren om fouten te maken. 
We wachten liever het geplande balgenonderzoek af. 
Er werd voor gezorgd dat ook de Nederlandse leden via een inleidend woordje toegang kregen tot de 
website van de werkgroep. Hierdoor kregen we direct meer leden voor het clubje (gratis) van mensen 
die geïnteresseerd waren in  zilverfazanten. 
 
Een documentatie formulier ontworpen dat we kunnen gebruiken op natuurshows en ruilbeursen. 
We waren aanwezig op het paasevent te Gent “Beestjes en Baasjes” op de stand van Aviornis en 
aanwezig met vogels op de natuurshow Meise en Geel. 
 
Begin februari was er een bezoek en balgenonderzoek te Tring. 
Momenteel zijn we deze foto's aan het catalogiseren en bestuderen. 
 
Op het programma staat een ontwerp banner werkgroep om te gebruiken op evenementen en het 
uitwerken van een soort nieuwsbrief of verslagen speciaal naar de leden van het “clubje ” toe. 
 
 
Bijlage 8 
Stamboeken voor Edwards – en Vietnam-fazanten binnen WPA Benelux. 
Verslag 19-03-2016 door Ivan Roels 
 
Evenals in de vorige jaren werden de inventarislijsten voor beide stamboeken verstuurd naar alle 
deelnemende kwekers binnen Europa.  
 
Het team in 2015 bestond uit: 
 
Belinda Moyle    : UK en Ierland 
Laurent Fontaine : 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: 
 Edwards-fazant :  Heiner Jacken 
 Vietnam-fazant:   Ivan Roels 
 Hybridisatie exp.:  Alain Hennache 
 DNA onderzoek :  Ludo Pinceel / Alain Hennache 
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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. 
 
In 2015 zijn er verschillende uitwisselingen van vogels tot stand gekomen tussen deelnemers 
in de UK, Ierland, Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië,  Frankrijk, Polen 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. 
 
Ook in 2015 zijn er andermaal verschillende verplaatsingen van vogels geweest tussen particuliere 
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 particuliere kwekers 
en dierentuinen. waarvan Swinhoe (22), Edwards (39) en Vietnam (22). Begin 2015 zijn de resultaten 
bekomen en werd 1 hybride ontdekt uit een kruising van Edwards met Swinhoe, zo’n 3 à 4 generaties 
terug. Er werd in het voorjaar 2015 onmiddellijk actie ondernomen om het dier uit het stamboek te 
verwijderen alsook zijn 26 broers en zussen op te sporen. Eveneens zullen alle nakomelingen hiervan 
uit het stamboek geweerd worden. 
 
Het DNA onderzoek heeft mee de aanleiding gegeven om ook eens beter te kijken naar het fenotype 
van de hennen, omdat aangenomen wordt dat een inkruising met een zilver – of swinhoefazant zal tot 
uiting komen in het verenpatroon van de slagpennen, vooral bij de hennen. 
In het najaar 2015 zijn we dan van start gegaan met een ‘fotoscreening’ van hennen geboren in 2014 
of vroeger. Hiervoor werd door Alain Hennache een poster gemaakt, met een aantal foto’s van vogels 
met een typerend verenpatroon en ook enkele voorbeelden van afwijkende tekening op de primaire 
slagpennen. Dit onderzoek is nog lopende. Van een aantal vogels met een afwijkende tekening, zijn er 
ook verenstalen genomen voor DNA onderzoek. 

 
 
 
 
 
 

 

Moeten de primaire vleugelveren er zo uit zien? 
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Stamboek Vietnam-fazant 
 
In het najaar werden er ongeveer 50 inventarislijsten uit 12 landen ingezameld en verwerkt.  
In 2015 zijn beduidend minder jonge vogels gefokt, omdat er werd aanbevolen om bij voorkeur met 
natuurbroed te fokken. Voor 2016 wordt aanbevolen om beperkt te fokken, en de voorkeur te geven 
aan natuurbroed. 
 
Stamboek Edwards-fazant 
 
Voor dit stamboek werden in 2015 gegevens ingezameld uit 66 Europese zoo-  en  
 particuliere collecties. 
 
De totale Europese populatie van Edwards-fazanten die gehouden worden binnen het stamboek wordt 
nu geschat op ongeveer 200 vogels. 
 
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 

 

 

En in hoeverre zijn deze vleugelpatronen een natuurlijke variatie? 
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verplaatst tussen de deelnemende collecties. De  jonge vogels zijn geplaatst bij nieuwe- of bestaande 
deelnemers voor de aanvang van het nieuwe kweekseizoen 2016. Helaas waren er einde 2015 niet 
voldoende goede vogels beschikbaar om alle collecties aan te vullen. 
 
Wij verwachten immers binnenkort de resultaten te kennen van een nieuwe reeks 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. 
 
In afwachting hiervan wordt er voor 2016 aanbevolen om met de Edwards-fazanten beperkt te fokken, 
en de voorkeur te geven aan natuurbroed. 
 
 
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 10 
Stamboek kraagfazanten 2015       Paulo Raeymaekers 
 
Aantal goudfazanten  
In stamboek 643(598) stuks 
Buiten stamboek 721(949) stuks 
 
Aantal kweekstellen 
214 (184) kweekparen 
 
Aantal liefhebbers in stamboek 
113(109) medewerkers 
 
Aantal bloedlijnen 
Basis 3 bloedlijnen 
2012  3 extra bloedlijnen  
2013  1 extra bloedlijn nog te controleren 
nakweek van bijkomende bloedlijnen  
 
Aantal jongen 2014 
Ringen besteld 598(590) st  
Gegevens ontvangen 406st 2014 
 
Verspreiding: 
België 
Duitsland 
Gr Brittannië 
Ierland 
Nederland 
Oostenrijk 
Tsjechië 
Zwitserland 
Frankrijk : eigen werkgroep  
Italië : eigen werkgroep 
 
Bijlage 11 
Stamboek Tragopanen 2015      Paulo Raeymaekers 
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Aantal Tragopanen 
  

cabot 137(126) totaal 
    

 
DNA stamboek nt st-boek nt zuiver 

  
 

111(100) 47(48) 49(39) 15(13) 
         

 
stamboek   DNA TR TR2015 b stamboek TR 

 
  72(74) 47(48) 25(16) 9 1 

       satyr 244 totaal 
    

 
DNA stamboek nt st-boek nt zuiver 

  
 

167(151) 67(69) 54(42) 46(40) 
         

 
stamboek   DNA TR TR2015 b stamboek TR 

 
  140(133) 67(69) 73(64) 18 11 

       temminck 180(173) totaal 
    

 
DNA stamboek nt st-boek nt zuiver 

  
 

104(97) 55(53) 24(15) 25(29) 
         

 
stamboek   DNA TR TR2015 b stamboek TR 

 
  121(119) 55(53) 66(62) 11(4) 7(10) 

 
Aantal liefhebbers in stamboek 
 

 
in project buit. project totaal 

cabot 13 13 26 
satyr 38 32 68 
temminck 36(32) 21(20) 57(52) 
    
 
Aantal ringen 2014  
 

cabot ringen  ring 2015 

 
113 34 

satyr ringen  ring 2015 

 
234 76 

temminck ringen  ring 2015 

 
300 149 

 
Verspreiding: 
Belgie 52 China 1 Duitsland 16(2) Frankrijk 4 
Gr Brittanie 11(9) Italie 2(1) Ierland 1 Japan 1 
Kroatie 1 Nederland 15 Oostenrijk 1 Portugal 2 
Polen 2(2) Tsjechie 5(4) USA 1  
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De jaarvergadering te Panningen 
 
Een jaarlijks terugkomende activiteit 
is de jaarvergadering. Ook dit jaar 
was aan deze jaarvergadering een 
hokbezoek gekoppeld bij een van 
onze leden. Peter Reinders stelde 
zijn collectie met plezier open voor 
de WPA-leden. 
 
Peter is steeds aanwezig op de 
activiteiten van WPA en is ook een 
gewaardeerde fazantenliefhebber. 
Peter zijn collectie bestaat niet uit de 
meest zeldzame of dure exemplaren. 

Maar toch bezit deze collectie enkele 
waardevolle soorten. 
 
Peter is ook een vaste medewerker van de 
focusgroepen. In zijn collectie vind je de 

kraagfazanten, edelfazanten, kamhoenders, 
zilverfazanten enz. aangevuld met duiven en 
kleine hoenderachtigen. Peter beschikt gelukkig 
over een grote tuin die dan ook bijna volledig is 
gevuld met rennen en hokken voor 
zijn dieren. We waren rustig op 
tijd vertrokken naar Panningen om 
daar tijdig te arriveren vooraleer 
de grote opkomst daar aanwezig 
is. Maar tot onze verbazing zat de 
woonkamer reeds vol met 
fazantenliefhebbers die de weg 
naar Peter hadden gevonden. Zij 
werden reeds getrakteerd op een 
tas koffie en een lekker stuk 
Limburgse vlaai. De gastvrouw 
verwelkomde ons hartelijk en 
stopte ons direct een kop koffie en 
gebak in handen. We moesten en 
zouden de heerlijke vlaai proeven. 
Wat ik met volle overgave deed. 
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Na wat gekeuvel en begroeten van de fazantenliefhebbers dwaalden we af naar de uitgebreide 
collectie van Peter. 
 
We wandelden door de collectie heen en enkele beelden zeggen meer dan een ganse tekst. 
Deze collectie is zeker het bezoeken waard. Elke fazantensoort heeft wel zijn verhaal en is 
meestal gekoppeld aan een focusgroep. Peter is dan ook steeds op zoek naar goede dieren die 
dan ook worden beheerd. Hij bezit ook steeds meerdere koppels van elke soort. 
 
De opkomst naar onze jaarvergadering stijgt elk jaar. Het is de gelegenheid om gelijkgezinde 
liefhebbers te ontmoeten en te keuvelen over onze hobby. Zowel de positieve als de negatieve 
ervaringen. Uit elke ervaring leer je. Het doet telkens deugd om je fazantenvrienden te 
ontmoeten en te kunnen bijpraten. Na dit bezoek was het de hoogste tijd om af te zakken naar 
het sportcafé om onze jaarvergadering te houden. Een verslag van deze jaarvergadering staat 
in deze nieuwsbrief. 
 
We kunnen weer terug blikken om een 
geslaagde dag en vooral dank aan Peter 
en zijn echtgenote voor de gastvrijheid 
en de lekkere vlaai en koffie.   
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Bezoek aan Nagaland       Teun Van de Braak  
 
Nagaland, een van de meest onontdekte en daardoor mogelijk een van de meest avontuurlijke 
regio’s van India. Nagaland ligt verscholen in de noordoostelijke grensregio met Birma 
(voormalige Myanmar). Naast een rijke culturele geschiedenis (tot de tweede helft van de 
vorige eeuw behoorde het 
“koppensnellen” tot een van de 
normale gebruiken van de meeste 
Naga-stammen), heeft deze staat ook 
ontzettend veel natuurschoon te 
bieden. Nagaland is onderdeel van 
het Himalaya-plateau; hoge bergen 
bedekt met eikenbossen, wilde 
appels en perzik, heuvels bedekt met 
enorme rododendrons, maar ook 
immense bamboevalleien, terrassen 
met rijstvelden, ananasplantages en 
vele andere vormen van agricultuur. 
 
Kohima, de hoofdstad van Nagaland, 
is een belangrijke stad in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog. Rondom deze stad zijn 
er hevige gevechten geweest tussen de Japanners en de Indiers (bijgestaan door vele soldaten 
uit de overige gemenebest landen), de vele massagraven en herdenkingsmonumenten 
herinneren aan hen die gevallen zijn tijdens de strijd. Maar met succes, de Jappen zijn nooit 
verder kunnen komen dan Kohima. De jaren na de tweede wereldoorlog hebben wel hun 
sporen achtergelaten, het merendeel van de Naga’s spreekt vloeiend Engels en het 
Christendom is de voornaamste religie. Ook aan het koppensnellen is een einde gekomen; 
slechts een enkele getatoeëerde krijger met hoofdkopjesketting herinnert je nog aan deze 
jarenlange traditie. 
 
Onder de meeste fazantenliefhebbers 
is Nagaland enigszins bekend van 
naam, het is namelijk een van de 
laatste regionen waar je nog een glimp 
van de Blyth Tragopaan kan 
opvangen. De Blyth Tragopaan is dan 
ook de nationale vogel van Nagaland, 
en zichtbaar op menig vrachtauto, 
overheidsgebouw en postzegel. De 
beboste bergtoppen van Nagaland 
vormen een van de laatste 
toevluchtsoorden van deze prachtige 

vogel. Zoals vele andere fazantensoorten is ook de 
Blyth in haar voortbestaan bedreigd; ontbossing en 
intensieve jacht op de vogels voor zowel vlees als 
levende vogels en voor de veren hebben de 
aantallen drastisch doen afnemen. 
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Maar gelukkig zijn er in Nagaland ook voorbeelden te vinden die ervoor zorgen dat er toch 
nog hoop gloort voor het voortbestaan van de Blyth. Een van de meest succesvolle 
conservatie projecten is te vinden 
in het Khonoma district, letterlijk 
te vinden onder de rook van de 
hoofdstad Kohima (hele schone 
stad qua zwerfvuil e.d., maar 
ontzettend veel smog door het 
vele dieselverkeer). In Khonoma 
hebben ze een kleine twintig jaar 
geleden besloten dat het anders 
moest, in de vroege negentiger 
jaren werden er jaarlijks nog vele 
honderden Blyths gedood door de 
jacht. Maar de oudere generatie 
zag dat het steeds lastiger werd 

om ze te vinden en ze vreesden voor het 
voortbestaan van de soort. Waar ze in 
veel van de Naga dorpen gewoon 
doorgaan tot de laatst levende is gedood 
(ze gaan dan gewoon over op een 
andere soort, - life comes and life goes - 
, ze hebben vaak geen idee van de 
wereld aan de andere kant van het 
woud), hebben ze in Khonoma eind 
jaren 90 een algeheel jachtverbod 
geïntroduceerd. Dit was niet enkel van 
toepassingen op de Blyths, maar ook al 
het andere wild; de bossen rondom 
Khonoma zijn rijk aan fazanten (m.n. de 

Nepalfazanten), patrijzen (bamboe), 
verschillende soorten herten en 
zwijnen. Dit ging niet zonder slag of 
stoot, maar door strikte controle, 
forse boetes, educatie van mede-
dorpelingen en met name de 
schoolkinderen is het ze gelukt om 
ervoor te zorgen dat vandaag de dag 
de eeuwenoude bossen nog overeind 
staan en dat er een gezonde 
populatie Blyths in de nabije 
omgeving aanwezig is.  
 
Door de aanwezigheid van deze 
populatie is het gebied uitermate 
interessant voor onderzoekers en 
wildlife conservationisten. Zo ook voor de Wildlife Trust of India (WTI). Tijdens mijn trip 
door het Noord Oosten had ik het geluk om deel te mogen nemen aan een van de expedities 
van Dr Rahul Kaul (chief ecologist by de WTI, en bestuurslid van o.a. WPA India, de Indiase 
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dierentuin autoriteiten, de IUCN, etc.). Tijdens deze expeditie werden mogelijke gebieden in 
kaart gebracht waar ze later dit jaar (Maart/April) terug zouden komen om dan een goede 

schatting te kunnen maken van de 
aanwezige Blyth populatie rondom 
Khonoma (in het broedseizoen is het 
gemakkelijker om een schatting te maken 
omdat dan de hanen hun typerende 
lokroep laten horen). Het geluk was 
gelukkig aan mijn zijde om ook een 
glimp op te mogen vangen van een jonge 
hen van de Blyth in het wild. De zeer 
dicht begroeide bossen maken het wel 
ontzettend lastig om ze te spotten, en een 
goede conditie is vereist om de steile 
berghellingen te beklimmen. De WTI 
ondersteunt de bevolking van Khonoma 

met kennis en middelen om ervoor te 
zorgen dat de Blyth nog beter beschermd 
kunnen worden. De inwoners van 
Khonoma zijn zeer leergierig en zijn met 
recht trots op hun gezonde populatie 
Blyth Tragopanen. Op dit moment zijn ze 
zich ook aan het oriënteren om het dorp 
Khonoma beter op de kaart te zetten voor 
toeristen en met name de vogelaars. Door 
de vele jaren van conservatie is de 
omgeving een waar vogelparadijs. De 
WTI helpt ook hen hierbij met het 
opzetten van een website. Om ervoor te 
zorgen dat het Khonoma Tragopan Sanctuary ook voor de toekomstige generaties behouden 
blijft is het van belang dat de lokale bevolking ook de vruchten kan plukken van de jarenlange 
conservatie. Ecotoerisme zou hier ontzettend veel aan kunnen bijdragen, en ze hebben 
eigenlijk alle ingrediënten voor succesvol ecotoerisme al in huis. Zo verbouwen ze ontzettend 
veel van het voedsel (op zout en vleeskippen na) eigenhandig en maken ze enkel gebruik van 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Het dorp is vanaf Kohima gemakkelijk te bereiken, tal van 
voormalig jagers kunnen je oog in oog brengen met de meest wonderlijke vogelsoorten 
waaronder natuurlijk ook de Blyth en de eeuwenoude dans en kookrituelen worden nog steeds 
van generatie op generatie doorgegeven. Wat meer bekendheid en mond-tot-mond reclame 
kan ze zeker helpen. Maar mogelijk kan de WPA Benelux ze ook helpen met educatie en 
voorlichtingsmaterialen voor de 
schoolkinderen, of met de bouw van een 
vleeskuikenstalletje (de vleeskuikens voorziet 
ze in een alternatief voor vlees van wild 
geschoten gevogelte).  
 
In Kohima bevindt zich in de voormalige 
dierentuin het Blyth Tragopan Breeding 
Center, hier hebben ze een aantal tragopanen 
bijeen gebracht die er voor kunnen zorgen dat 
de Blyth populatie in gevangenschap zodanig 
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kan groeien dat het als een eventuele back-up kan dienen, en van waaruit de Tragopanen ook 
weer geïntroduceerd kunnen worden in hun natuurlijke habitat, maar ook in dierentuinen en 

fazanterieen. Maar er is nog volop kennis nodig om 
te zorgen dat dit een succes kan worden. De 
verzorgers zijn ontzettend enthousiast en leergierig 
maar beschikken vaak niet over de nodige kennis en 
biologie van die dieren. Ook hier adviseert de WTI 
waar ze kunnen om ervoor te zorgen dat er toch 
weer vitale jongen in gevangenschap geboren 
kunnen worden.  Gelukkig zagen de dieren er in 
goede conditie uit en waren de hokken recent 
voorzien van een extra fundering om zo de ratten 
buiten te houden. Maar het ontbrak de dieren aan 
voldoende verscholen nestgelegenheden, beplanting 
en gaven de verzorgsters aan dat het ze vaak aan de 

middelen  
ontbreekt om te zorgen voor voldoende 
verse groentes, fruit en insecten. 
Mogelijk dat wij als WPA Benelux ze 
hierbij financieel kunnen ondersteunen 
middels een kleine jaarlijkse schenking 
omdat wij als WPA Benelux toch nauw 
verbonden zijn met de Blyth 
Tragopanen van Nagaland. Maar 

mogelijk kunnen de tragopanen experts onder de 
WPA leden ook hun (schriftelijke) advies geven 
m.b.t het succesvol houden van tragopanen in 
gevangenschap.  
Naast Nagaland en de Blyth Tragopanen heeft het 
Noord Oosten van India ontzettend veel te bieden: 
reusachtige bergen met enorme canyons en 
watervallen, de Brahmaputra vallei rijk in flora en 
fauna waaronder de grootste populaties ter wereld 
van de eenhoornige Neushoorn en ontzettend veel 
Nepalfazanten en rode kamhoenders, Majuli het 
grooste riviereiland ter wereld met overal ooievaars 
en de Misi (mogelijk wel de vriendelijkste 
bevolkingsgroepen ter wereld), de Garo Hills met de 
zeer zeldzame Hoolock Gibbon, oneindige 
grottenstelsels en de oerouders van de citrus en 
mango. In Cherrapunji heb je een van de natste 
plekken ter aarde waardoor het mogelijk was om 
levende bruggen te maken van de wortels van de 

ficus. Te veel om op te noemen en ik zeg vooral de moeite waard om een onvergetelijke 
rondreis te maken!      
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Nieuwsflitsen 
 
Vooral over ons project omtrent de redding van de Edwards-fazant is belangrijk nieuws te 
melden.  
Eerst en vooral werd met BioGenomics van de KULeuven een nieuw contract gesloten voor 
het onderzoek van niet minder dan 80 nieuwe veerstalen.  
Het gaat om 31 stalen van de Edwards-fazant, waaronder de 9 Japanse stalen, de 5 van de in 
Cambodja in beslag genomen vogels, de 4 van de naar Hanoi getransporteerde dieren en 13 
nog andere. Verder werden er ook nog 15 stalen van Vietnam-fazanten uitgekozen, waarvan 
er 6 (3.3) rechtstreeks uit Vietnam komen. Dan werden 14 stalen van kruisingen tussen 
Edwards- en Vietnamfazant geselecteerd: namelijk 8 F1 en 6 F2 nakomelingen. Tenslotte 
werden er 19 stalen van Zilverfazanten ingediend: 10 "echte" zilvers, 7 Berlioz en 2 Jones.  
Als extraatje werd een staal genomen van een opgezette Keizerfazant die zich in het bezit van 
Mariet Vallen bevindt en nog van de collectie van Dr. Vallen afkomstig is. De spannende 
vraag is hier of men erin zal slagen uit deze oude veren nog bruikbaar DNA te isoleren. 
Het is nu wachten op de resultaten die voor deze zomer beloofd zijn. 
Ondertussen is er ook in Vietnam niet stilgezeten. 
John Corder ging voor WPA naar Hanoi, waar hij contact had met Dang Gia Tung van Hanoi 
Zoo en met de mensen van VietNature. De mogelijkheden voor een kweekproject terplaatse 
werden besproken en er werd prospectie gedaan naar geschikte gebieden voor kweek en 
eventuele reïntroductie van de Edwards-fazant. De eerder voorgestelde locatie Cuc Phuong 
bleek om verschillende redenen niet geschikt te zijn en er moest dus naar alternatieven 
worden uigekeken. 
De provincies Quang Tri en Quang Binh, waar de soort normaal werd aangetroffen werden 
bezocht en daar zijn zeker mogelijkheden voorhanden. Ter plekke bleek wel hoe de effecten 
van het Agent Orange, het ontbladeringsmiddel dat door de Amerikanen tijdens de Vietnam-

oorlog overvloedig gebruikt werd, na 60 jaar nog steeds te zien zijn. De bossen die de heuvels 
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oorspronkelijk bedekten, lijken voorgoed verdwenen en zijn vervangen door een arme 
vegetatie met hier en daar wat struiken, ongeschikt voor de oorspronkelijke fauna. 
 
Een fikse schadevergoeding vanwege de USA zou de financiële problemen van een kweek- en 

reïntroductieproject in een klap kunnen oplossen, maar dat zal wel een vrome wens blijven. 
 

Uit de Zoo van Hanoi kwam inmiddels ook goed nieuws: in april werd daar namelijk een 
eerste (en hopelijk niet het laatste) Edwards-kuiken geboren. Omdat het hier om een 
rechtsreekse afstammeling van de wildvang haan gaat, is dit een erg belangrijk resultaat. 
 
We houden je zowieso op de hoogte. 
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Lidmaatschap  2016 
 
Voor wie het nog niet gedaan heeft is het ook weer hoog 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 :  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  
 

 10 september 2016 WPA-Duitsland te Erfurt 
 24 september 2016 fazantendag WPA-Benelux 
 21 oktober tot 4 november WPA-symposium te Beijing en rondreis in China 
 

 
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 
secretariaat. 
 
Nieuwe leden 
 
Cooleman Noel    België 
De Flierefluiteer   Nederland 
Schoonbaert Guido   België 
Engels L.    Nederland 
 
 
 

Fazantendag WPA-Benelux 2016 
Hou alvast 24 september vrij! 
Meer info volgt. 
 
 


