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Van het bestuur 
 
 
En zo loopt het broedseizoen van 2016 alweer op zijn 
einde.  
Het is natuurlijk nooit zo goed geweest als we wel 
gehoopt hadden, maar bij alle liefhebbers zitten er toch 
heel wat jongen in de opfokhokken en dito volières. 
Hopelijk vinden deze jonge dieren hun weg naar ernstige 
liefhebbers en zorgen ze mee ervoor dat de populaties 
fazanten in beschermd milieu voldoende talrijk blijven. 
Uiteraard is niet alleen het aantal vogels belangrijk; ook 
de kwaliteit van de dieren: soort-zuiverheid en 
(on)verwantschap spelen eveneens een cruciale rol in het 
voortbestaan van deze schitterende vogels die het in hun 
thuislanden, maar ook in dierenparken en zoos, steeds 
moeilijker krijgen om te overleven. 
We zijn er dan ook trots op dat WPA en meer speciaal 
onze verschillende focusgroepen, op dit gebied 
baanbrekend werk leveren en bovendien aan ernstige 
liefhebbers de kans bieden om hier via stamboeken en 
conservatieprojecten aan mee te werken.  
In deze nieuwsbrief vind je het beloofde verslag van de 
oprichting van het nieuwe chapter in Polen en de 
daarmee gepaard gaande activiteiten. Vanuit Benelux 
was een zeskoppige vertegenwoordiging aanwezig, wat 
zeer gewaardeerd werd door onze Poolse vrienden.  
Op 2 juli ging het project "Galliformes" van ons medelid 
Michael van Duijnhoven officieel van start en het 
voltallige bestuur was daar van de partij. Ook over dit 
indrukwekkend initiatief krijg je een eerste verslag, al 
zullen we hier in de toekomst zeker nog meer over 
horen. 
In onze derde nieuwsbrief roepen we ook traditioneel op 
om u in te schrijven voor onze Fazantendag die dit jaar 
doorgaat in Kasteelpark Born. Op deze locatie waren we 
lang geleden ook al enkele keren te gast, maar het is 
zeker de moeite waard eens te kijken hoe de zaken daar 
geëvolueerd zijn. 
De combinatie van een rondleiding door het park, enkele 
lezingen en wat culinaire geneugten volstaan om er een 
mooie dag van te maken. Vooral het weerzien met 
vrienden, het uitwisselen van nieuwtjes en ervaring en 
de mogelijkheid voor het maken van de nodige 
afspraken, maken deze fazantendagen telkens weer tot 
een unieke belevenis. 
Zeker tot dan! 
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Bezoek WPA-Polen 
 
Alle WPA-leden werden uitgenodigd op de officiële oprichting van het nieuwe chapter WPA-
Polen met daaraan gekoppeld een fazantendag. 
Dit had allemaal plaats in het weekend van  15-16-17 april 2016 te Warschau. 
Op donderdag vertrok onze delegatie 
vanuit Charleroi naar Warschau. Op 
de verdere foto’s kan je zien wie er 
allemaal bij was. 
Bij de aankomst in het hotel op 
donderdagavond was het een blij 
weerzien van heel wat 
fazantenliefhebbers. Bij een lekkere 
pint Pools bier kwamen de nodige 
verhalen en gebeurtenissen weer 
boven. 
Op vrijdagvoormiddag was er de 
ECBG-vergadering in de zoo van 

Warschau. Een samenvatting van deze 
ECBG-vergadering vind je verder in 
deze nieuwsbrief. Daarna volgde een 
bezoek aan de dierentuin. Deze 

dierentuin is gelegen in het centrum 
van Warschau met vooraan een groot 
mooi park. De zoo en dit park vormden 

vroeger de tuin achter het koninklijk paleis. Enkel de rivier “Wisla” scheidt de zoo en het 
koninklijkpaleis van elkaar..  
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De zoo is opgebouwd uit drie evenwijdige lange lanen met daarlangs alle verblijven. Hij is 40 
ha groot en is een grote attractie in Warschau. De zoo heeft ook een groot aantal bezoekers. 

Het park waarvan de zoo deel uit maakt is zo al de moeite waard om te bezoeken.  Je vind hier 
de meest traditionele dieren, die we in elke zoo vinden. Vele dieren hebben een mooi groot 
perk ter beschikking. Het verwonderde me dat deze zoo nog een grote collectie  
hoenderachtigen bezit. In de meeste dierentuinen verdwijnen de fazanten immers. De foto op 
de voorpagina is trouwens in deze zoo genomen. 's Avonds werden we door onze Poolse 
vrienden verrast met een barbecue in open lucht. 
Op zaterdag was er dan de fazantendag. Deze werd geopend met de  officiële ondertekening 

van de oprichtingsakte van het nieuwe chapter. Na deze ondertekening was er tijd voor de 
nodige lezingen, die verzorgd werden door Ludo Pinceel en John Corder. Na een lunch boven 
in het olifantengebouw konden we op eigen krachten in de zoo rondwandelen. 
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Op zondag was er een hokbezoek voorzien bij dhr. Iwanski. We werden hier ook ontvangen 
met een hapje en een drankje. Deze man bezit een grote collectie toerako’s, ganzen, eenden, 

kraanvogels, fazanten, pauwen enz. Enkele foto’s zeggen hier  meer dan woorden. Na dit 
hokbezoek werden we uitgenodigd op een uitgebreide lunch in een nabijgelegen feestzaal, 
aangeboden door dhr. Iwanski.  Dit was tevens een mooie afsluiter  van de fazantendag van 
WPA-Polen.  
 
We hadden ons verblijf met een dagbezoek Warschau verlengd om ook de stad te kunnen 
bezoeken. Warschau is een grote ruime stad maar de oude stadskern is zeer beperkt. Deze is 

 

 

 

 

 

 



WPA  - Nieuwsbrief 3 - 2016  6 

gelegen voor het koninklijkpaleis. De markt is omgeven met oude huizen met een typische 
opbouw boven op het dak. Dit marktplein straalde wel een gezelligheid uit. Het oude 
stadsgedeelte was vroeger volledig omwald  en deze versterkingen zijn nog grotendeels 
bewaard. Vanuit het oude gedeelte zakten we dan verder af naar het nieuwe stadsdeel. 

Het prachtige gerechtsgebouw met zijn vele zuilen is wel indrukwekkend. Via enkele mooie 
parken kwamen we in de universiteitswijk en aan het monument van Copernicus  waar in de 
straatstenen een voorstelling is ingewerkt van ons zonnestelsel.  

Warschau is een bezoek best 
waard. Het is een mooie 
propere westerse stad. Je kan 
er vrij rondlopen en je hebt 
nog geen last van al te veel 
toeristische activiteiten. 
Het bezoek aan WPA-Polen 
en Warschau liep zo ten 
einde.  Dit bezoek  was zeker 
de moeite waard en onze 
fazantenkring is weer wat 

groter geworden. Na een 
veilige terugvlucht en een 
goede thuisreis, voor sommige 
nog wel enkele uren,  was 
deze vakantie voorbij. We 
kunnen nu alweer plannen 
maken voor de volgende 
uitstap. Dit zal de fazantendag 
zijn van WPA-Duitsland te 
Erfurt.   
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Op bezoek bij Michael van Duijnhoven. 
 
Het bestuur van WPA-Benelux werd uitgenodigd door Michael van Duijnhoven op de 
opening van “Galliformes”.  Galliformes is een project van Michael waar hij zoveel mogelijk  
fazanten, kwartels, patrijzen en andere hoenderachtigen  wil verzamelen en houden. 

 
Galliformes is gelegen 
in Arnhem  
 
Michael is al heel wat 
jaren bezig met het 
houden van kleine 
hoenderachtigen . Het 
werd tijd om de hobby 
een nieuwe impuls te 
geven en hij kreeg de 

gelegenheid om hier te Arnhem een mooie 
stek te verwerven om zijn hobby, zeg 
maar passie, verder uit te bouwen. 
 
Het ganse bestuur en nog enkele 
liefhebbers, jong en oud, reisden af naar 
Arnhem. We werden daar hartelijk 
ontvangen met een hapje en drankje.  
Na de verwelkoming kregen we een 
rondleiding door de fazanterie.  Er was al 
een volledige mooie afgewerkte 
nieuwbouw voor de winterharde soorten 
en er staan nog twee verdere reeksen op 
het programma.. Enkele beelden zeggen 
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meer dan vele  woorden. Hierna volgde een bezoek aan de verwarmde hokken. Deze bevinden 
zich in een oud schoolgebouw en 
Michael heeft enkel grote lokalen 
omgebouwd tot binnenhokken voor 
zijn niet winterharde soorten. 
 
Deze hokken zijn ook voorzien van 
een buitenhok. Enkele daarvan waren 
nog in aanbouw. 
Hier was ook tevens in een van de 
lokalen de broedkamer en de 
opfokruimte ingericht. 

Het was duidelijk te merken dat 
Michael een verleden heeft met 
kleine hoenderachtigen aan de vele 
soorten die aanwezig waren. 
Het was zeker de moeite om hier 
een bezoek te brengen. We zijn 
zeer blij dat er zo nog een 
fazanterie bijkomt, want onze 
hobby staat al genoeg onder druk. 
Na de rondleiding kregen we nog 
een hapje en een drankje 
aangeboden. Dit werd zeker 
gesmaakt door de WPA-leden.  
Hier kwamen we ook enkel oude 
bekenden tegen van andere vogelverenigingen.  
 
De collectie 
is echt de 
moeite 
waard om te 
bezoeken. 
Maar dit kan 
enkel op  
afspraak. 
Het is zeker 
een mooie 
locatie om 
er in de 
toekomst 
één van 
onze 
activiteiten 
te laten doorgaan. 
 
Het WPA-bestuur. 
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Nieuwsflitsen 
 
Onze Focusgroepen hebben de voorbije periode niet stilgezeten. 
Zowel de groep rond de Kraagfazanten en die van de Tragopanen hadden een bijeenkomst 
waar de lopende zaken besproken werden. 
Bij de Kraagfazanten was het laattijdig leveren van de 5000-ringen één van de 
aandachtspunten. Hierdoor konden de vroegste vogels moeilijk van met deze ringen voorzien 
worden. Ringen met het eigen nummer, het correct invullen van het stamboombriefje en het 
doorgeven van alle gegevens aan onze stamboekhouder Paulo Raeymaekers zijn hier van 
groot belang. Ondertussen is het euvel echter verholpen en konden nog heel wat jongen van 
de juiste ring voorzien worden. 
 
De negende en voorlopig laatste ronde van het Tragopan DNA Project is op het lab en wordt 
momenteel onderzocht. Dit was de laatste ronde die aan deze gunstige prijs kon onderzocht 
worden. Stijging van de kosten voor de nodige producten zorgen ervoor dat eventuele verdere 
onderzoeken duurder zullen uitvallen. Omdat het in het verleden al vrij moeilijk was een 
voldoende aantal stalen bij elkaar te krijgen - heel wat mensen schreven in maar stuurden dan 
hun stalen niet op - moesten diegenen die wel goed meewerkten vaak bijna een jaar op de 
resultaten wachten. Het is logisch dat dat soms tot enige frustratie leidde, maar het was 
onvermijdelijk. Jammer genoeg blijft ook het ringen met de TR-ringen vaak achterwege, met 
als resultaat dat de vraag naar zuivere dieren nog steeds het aanbod sterk overtreft. We 
kunnen niet genoeg benadrukken dat alleen vogels met TR-ring of DNA-certificaat als 
soortzuiver beschouwd worden en in het stamboek kunnen worden opgenomen. Ringen zijn 
eveneens te bekomen bij onze secretaris Paulo. 
 
Van de Focusgroep Pauwfazanten bereikt ons het nieuws dat van enkele onderzochte Maleise 
pauwfazanten afkomstig van private kwekers de soortzuiverheid is vastgesteld. Dat betekent 
dat ze eventueel in aanmerking komen om in het officiële stamboek te worden opgenomen. 
Met de twee nog beschikbare hennen uit het stamboek, die op het ogenblik in Walsrode zitten, 
zouden op die manier twee onverwante koppels samengesteld kunnen worden en bij private 
kwekers geplaatst. Meer nieuws hierover volgt.  
Ook de situatie van de Borneo Pauwfazanten die zich op dit ogenblik allen in het UK 
bevinden gaat erop vooruit. Een eerste en misschien een tweede koppel wordt aan de 
fazanterie van Waddesdon Manor nabij Aylesbury toevertrouwd. Onze leden herinneren zich 
de prachtige volières aldaar waarvan in onze vierde nieuwsbrief vorig jaar beelden getoond 
werden. Er wordt ook gedacht aan de mogelijkheid één of meer paren op het continent te 
huisvesten. Daarvoor moet echter met de eigenaar van de dieren overlegd worden en aan een 
aantal strenge voorwaarden qua huisvesting worden voldaan. Over het houden en kweken van 
deze zeldzame pauwfazant zal John Corder spreken op onze fazantendag. 
Na jaren trouwe dienst heeft na Franz Duister enkele jaren geleden, nu ook Peter-Paul 
Vanderlugt te kennen gegeven te willen ophouden met het leiden van deze focusgroep. We 
willen beiden erg bedanken voor het werk dat ze in de zowat 15 jaar dat deze groep al bestaat 
gepresteerd hebben, vooral op gebied van inventarisatie en meewerken aan wetenschappelijke 
projecten. Gelukkig heeft zich al een waardige opvolger aangeboden: Michael van 
Duijnhoven, die op dit ogenblik al een bijna volledige collectie van deze boeiende vogels 
bezit. We wensen hem veel succes bij deze nieuwe taak. 
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Tim Lovel en Heiner Jacken richten een oproep aan alle bezitters van Koperfazanten zich 
kenbaar te maken bij de Focusgroep Koperfazanten. Zij schrijven: 
 
Sinds de oprichting heeft de Focusgroep Koperfazanten( Syrmaticus 
soemmerringii  ssp) deze soort actief onderzocht. We bestudeerden grondig de 

balgen in het Natural History Museum te Tring en in Naturalis te Leiden, waar 
zich Temminck's originele specimens van 1840 bevinden. Dank zij Ariel Jacken 
hebben we hiervan een unieke en volledige fototheek. 
 
In Japan hebben we contacten gelegd met zoos en met universitaire 
wetenschappers. Dit heeft ons waardevolle informatie verschaft over de situatie 
daar, zowel in het wild als in beschermd milieu en over de kweek voor de jacht. 
 
Het is niet mogelijk geweest DNA studies te ondernemen, zowel omwille van de 
hoge kosten als omwille van het feit dat het erg moeilijk is zuivere exemplaren 
van de drie belangrijkste ondersoorten - soemmerringii , scintillans  en ijima  - 
te bekomen. 
 
Om dezelfde twee redenen hebben we geen pogingen ondernomen eieren of 
vogels van Japan naar Europa te importeren. 
  
Blijkbaar bestaan er belangrijke problemen bij de kweek van deze vogels in 
Europa. Alhoewel de hanen minder agressief blijken te zijn dan vroeger, zijn de 
eieren vaak onbevrucht, ontwikkelen ze slecht tijdens het broeden of komen ze 
wel uit maar is er een abnormaal hoge sterfte bij de kuikens. 
 
[Precies hetzelfde werd vastgesteld bij de nauw verwante Mikadofazant in de 
jaren 1960. Import van 3 wildvang hanen uit Taiwan lostemideden in en  dit 
probleem op. In één enkel jaar tijd werden toen 173 jongen gekweekt!!] 
 
Aangezien het er niet naar uitziet dat er wildvang Koperfazanten beschikbaar 
zullen komen, moeten we optimaal gebruik proberen te maken van wat we 
hebben. Sterke inteelt (broer en zuster) gedurende verschillende generaties is 
blijkbaar op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk. Dit zou verbeterd kunnen 
worden door onderling onverwante vogels uit te wisselen.  
 
Daarom willen we een survey opstarten van alle kwekers van Koperfazanten die 
we kennen, en we hopen ook nieuwe namen aan onze lijsten te kunnen 
toevoegen. Individuele namen zullen niet bekend gemaakt worden, mondeling 
noch schriftelijk. Als je bereid bent mee te werken aan deze studie kan je 
contact opnemen met één van de initiatiefnemers. 
 

De contactpersoon voor Benelux is Frank Grosemans frank.grosemans@live.be 
 
Drie andere Syrmaticus- soorten die onze bijzondere aandacht verdienen zijn de Elliot-, de 
Mikado en de Hume-fazant. Het zou zeker de moeite waard zijn ook voor deze vogels een 
focusgroep op te richten. Vooral bij onze Oostenrijkse vrienden is er al een hele tijd interesse 
in het bekomen van soortzuivere dieren, want ook hier zijn onderlinge kruisingen spijtig 
genoeg niet achterwege gebleven. Zij zijn trouwens niet bij de pakken blijven zitten en 
hebben in de voorbije periode een eerste succes geboekt. Eind 2014 zijn ze naar Thailand 
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(Chiang Mai) bij Fritz Esser op bezoek geweest en zijn erin geslaagd drie koppels zuivere 
Hume-fazanten via Frankfurt naar Oostenrijk te importeren. Wat de zaak extra interessant 

maakt is dat het hier om de 
ondersoort Syrmaticus 
humiae burmanicus gaat, 
die voor zover we weten 
nooit in Europa 
geïmporteerd werd. De 
vogels die we hier 
aantreffen behoren tot de 
nominaatvorm 
(S.h.humiae) die in de 
vorige eeuw uit India naar 
het UK gebracht is. Tijdens 
ons bezoek aan Oostenrijk 
vorig jaar in mei, konden 
we deze vogels 
bewonderen, maar waren 

ze nog niet in broedconditie. Dit jaar 
echter zijn de eerste kuikens geboren, 
meteen de eerste kweek met deze 
ondersoort in Europa. De jongen schijnen 
goed op te groeien en zullen later over 
verschillende lokaliteiten verdeeld 
worden. Een dikke proficiat aan Manfred 
Prasch en Franz Prisching voor dit 
prachtige resultaat!  
 
Van 18 tot 21 mei  ging in Lagos 
(Portugal) de meeting van de EAZA Bird TAG's door. Ludo Pinceel als vice-chair van de 
Galliformes TAG en John Corder als vertegenwoordiger van het WPA hoofdbestuur namen 
hieraan deel.  
Op de Galliformes TAG meeting  presenteerde Chairman Jan Dams een "decision tree" die 
toelaat te bepalen welke soorten prioriteit verdienen. Vooral voor dierentuinen met een 
beperkte plaats voor fazanten is dit erg belangrijk. Soorten als de Cabot-tragopaan, de Bruine 
oorfazant, de kuifloze vuurruggen en de Konigsfazant komen zo op de voorgrond. 
Simon Bruslund van Heidelberg Zoo en voorzitteer van WPA-Duitsland sprak over de 
mogelijkheid hoenderachtigen met andere soorten te combineren in grote 
gemeenschapsvolières. 
Ludo Pinceel gaf een update van de ex situ-situatie van de Edwards-fazant. De meest recente 
resultaten van het DNA-onderzoek werden gepresenteerd en het probleem van de afwijkende 
kleurpatronen in vleugel- en staartveren bij de hennen werd besproken. Hij legde de nadruk 
erop dat in dit project samenwerking tussen zoos en de private kwekers van essentieel belang 
is en dat er een dringende nood is aan een coördinator die zijn job doet. 
John Corder rapporteerde vervolgens over zijn recent bezoek aan Vietnam en stelde het 
"Action Plan" van de Vietnamese werkgroep voor de komende jaren voor. 
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Tenslotte bespraken Steven Vansteenkiste en Marleen Huyghe van Zoo Antwerpen de situatie 
van de Kongopauw, die allesbehalve rooskleurig is. Dringende actie is hier vereist. 
Er waren ook nog drie speciale vergaderingen tijdens ons verblijf aldaar: 

 één over de actuele situatie van de Edwards-fazant, waarbij vooral bleek dat WPA de 
leidende rol speelt in het "Saving the Edwards" project. De zoos hebben WPA hierbij 
nodig en niet omgekeerd. 

 één over de Kongopauw-situatie, waarbij het belang van zoveel mogelijk kweken met 
de beschikbare dieren benadrukt werd, dit echter nog steeds zonder private kwekers in 
te schakelen. De mogelijkheid om de bestaande populatie te versterken met invoer van 
eieren uit het thuisland blijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan. 

 één over het Actieplan van de Vietnamese werkgroep rond de Edwards. Dit plan is erg 
ambitieus en zal enorm veel geld kosten. Enkele zoos hadden het gevoel dat met hun 
input in dat plan onvoldoende rekening gehouden was en wilden in ieder geval het 
document grondiger bestuderen alvorens het te steunen. 

Een namiddag en avond in de Zoo van Lagos sloot deze geslaagde meeting af. 

 
De resultaten van het DNA-onderzoek bij de Edwards-fazant worden eerdaags verwacht. Een 
volledig verslag krijg je in de volgende nieuwsbrief. 
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Verslag ECBG vergadering op 15 april in Warschau - Polen 
Dit is al de 22ste vergadering van de European Conservation Breeding Group. 
Naast de klassieke vertegenwoordigers van de verschillende chapters waren er ook twee 
wetenschappers te gast op deze vergadering:  een post doc-onderzoekster van de universiteit 
van Helsinki (Finland) die zich met jachtfazanten bezig houdt en een doctoraatsstudente van 
de universiteit van Warschau, die onderzoek doet naar het Auerhoen. 
 
Zoals meestal ging er heel wat  tijd naar het project rond de Edwards-fazant. 
John Corder rapporteerde over zijn bezoek aan Vietnam, Ludo Pinceel bracht verslag over de 
huidige stand van zaken van het DNA-onderzoek en Heiner Jacken lichtte de resultaten van 
het kruisingsexperiment Edwards X Vietnam toe. Tot nu toe vertonen slecht 2 van de 
nakomelingen witte staartveren; 14 nakomelingen zien er eerder als Edwards-fazanten uit. 
Toch zijn er enkele fenotypische  verschillen tussen Edwards en Vietnam. De populatie in 
beschermd milieu van de (DNA goedgekeurde) Edwards-fazanten omvat momenteel een 100-
tal dieren. Er is een wachtlijst, ook van zoos, voor goede kweekparen. Na het lopende 
broedseizoen en na de resultaten van het DNA-onderzoek, komen er zeker weer broedparen 
ter beschikking. 
 
Siro Serena heeft in zijn census de gegevens verwerkt van alle chapters die meewerkten. Dank 
zij dit is het mogelijk de situatie van alle galliformes in beschermd milieu na te kijken. 
Gegevens kunnen ingevoerd en geraadpleegd worden op zijn website http://www.wpa-
europe.ch.vu/. Het wordt betreurd dat WPA-Benelux achter blijft bij de andere chapters bij 
het invoeren van de gegevens. We hebben er nochtans al in de eerste nieuwsbrief van 2010 op 
gewezen hoe belangrijk het is hieraan mee te werken. We hopen dat meer leden van deze site 
gebruik gaan maken. Gezien de grote aantallen vogels van verschillende soorten die hier 
gehouden worden, zouden onze gegevens  een waardevolle aanvulling zijn. 
 
Zoals gewoonlijk werd er een overzicht gegeven van de bestaande stamboeken en registers. 
- De situatie van de Maleise en Bergpauwfazanten in verband met het DNA-onderzoek van de 
RZSS werd besproken. Er is een geslaagde kweek met de Borneo-pauwfazanten, zodat er 
enkele koppels ter beschikking gesteld kunnen worden. In de eerste plaats in het UK. 
- Frédéric Verstappen geeft een overzicht van de situatie van de Salvadori-fazant. Voorlopig 
neemt het aantal niet toe, integendeel, en er is een overschot aan hanen. De kweek blijft een 
probleem en de oorzaken hiervan zouden moeten onderzocht worden. 
- Het tragopan project loopt verder. Laurent Fontaine zegt dat er in Frankrijk interesse bestaat 
om een 15-tal dieren te laten testen. De focusgroep zal beslissen of het onderzoek wordt 
verdergezet. 
- Reinhold Bauer heeft een rapport bezorgd over de groene pauw. De geïmporteerde vogels 
schijnen in het voorjaar agressief te worden wat eerder niet het geval was. Er zijn toch een 20-
tal jongen geboren, waarvan er wel enkele gestorven zijn. Reinhold heeft ook navraag gedaan 
over het importeren van broedeieren uit Azië, maar krijgt geen duidelijk antwoord. 
 
Onder "Nieuws uit Azië" vallen vooral de surveys naar de Blyth-tragopan te vermelden. 
Rahul Kaul heeft de populatie in Oost-India bestudeerd, terwijl Wang Nan en Geoffrey Davis 
elk voor zich de westelijke populaties in Myanmar geïnventariseerd hebben. Het is de eerste 
keer dat, dank zij de financiële steun van WPA, de Blyth's aan de twee kanten van de grens 
opgevolgd worden. 
Nigel Hester heeft enkele beschikbare stamboekprogrammas met elkaar vergeleken. 
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Hij bekeek ZooEasy, PopLink, SPARKS en PMX en gaf een overzicht van de voor- en 
nadelen van deze computerprogrammas. Omwille van verschillende redenen (gratis, 
gebruiksgemak, compatibel met andere programmas) werd besloten voor de ECBG PopLink 
te gebruiken. 
 
De volgende vergadering zal doorgaan in Erfurt bij WPA-Duitsland op vrijdag 9 september. 
 
 

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  
 
IBAN  NL62INGB0001093646  
BIC  INGBNL2A  
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
  
Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2016 vermelden? 
 
 
 

Agenda  
 

 27 augustus 2016 WPA-Oostenrijk bij Franz Prisching te Aug-Radish 
 10 september 2016 WPA-Duitsland te Erfurt met ECBG-vergadering op 9 september 
 24 september 2016 fazantendag WPA-Benelux te Born  
 oktober 2016 WPA-Frankrijk in Spaycific Zoo te Spay 
 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 
 
Tilburgh Erwin    België 
Willemsen Bart   België 
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WPA-Benelux nodigt u uit op haar  
Fazantendag 24 september 2016  in  Kasteelpark Born 
locatie: Kasteelpark 38, Born (Nederlands Limburg)  
 
programma: 
 

 09:00 - 10:00u onthaal met koffie en 
vlaai (in de overkapping) 

 10:00 - 12:00u begeleid bezoek aan 
het park (2 groepen +/- 20 personen 
met gids) 

 12:30 - 13:30u lunch: soep, 2 
belegde stokbroodjes, handfruit, drank 

 14:00 - 15:30u lezingen 
 Theo Meeks, Beheerder over 
verleden, heden en toekomst 
van Kasteelpark Born 
 Teun Van de Braak over zijn 
bezoek aan India en Nagaland 

 15:30 - 16:00u koffiepauze 
 Ludo Pinceel over het "Saving the Edwards" project 
 John Corder over de kweek met de Borneo Pauwfazant 

 17:30u afsluiting dagprogramma 

 18:00 - 22:00u avondprogramma 
 Aperitiefje aangeboden door WPA Benelux 
 Diner: buffet met dranken    

 
Tussenkomst enkel 
dagprogramma 
25 € leden    
30 € niet leden  
 
Tussenkomst dag- en 
avondprogramma 
45 € leden    
50 € niet leden  
 
Te storten op rekeningnummer :  
Nederland : 1093646 ING-bank 
 IBAN  NL62INGB0001093646 
Inschrijving is verplicht   
voor  17 september 2016 bij de 
secretaris 
 
 
 

 

 

 

 


