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Van het bestuur 
 
 
De maand mei is in het land gekomen en als alles goed is 
zouden er her en der jonge vogels moeten rondfladderen. 
Toch horen we weer heel wat klachten over onbevruchte 
eieren of slechte uitkomst. Het eigenaardige 
voorjaarsweer  zal  daar  wel  niet  vreemd  aan  zijn.  Eind 
maart en begin april leek het of de zomer al in het land 
was, maar dan daalde de temperatuur fors en moesten we 
enkele erg koude weken met op sommige plaatsen zelfs 
flinke nachtvorst ondergaan. Gelukkig schijnt de 
toestand zich nu te normaliseren en alles is dus nog niet 
verloren. 
In dit nummer blikken we zoals altijd terug op de 
voorbije jaarvergadering die dit jaat in Geel doorging en 
waar  we  weer  heel  wat  leden  mochten  begroeten.  Je 
vindt uitgebreide verslagen van alle presentaties op deze 
dag en over het bezoek  aan de afdeling dierenzorg van 
de school te Geel waar we te gast waren. 
In  maart  waren  er  vergaderingen  in  verband  met  de 
redding  van  de  Edwards-fazant  (in  Artis  -  Amsterdam) 
en van het Scientific Advisory Committee van WPA in 
Bristol (UK). Een kort verslagje hiervan in de 
nieuwsflitsen. 
Ook in deze nieuwsbrief blikken we terug op de voorbije 
ECBG  vergadering  in  april  in  Schotland.  De  trip  werd  
gekoppeld  aan  een  bezoek  aan  de  uitgebreide  collectie 
van onze internationale voorzitter Keith Chalmers 
Watson. 
Erg  belangrijk  is  de  aankondiging  van  de  fazantendag 
van dit jaar. We hebben het genoegen de ECBG 
vergadering te organiseren (in Burgers' zoo op vrijdag 8 
september),  wat  altijd  voor  de  aanwezigheid  van  een 
aantal  internationale  gasten  zorgt.  Bovendien  zijn  alle 
leden van WPA-Duitsland en WPA-UK op onze 
zaterdag-activiteit uitgenodigd en plannen we op zondag 
nog  een  vrij  bezoek  aan  Avifauna.  Het  belooft  dus  een 
druk  bijgewoonde  driedaagse  te  worden,  waarop  onze 
eigen leden zeker niet mogen ontbreken. 
In ieder geval tot dan! 
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Jaarvergadering te Geel  
 
Zoals de regels van onze vereniging voorschrijven moeten we elk jaar een jaarvergadering 
organiseren waar alle leden op zijn uitgenodigd.  
 
We proberen telkens deze 
jaarvergadering te koppelen, aan een 
hokbezoek bij een van onze leden. Dit 
jaar is geopteerd om eens een bezoek te 
brengen aan een opleidingscentrum 
voor jonge dierenverzorgers. Dit zijn 
mogelijke leden in de toekomst. Het 
Sint Jozefinstituut te Geel biedt deze 
mogelijkheid aan als studierichting. 
 
We kennen ook nog enkele 
leerkrachten op deze afdeling en zo 
werden de eerste afspraken gemaakt en 
kon de jaarvergadering daar plaats 
hebben. 
De leden werden ontvangen met gebak, 
koffie of frisdrank in de grote 
gemeenschappelijke ruimte. Voor 
enkele leden was het misschien wat 
zoeken naar de juiste parking maar toch 
was iedereen uiteindelijk tijdig 
aanwezig. 
 
We hadden de nodige tijd om bij te 
praten en onze ervaringen over de 
fazanten uit te wisselen. We staan voor 
een nieuw broedseizoen en dit zal weer 
met wisselend succes verlopen. We 
weten dat elk broedseizoen toch telkens 
iets anders is en elk jaar worden we iets 
slimmer. Het contact dat je hebt met 
andere liefhebbers is daarom zeer 
belangrijk en zo kan je ervaringen 
uitwisselen. 
Als je rondwandelt tussen de 
gesprekken merk je dat iedereen zijn 
problemen heeft en deze tracht op te 
lossen op zijn eigen manier, maar ook 
de ervaring van een andere liefhebber 
zeer waardeert om zo alles tot een goed einde te brengen. 
 
We hadden die dag gehoopt op mooi weer, maar de weergoden zijn ons niet goed gezind. Het 
heeft de ganse dag geregend en zo moesten we onze rondleiding in de regen afwerken. 
Gelukkig zitten heel wat vogels en dieren binnen zodat we de last tot een minimum kunnen 
beperken.  
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Het bezoek aan de buitenhokken is echter volledig uitgeregend en is niet doorgegaan. 
 
De rondleiding wordt verzorgd door Niels, een docent aan deze school. 

Het eerste bezoek is aan het nieuwe vogelhuis met daaraan 
gekoppeld de trimzaal voor de honden en katten. In dit complex 
zitten vooral de kleine vogels in mooie praktische hokken. Tevens 
is hierin ook een leslokaal verwerkt. Van daaruit gaan we verder 
naar de volières waar vooral kippenrassen en enkele fazanten 
zitten. De centrale gang in dit hok is zeer ruim. Dit is zeer 
gemakkelijk om onderricht te geven. Maar je merkt wel hoe 
ruimer deze gang hoe gemakkelijker het werkt. Dit is ook zo in 
onze 
volières.  
 
Het 
volgende 
bezoek is 
aan het 

reptielen- en aquarium gebouw. Dit 
gedeelte is splinternieuw en bevat 
enkele mooie aquariums en terrariums.  
Hier vinden we vele dieren terug die 

we steeds meer en meer aantreffen in 
de huiskamer. We hebben hier warme 
en koude lokalen al naar gelang de 
dieren die hier aanwezig zijn.  
 
Na dit bezoek is er een 
broodjesmaaltijd en soep voorzien 
voor de deelnemers. En hierop 
aansluitend start onze jaarvergadering 
. Het verslag staat in deze nieuwsbrief. 
 
We kunnen weer terugblikken op een geslaagde jaarvergadering en we hebben de gelegenheid 
gehad om onze ervaringen te kunnen uitwisselen met andere ervaren fazantenliefhebbers. De 
nodige afspraken zijn weer gemaakt en op naar een geslaagd kweekseizoen.   
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World Pheasant Association – BeNeLux  

JAARVERGADERING 
Zaterdag 18 maart 2017  te Geel  

AANVANG 18.15 uur 
Verslag 
 

1. Opening en mededelingen 
 Welkom door de voorzitter  
 Aanwezigheidslijst zie verder 
 Verontschuldigingen : zie verder 

 
2. Verslag jaarvergadering 2016, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2016 

 Het verslag wordt goedgekeurd  
 

3. Jaarwerking verslag 2016 van de secretaris 
 Alle leden zijn welkom op alle activiteiten , ook deze van andere chapters. 
 Hier krijg je een mogelijkheid om de nodige contacten te leggen voor verkoop of 

aankoop nieuwe dieren 
 

4. Financieel verslag 2016 van de voorzitter en inning van de contributie 
 Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2016 in bijlage 3 
 Batig saldo van 1098€ 

 
5. Begroting 2017 en vaststellen contributie 2018 

 Contributie 2018 blijft behouden : 
o betaling voor einde lopend jaar (31 januari 2018) 25 euro ,  
o betaling na 31 januari 2018: 27 euro 
o lidbegunstiger: 55 euro 
o Conservationlid: 115 euro 

 
6. Verslag kascommissie 2016 

 Goedkeuring door Koen ’t Seyn 
 Melding van goedkeuring bij de secretaris van Joos Van Houdt 
 Het financieel jaarverslag van 2016 is goedgekeurd  

 
7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2017 

 De kascommissarissen voor 2017 zijn: Karel Wuyts en Willy Tieleman.. 
 
8. Fazantendag WPA-Benelux 2017   

 Zie verder 
 

9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 
 Aftredend volgens het rooster zijn: Frédéric Verstappen 
 Kandidatuur ontvangen voor nieuw bestuurslid: Michaël van Duijnhoven 
 Frédéric Verstappen stelt zich terug kandidaat als bestuurslid. 
 Frédéric Verstappen en Michaël van Duijnhoven zijn her-, verkozen als bestuurslid   
 Er blijft nog steeds 1 vacature open. 

 
10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 

 aftredend in 2019: Ludo Pinceel 
 aftredend in 2020:  Teun van de Braak, Ivan Roels en Dirk Callebaut 
 aftredend in 2021: Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen 
 aftredend in 2012: Frédéric Verstappen en Michaël van Duijnhoven 
 

11. Rapportage werkgroepen:  
 Kamhoenders: Jaak Janssen rapporteert  

o Zie verder 
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 Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert: 
o  Zie verder 

 Pauwfazanten:  Michaël van Duijnhoven rapporteert: 
o Zie verder 

 Vuurrugfazanten: Dirk Callebaut rapporteert:  
o Zie verder    

 Tragopanen: Bart Verbruggen rapporteert 
o Zie verder 

 Zilverfazanten: Harry Das rapporteert 
o Zie verder 

 Oorfazanten: Ivan Roels rapporteert  
o Zie verder 

  
12. ECBG-activiteiten:. 

 Frédéric Verstappen rapporteert. 
 Zie verder 

 Edwards-project, verslag van Ludo Pinceel 
  Verslag van de ex situ activiteiten: zie nieuwsbrief 1 
  In situ is er veel beweging: het is de bedoeling nog dit jaar een begin te maken met 
de bouw van een kweek- en educatief centrum nabij het Khe Nuoc Trong Forest - 
Quang Binh Province. Dit is een oorspronkelijk woud waarvan 768 hectare ter 
beschikking gesteld worden van VietNature. 300 cameravallen wjzen op de 
aanwezigheid van een groot aantal soorten, waaronder ook enkele fazanten.   

13. Stamboeken  
 Stamboeken Lophura : Ivan Roels rapporteert zie Zie verder 
 Stamboek Kraagfazanten: Paulo Raeymaekers rapporteert Zie verder 
 Stamboek Tragopanen: Paulo Raeymaekers rapporteert Zie verder 
 Stamboek Salvadori : 

 Dierentuinen, geen nafok 
 Privécollecties, de gegevens moeten nog ontvangen worden. 
 Dit stamboek heeft geen mooi vooruitzicht. De totale populatie is kleiner 

geworden. 
 

14. Digitale of papieren nieuwsbrief 
 Het betreft hier enkel de Engelstalige nieuwsbrieven. 
 Deze laten drukken en opsturen kost extra per lid 15€ 
 Wens je toch een gedrukt exemplaar, lidmaatschap vragen bij WPA-UK. 

 
15. Rondvraag en Sluiting 

 Geslachtsonderzoek bij Gendika is niet altijd juist. Er is ook een bijkomende firma in              
Portugal. De nodige informatie zal aan alle leden digitaal worden doorgestuurd. 
 Juist gebruik Sites-documenten voor de Cabot Tragopaan. 
 Voor de Cabot Tragopaan prefereren we ringen maat 13 
 Sensuslijst invullen: kan individueel gebeuren via de website van Siro Serena 
 (http://wpa.serena-mueller.ch/). Deelname hieraan wordt warm aanbevolen en biedt 
 de mogelijkheid na te gaan waar bepaalde soorten gehouden worden en hoe hun 
 aantal evolueert. 
 Welke documenten moeten er gebruikt worden om dieren te transporteren 

 Over de landsgrenzen heen: lijst met alle te transporteren dieren en voor elk dier 
een gezondheidsattest uitgegeven door een erkende veearts. 

 Binnen de landsgrenzen: hier is er nog discutie  
  dit mag zonder enige documenten 
  transportlijst en gezondheidsattest uitgeschreven door de liefhebber zelf 

 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21h20 
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Jaarwerking WPA-Benelux 2016 (Paulo Raeymaekers) 
 
4 Bestuursvergaderingen 
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 12/3/2016 

 Voorbereiding jaarvergadering 
 Voorbereiding fazantendag 
 Project Edwards-fazant 
 Opvolging werkgroepen 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 4/3/2016 
 Voorbereiding fazantendag 
 Project Zilverfazanten 
 Nabespreking jaarvergadering 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 20/08/2016 
 Concretisering Fazantendag  
 Bepalen datum en locatie jaarvergadering  
 Project Edwards-fazant, Tragopanenwerkgroep 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 3/12/2016 
 Nabespreking fazantendag 2016 en voorbereiding 2017 
 DNA-onderzoek Edwards-fazant en Tragopanen 
 Voorbereiding jaarvergadering van 18 maart 2017 te Geel 

 
Jaarvergadering te Panningen 19 maart 2016 

 Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2016 
 
Fazantendag in Kasteelpark Born 24 /09/2016 

 Onthaal en rondgang door de zoo 
 Sprekers: Theo Meeks, Teun Van de Braak, Ludo Pinceel, John Corder 
 Maaltijden ’s middags en ’s avonds 
 Aantal deelnemers: dag 62 en avond 30   

 
2 ECBG-vergaderingen 

 15 april 2016 WPA Polen in Warschau 
 9 september 2016 WPA Duitsland in Erfurt 

 
Bezoeken aan:  

 Museum Tring en bijeenkomst WPA-UK 5-6-7/02/2016 
 WPA-Polen 15-16-17-18/04/2016 met officiële oprichting nieuwe chapter 
 EAZA Bird Tag's te Lagos Portugal 18-19-20-21/05/2016 
 Opening Galliformes in Arnhem 2/7/2016 
 WPA Duitsland met bezoek collectie Möller (Erfurt) 8-9-10-11/09/2016 

 
Nieuwsbrieven 

 WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov 
 WPA Annual Review  
 WPA Newsletters 2st 

 
Deelname aan 

 WPA-symposium te Beijing China en rondreis door leden WPA 
 
Ondersteuning projecten 

 Tragopan DNA Project 
 Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant  
 DNA-onderzoek Edwardsfazant 
 Borneo Pauwfazant 
 Bruine Oorfazant 
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Werkgroep wilde kamhoenders (EJFG) jaarverslag 2016 
 
kweek: 
beperkte kweekresultaten voor rode- en grijze kamhoenders  
sommige kwekers boekten goede resultaten met Lafayette  
er werden dit jaar ook enkele groene kamhoenders gekweekt 
 er zal een nieuwe inventaris worden opgemaakt voor het kweekseizoen 2017  
plaatsing vogels: 
gestorven dieren werden in de mate van het mogelijke vervangen 
enkele nieuwe koppels werden geplaats bij liefhebbers 
wetenschappelijk onderzoek: 
Masterthesis KU Leuven (Miguel Castresana Aguirre)  
enkele jaren geleden werd er bemiddeld voor het verzamelen van stalen voor onderzoek in het 
kader van het "Cosmopolitan Chicken Research Project" van Koen Van Mechelen. Hierbij 
zou ook de populatie wilde kamhoenders in beschermd milieu worden doorgelicht. Het 
project eindigde echter vooraler dit gebeurd was. 
Nu heeft een laatstejaars student bio-ingenieur deze zaak weer opgenomen en het project 
verdergezet. Voor de interpretatie van de resultaten werd er beroep gedaan op de know how 
binnen de werkgroep. 
Uit het onderzoek bleek dat vooral bij de rode kamhoenders heel wat kruisingen met tamme 
kippen aanwezig blijven. De twee populaties rode kamhoenders die door de werkgroep 
beheerd worden zijn daarentegen wel raszuiver. 
De naamsverwarring Bankivahoen blijft hardnekkig voortbestaan en zorgt voor verwaring bij 
de gemiddelde liefhebber.   
Communicatie: 
Regelmatig komen ook uit het buitenland vragen van nieuwe geïnteresseerden die werden 
doorverwezen naar leden van de werkgroep voor het bekomen van vogels.   
Quirin Krablicher van de Technische universiteit van München deed beroep op de werkgroep 
om vogels te bekomen in verband met een onderzoek naar de visuele ontwikkeling van 
kippen. Na overleg werd geadviseerd met Lafayette-hoenders te werken. Er werden adressen 
van  kwekers doorgegeven. 
Er wordt druk gewerkt aan een grondige upgrade van de EJFG site die na correcties 
operationeel kan worden.  De website zou enkele misverstanden die er nu zijn moeten kunnen 
ondervangen. 
 
Werkgroep Kraagfazanten: jaarverslag 2016 
 

 3 Vergaderingen van de werkgroep: maart- juni- oktober 
 Activiteiten van de werkgroep: 

 goudfazanten: beoordeling vogels import Amerika (Kurt Landig) en verwijderen uit 
het project  

 nieuwe foklijn Lady Amherst fazant uit Duitsland zou afstammen van oude 
importen; resultaten vallen af te wachten 

 contacten gelegd voor import Lady Amherst fazant uit China 
 internationale bemiddeling bij samenstelling fokparen en vervangen van 

gestorven vogels 
 Publiciteit werkgroep: 

 27 februari 2016 jaarvergadering Aviornis Vlaanderen te Olmen 
 19 maart 2016 WPA jaarvergadering Panningen (Nederland) 
 15-18 april 2016 ECBG en WPA Warschau (Polen) 
 18-21 mei 2016 EAZA Lagos (Portugal)  
 8-11 september WPA-Duitsland Erfurt (Duitsland) 
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 24 september 2016 fazantendag WPA-Benelux Born (Nederland) 
 9 oktober ruilbeurs/show Avinobra Meise  
 29 oktober 2016 ruilbeurs Geel 

 Project 5000:  
 advies dubbel ringen: unieke 5000-ring + unieke ring kweker 
 uitbreiding met 5 nieuwe leden in 2016 
 aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 550 

 
Verslag Werkgroep Pauwfazanten 
         door Michaël van Duijnhoven 
 
Zoals je weet ben ik het tweede deel van 2016 voorzitter geworden, na het ontslag van Peter-Paul van 
der Lugt.  
 
Primaire focus is het uitbreiden van de leden van de werkgroep. Naast mijn persoontje heeft zich tot 
nu toe nog een persoon gemeld, maar we hebben er nog meer nodig. We willen dus een oproep doen 
en alle belangstellenden vragen zich bij mij te melden.  
De bedoeling van deze werkgroep is en blijft met Aviornis en WPA samen te werken, zoals in het 
verleden het geval was. 
 
Hieronder in het kort de plannen voor 2017: 
Project 1: uitbreiding van de inventarisatie 
Mijn voorganger Peter Paul van de Lugt heeft, naast veel ander goed werk een inventarisatie gemaakt 
van welke soorten door welke liefhebbers worden gehouden en gekweekt. Dit is een zeer goed 
startpunt! Voor 2017 staat op de agenda deze inventarisatie van de pauwfazanten uit te breiden met 
de situatie in het buitenland, zodat we een goede basis hebben. 
Hiertoe dient contact opgenomen te worden met de andere landen en ter plekke een afspraak 
gemaakt te worden om een en ander op te zetten en af te stemmen. 
 
Project 2: inventariseren raszuiverheid Maleise pauwfazanten door middel van DNA analyses 
De Maleise pauwfazant is, naast de Germain pauwfazant, de soort met de meeste twijfel aan de 
raszuiverheid. Naar analogie met de tragopanen en Edwardsfazanten zal DNA onderzoek voor deze 
soort worden opgezet om raszuiverheid te bepalen; dit gebeurt in samenwerking met WPA UK en de 
RZSS (the Royal Zoological Society of Scotland). 
 
Project 3: opzetten stamboek voor Maleise-, bronsstaart-, Germain en Rotschildt pauwfazanten 
Deze soorten zijn het meest bedreigd in beschermd milieu. Verder bouwend op de eerdere 
inventarisatie, de resultaten van project 1 en project 2, zal voor bovengenoemde soorten een 
stamboek worden opgezet. 
 
Project 4: opzetten fokprogramma voor Borneo pauwfazant 
Er zal gepoogd worden om vogels te verkrijgen vanuit Singapore en de UK voor het opzetten van een 
fokprogramma voor deze soort op het vaste land van Europa. De kosten voor transport, import en 
quarantaine zullen gedragen worden door privépersonen. 
 
Jaarverslag 2016 vuurrugfazanten 
Door omstandigheden kon er nog niet verder gewerkt worden aan ons verslag over de kuifloze 
vuurrugfazanten dit naar aanleiding van onze studie in het natuurhistorisch museum te Parijs.  We 
hopen dit jaar dit te kunnen beëindigen zodat publicatie in ons tijdschrift mogelijk is. 
 
Op 10 september werden er op de Duitse WPA-vergadering te Erfurt goede contacten gelegd zodat 
inventarisatie op internationaal vlak mogelijk wordt. In eerste instantie zal er een inventaris gemaakt 
worden van de kuifloze Maleise vuurrugfazant vermits deze nog zelden voorkomt bij de liefhebber. Er 
wordt voor gevreesd dat het met deze soort dezelfde weg opgaat als met de kuifloze Borneo vuurrug 
die, op een paar uitzonderingen na, nergens meer te vinden is.   
Aan de hand van deze inventaris hopen we dan ook een beter inzicht te krijgen van het aantal  
Maleise vuurruggen die er nog in gevangenschap voorkomen.  Daar er voor gevreesd wordt dat al 
deze dieren nauw met elkaar verwant zijn, is het dan ook de bedoeling om de graad van 
verwantschap te bepalen.   
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Verslag jaaractiviteiten 2016 Tragopanen   

We hebben DNA ronde 8 & 9 afgewerkt, mensen ingelicht en de certificaten van de deelnemende 
dieren aan de liefhebbers bezorgt. 

 Momenteel is ronde 10 binnen gestuurd met een 45 tig tal stalen van meerdere deelnemers. Of er 
een ronde 11 komt is de vraag maar bij genoeg belangstelling zal deze zeker doorgaan. 

 Er hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden één in het Gildehuis te duffel  de ander bij Ivan thuis. 

 De vraag naar dieren is besproken geweest en nadien uitgevoerd en dit in evenredigheid met de 
kweek.       

Vraag en aanbod werkt te traag voor mensen die een geslaagde kweek hebben! 

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland voor 2017. Wij waarborgen wel een continuïteit van onze 
doelstellingen. 

Verslag werkjaar 2016 Zilverfazanten 
 
Begin Februari , tweedaags balgenonderzoek in het natuurhistorisch museum te Tring. 
Het resultaat hiervan waren een hoop foto's van balgen van de ondersoorten van de zilverfazanten 
maar 
met uitzondering van de “nieuwere” ondersoorten. 
In tussentijd worden deze foto's gecatalogiseerd en geanalyseerd 
Deze maand is een verslag van het bezoek te Tring te lezen in ons tijdschrift van Aviornis. 
 
Te Erfurt contact gelegd met onze Duitse collega’s van de focusgroep Zilverfazanten . 
Op regelmatige basis worden foto's en gegevens uitgewisseld. 
 
Ledenbestand werkgroep draait ongeveer rond de 12 leden, waarvan de meeste hoop Nederlanders. 
 
Aangename en leerzame dag doorgebracht te Born (Nl) 
 
Aanwezig met een koppel Berlioz zilverfazanten op de natuurshow te Meise. 

 
Oorfazanten activiteitenverslag voor 2016 
Zoals reeds gemeld in de WPA-Nieuwsbrief 2016_4 is in de loop van 2016 de idee ontstaan om ook 
voor  de  oorfazanten  een  werkgroep  in  het  leven  te  roepen,  waarbij  we  in  de  eerste  plaats  onze 
aandacht willen richten op de bruine oorfazant. De ervaring leert dat het oprichten van een werkgroep 
rond een dergelijke soortengroep, meestal de interesse bij onze liefhebbers doet toenemen. 
Doelstellingen 
1  Inventarisatie van de nog aanwezige vogels in avicultuur en informatie inwinnen over de 

afstamming. 
2  Opstarten van een wetenschappelijk onderzoek : 
  -  grondig literatuuronderzoek 
  - morfologisch balgenonderzoek 
  - fenotypische vergelijking maken van populatie ‘ex situ’ met populatie ‘in situ’ 
3  Evaluatie van de ‘ex-situ’ populatie 
  - zo nodig aanwenden van DNA technologie 
4  Opstarten van een gericht fokprogramma met de beschikbare bloedlijnen, met als doel om 

een duurzame ‘ex-situ’ populatie op te bouwen en in stand te houden. 
5 Een stamboek opzetten en adviezen geven bij het samenstellen van nieuwe fokparen. Het is 

de bedoeling om de stamboekvogels van speciale ringen te voorzien. 
6 Samenwerking aangaan met ECBG – WPA , EAZA en kweekcentra in China.  
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Via de talrijke werkgroepen (Tragopanen, kamhoenders, kraagfazanten) hebben we reeds bewezen 
dat we goed kunnen samenwerken met organisaties zoals Aviornis en WPA-ECBG over de grenzen 
heen, waarbij we elkaar versterken in het uitvoeren van een aantal gemeenschappelijke 
doelstellingen. Met deze werkgroep willen we een stapje verder gaan en willen we dus ook 
samenwerking zoeken met de Europese dierentuinen alsook met kweekcentra in China. 
De Raad van Bestuur van Aviornis International vzw – Vlaanderen heeft in januari 2017 de 
goedkeuring gegeven om deze werkgroep ook onder hun vleugels te laten opereren, en er is hiervoor 
ook een budget voorzien voor werkingskosten. 
Alhoewel de werkgroep oorfazanten zich nog in een oprichtingsfase bevindt, is er in het najaar 2016 al 
heel wat gebeurd: 

- In België zijn er in het najaar  17 jonge bruine oorfazanten ingevoerd uit Ierland, Schotland en 
Tsjechië en Nederland. Met vogels uit Benelux collecties zijn  er 13 nieuwe fokparen 
samengesteld, en geplaatst in collecties in België (5), Nederland (2), Frankrijk (2) en Tsjechië 
(1)  

- 20 particuliere kwekers hebben zich al gemeld om deel te nemen aan een gezamenlijk 
kweekprogramma -  8 personen uit de Benelux willen actief deelnemen aan het oprichten van 
een nieuwe werkgroep. 

- Initiatiefnemers werkgroep :   Ludo Pinceel  - Ivan Roels  
- Willen actief deel uitmaken van werkgroep : Dirk Callebaut , Patrick Redant, Koen 

T’Syen, Marco Robijns,  Frédéric  Verstappen ( Zoo Antwerpen) en Michaël van Duijnhoven 
(stichting Galliformes-  NL) 

- Willen deelnemen aan het fokprogramma : > 20 personen uit Benelux, Frankrijk, UK, 
Ierland, Duitsland, Tsjechië 

 

 
Jaarverslag ECBG 2016 
 

 Twee vergaderingen werden gehouden en gingen door op 15 april in Warschau en op 9 
september in Erfurt. 

 We hadden 2 wetenschappers te gast op de vergadering in Warschau: 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.  

 Salvadori-fazant: voorlopig neemt het aantal niet toe en er is een overschot aan hanen, 
hiervan zijn er 2 omgeruild met een Zweedse kweker. 

 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.  

 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, die allen reeds uitgeplaatst 
zijn, Planckendael hoopt hier spoedig een hen te ontvangen. 

 Blyth-tragopan surveys: 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, dankzij de financiële steun van WPA, de 
Blyth's aan de twee kanten van de grens opgevolgd worden.  

 Nigel Hester heeft enkele beschikbare stamboekprogramma’s met elkaar vergeleken om 
alle chapters met dezelfde software te laten werken en zo het studbookbeheer te 
vereenvoudigen. 

 Census: een nieuwe link is aangemaakt op de site van WPA UK, 
https://www.pheasant.org.uk/census.aspx. Het wordt betreurd dat WPA-Benelux achter blijft 
bij het invoeren van de gegevens. 

 Edward’s fazant: zaken die nog moeten nagekeken worden. 
o Welke de geslachten zijn die bij de veerstalen horen uit de USA. 
o Of er in de toekomst mogelijkheden zijn om dieren uit te wisselen met Japan of USA ( 
o Kijken of de 19 geselecteerde neo-founder paren nog vruchtbaar, of in leven zijn. 
o Waar naartoe met jongen die uit deze koppels gekweekt worden, kunnen er hiervan 

naar Vietnature? 
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 Kruisingsexperiment Edwards X Vietnam: slecht 2 van de nakomelingen vertonen witte 
staartveren, 14 nakomelingen zien er eerder als Edwards-fazanten uit.  

 WPA HQ heeft £ 10000 gereserveerd om het project met Vietnature op te starten in Vietnam. 
De zoo van Berlijn heeft inmiddels jaarlijks € 5000 toegezegd aan Vietnature om cameratraps 
op te stellen en zo verder te zoeken naar Edward’s in het wild.  

 Maleisische pauwfazant: er wordt nu toch een overgerepresenteerd koppel geruild met een 
koppel uit de privé, om zo nieuw leven te blazen in de genetisch enge stamboek populatie. 

 Borneo pauwfazant: er is wat navraag gebeurt rond de genetische basis van de Borneo 
pauwfazanten in Singapore, maar daar bleken geen gegevens te zijn van voor 2004. De 
populatie wordt daar in beschermd milieu gekweekt sinds 1983 en is gestart met 7 founders. 
Momenteel worden ze in de UK op 2 plaatsen gekweekt en zijn er 5 koppels samengesteld. 
Singapore vraagt nu aan WPA om zelf met een voorstel te komen om de jongen dieren te 
plaatsen. 

 Birmese Humefazant: in Oostenrijk werden in 2016, 23 jongen gekweekt uit 1-2 Birmese 
Hume’s. Hiervoor zullen zij een stamboek opmaken en blijven alle dieren in beheer van WPA 
Oostenrijk tot er een voldoende grote populatie is opgebouwd. 

 

Stamboeken voor Edwards – en Vietnam-fazanten binnen WPA Benelux. 
Verslag 17-03-2017  door Ivan Roels 
 
Evenals  in  de  vorige  jaren  werden  eind  september  de  inventarislijsten  voor  beide  stamboeken 
verstuurd naar alle deelnemende collecties binnen Europa. Het team dat hiervoor heeft ingestaan 
in 2016: 
Belinda Moyle  : UK en Ierland 
Laurent Fontaine : Frankrijk 
Heiner Jacken : Duitstalige landen ( Duitsland – Oostenrijk – Zwitserland ) 
Jiri Mrnka   : Tsjechië en Slowakije   
Ivan Roels   : Benelux  
 
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 
  
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  2016  waren  dit  voornamelijk  uitwisselingen  van  vogels  tussen  deelnemers  in  de  Benelux 
onderling alsook tussen de Benelux en de UK en Ierland. 
Er zijn amper uitwisselingen geweest met Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en 
Frankrijk.  
 
Hierbij  zijn  er heel  wat  leden  die hun logistieke hulp  hebben aangeboden,  waarvoor mijn dank. 
Ook  onze  internationale  voorzitter  Keith  Chalmers  Watson  heeft,  als  koerier  van  dienst,  een 
belangrijke bijdrage geleverd bij deze uitwisselingen. Ook hierbij is grensoverschrijdend teamwork 
andermaal de sleutel geweest om dit alles tot een goed einde te brengen. 
 
Het voorgaande DNA onderzoek heeft mee de aanleiding gegeven om ook eens beter te kijken 
naar het fenotype van de hennen, omdat aangenomen werd dat een inkruising met een zilver – of 
Swinhoefazant zal tot uiting komen in het verenpatroon van de slagpennen, vooral bij de hennen. 
De  DNA  analyses  in  2016  van    de  hennen  in  de  populatie  met  een  atypisch*  tekening  in  de 
staartveren en/of primaire slagpennen heeft aangetoond dat dit alvast GEEN kruisingen zijn met 
zilver- of Swinhoe fazanten. 
 ( * bruine gevlekte – of gestreepte veren in plaats van egale grijze of zwarte primaire slagpennen 
: zie Nieuwsbrief-2-2016 p 13-14) 
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Met deze kennis hebben we in september 2016 nogmaals een oproep gedaan aan alle 
deelnemers om een beschrijving te bezorgen van alle waargenomen atypische tekeningen in het 
verenpatroon. De nog ontbrekende gegevens hopen we dit jaar te mogen ontvangen. 
 
Vier  deelnemende  collecties  in  de  Benelux  en  Duitsland  hebben  dit  jaar  in  totaal  22  jonge 
Edwards-  of  Vietnamfazanten  gratis  ter  beschikking  gesteld  aan  het  Edwards  project.  Bij  de 
overdracht van een aantal van deze vogels naar de nieuwe bestemming werd, op vraag van de 
schenker,  een financiële bijdrage aan het Edwards-project Fonds gevraagd.  
Totaal sponsoring :  600 €. Bedankt Mariet, Jozef, Landgoed Hoenderdaell en Best Zoo voor dit 
bijzonder gewaardeerd initiatief !  
 
Stamboek Vietnam-fazant 
 
In 2016 zijn er beduidend minder jonge vogels gefokt, omdat er werd aanbevolen om bij voorkeur 
met natuurbroed te fokken. Voor 2017 wordt  andermaal aanbevolen om beperkt te fokken, en de 
voorkeur  te  geven  aan  natuurbroed.  We  stellen  ook  vast  dat  er  minder  interesse  bestaat  voor 
Vietnam- dan voor Edwards-fazanten om deze vogels in collectie te nemen. 
 
Stamboek Edwards-fazant 
 
Voor  dit  stamboek  werden  in  2016  gegevens  ingezameld  uit  100  Europese  collecties  :  30 
dierentuinen ( waarvan 7 EEP ) en 70 particuliere kwekers- waarvan 31 collecties in de Benelux. 
De kleinere dierentuinen worden opgevolgd door WPA – ECBG. 
 
De totale Europese populatie van Edwards-fazanten die gehouden worden binnen het stamboek 
wordt nu geschat op ongeveer 250 vogels. 
 
In  2016  werd  er  aanbevolen  om  bij  voorkeur  natuurbroed  toe  te  passen,  en  beperkt  te  fokken. 
Uiteindelijk zijn er ongeveer 45 jonge vogels geboren waarvan beduidend meer hennen. 
 
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. De  jonge vogels zijn geplaatst bij nieuwe- of 
bestaande  deelnemers  voor  de  aanvang  van  het  nieuwe  kweekseizoen  2017.  Helaas  waren  er 
einde 2016 niet voldoende goede vogels beschikbaar om alle collecties aan te vullen. 
De verplaatsing van de vogels in de  winterperiode  werd bemoeilijkt door de maatregelen die in 
voege waren ten gevolge van de aviaire influenza. 
 
Ondertussen  zijn  nu  ook  de  resultaten  gekend  van  een  nieuwe  reeks  DNA  analyses  (  zie 
Nieuwsbrief  2016_4),  waarop  we  ons  willen  baseren  om  het  stamboek  verder  uit  te  bouwen. 
Hiermee hopen we gerichter kweekadviezen te kunnen verstrekken, zodat een diverse genetische 
populatie  kan  in  stand  gehouden  worden.  Het  is  dan  ook  de  bedoeling  om  vanaf  2017  een 
aanvang  te  maken  met  de  selectie  van  zgn.  “neo-founders”,  die  de  hoeksteen  moeten  vormen 
voor de verdere uitbouw van het stamboek. 
 
In afwachting hiervan wordt er voor het nakende kweekseizoen 2017 alsnog aanbevolen om met 
de Edwards-fazanten beperkt te fokken, en de voorkeur te geven aan natuurbroed. 
 
Stamboek hybridisatie-experimenten 
 
Begin  2016  werden  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 trekken. 
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Stamboek kraagfazanten 2016 
 
Aantal goudfazanten  
In stamboek 628(643) stuks 
Buiten stamboek 837(721) stuks 
 
Aantal kweekstellen 
214 (214) kweekparen 
 
Aantal liefhebbers in stamboek 
118(113) medewerkers 
 
Aantal bloedlijnen 
Basis 3 bloedlijnen 
2012  3 extra bloedlijnen (1 bloedlijn volledig uit het kweekprogramma genomen) 
2013  1 extra bloedlijn is gecontroleerd OK 
 
Aantal jongen 2015 
Ringen besteld 480(598) st  
Ringen besteld medewerkers 40 
Gegevens ontvangen 381st 2015 
 
Verspreiding: 
België     Italië : eigen werkgroep     
Duitsland    Frankrijk : eigen werkgroep   
Gr Brittannië 
Ierland 
Nederland 
Oostenrijk 
Tsjechië 
Zwitserland 
Polen 

 
 
Aantal Tragopanen 

  

cabot 177(137) totaal 
    

 
DNA stamboek nt st-boek nt zuiver 

  

 
131(111) 60(47) 71(49) 18(15) 

         

 
stamboek   

 
TR TR2016 b stamboek TR 

 
  101(72) 

 
41(25) 10(15) 0(1) 

       
satyr 244 totaal 

    

 
DNA stamboek nt st-boek nt zuiver 

  

 
183(167) 86(67) 47(54) 50(46) 

         

 
stamboek    TR TR2016 b stamboek TR 

 
  214(140) 

 
128(73) 28(47) 13(11) 

       temminck 180(173) totaal 
    

 
DNA stamboek nt st-boek nt zuiver 

  

 
109(104) 59(55) 25(24) 25(25) 

  

Stamboek Tragopanen 2016 
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stamboek   

 
TR TR2016 b stamboek TR 

 
  173(121) 

 
115(66) 18(43) 6(7) 

 
Aantal liefhebbers in stamboek 
 

 
in project buit. project totaal 

cabot 18(13) 15(13) 33(26) 
satyr 56(38) 30(32) 86(68) 

temminck 51(36) 22(21) 73(57) 
    
 
Aantal ringen 2016  
 

cabot ringen  ring 2016 

 
166 82 

satyr ringen  ring 2016 

 
318 104 

temminck ringen  ring 2016 

 
382 135 

 
Verspreiding: 
Belgie  China  Duitsland  Frankrijk  
Gr Brittanie  Italie  Ierland  Japan  
Kroatie  Nederland  Oostenrijk  Portugal  
Polen  Tsjechie  USA  Zwitserland 

 ( ) aantal 2015 
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ECBG-vergadering in Ardtaraig en bezoek aan Schotland. 
 
Deze vergadering waarin elk chapter van WPA is vertegenwoordigd heeft 2 maal per jaar 
plaats. Hieraan is meestal de fazantendag  van het chapter gekoppeld die deze vergadering 
moet organiseren. 
Een kort verslag van deze vergadering vind je verder in deze nieuwsbrief. 
Dit jaar was de organisatie in handen van WPA-UK en werden we uitgenodigd op het domein 
van Keith Chalmers Watson in Ardtaraig te Schotland. 

 Dit prachtige domein met statig herenhuis is gelegen aan Loch Striven in de Schotse 
Highlands, op 65 kilometer ten westen van Glasgow. Het bestaat hoofdzakelijk uit een 

uitgebreid natuurgebied waar de korhaan nog vrij rond loopt. De foto’s zeggen meer dan de 
tekst. 
Op vrijdagmorgen was er een uitstap voorzien om de korhaan te gaan spotten op zijn lek. De 
weergoden waren ons niet goed gezind en het heeft de ganse voormiddag geregend. We 
hebben enkel enkele korhoenders zien overvliegen en dit was het. Wie komt er nu ook buiten 
bij zulke regen. Onze fazanten blijven ook binnen tijdens zo een regenbui, zij weten beter. Het 
zijn enkel de fanatiekelingen (of gekken) die bij zulk een weer op zoek gaan naar 
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korhoenders. Zij hadden veel beter moeten weten en onder de wol blijven. Dat was wellicht 
verstandiger geweest. 
Na het ontbijt ging de ECBG vergadering door in een gezellige omgebouwde schuur. 
Na de vergadering hebben we een korte rondleiding op dit uitgestrekte gebied gehad met het 
bezoek aan een mooi zichtpunt over de baai. 

Op zaterdagmorgen kwam de zon ons wekken in het druilige Schotland. Nu hadden we spijtig 
geen tijd meer om opzoek te gaan naar de korhanen. 
Vanuit Ardtaraig reden we dwars door Schotland naar Fenton Barns in East-Lothian, waar we 

dan nog een bezoek gebracht hebben aan de collectie van Keith Chalmers Watson. Keith 
beschikt over een uitgebreide collectie fazanten, ruigpoothoenders en hokko’s. Hier tonen we 
enkele foto’s van zijn dieren. Ook zijn grasmachine staat op de foto. Het weekend werd 
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afgesloten met een heerlijk diner in restaurant “The Castle Inn”.  Van daaruit was het zondag 
terug huiswaarts en kunnen we op een mooi weekend terugblikken. 
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ECBG verslag 21 april Ardtaraig, Schotland. 
 

 Census update: we zoeken een contactpersoon voor Siro Serena, die kan helpen bij de 
WPA census en het vertalen van namen e.d. 

 WPA council stelde de vraag of ook andere chapters dan Frankrijk het Nestos project 
zouden steunen, voorlopig lijkt dit niet aan de orde. 

 EAZA heeft een Population Management Structure uitgeschreven en dit document 
maakt het mogelijk om voor bepaalde soorten en groepen, samen te werken met 
particuliere kwekers. Voor de Galliformes zou dit in samenwerking met ECBG zijn. 

 Het idee om een onderscheid te maken onder de leden, tussen gecrediteerd en niet- 
gecrediteerd kweker werden door WPA Benelux en WPA Duitsland van de hand 
gewezen. Belangrijkste motivatie hier is: “Wie kan je aanstellen om daarover te 
oordelen?” 
Wanneer kwekers willen meewerken aan een bepaald project of soort, zullen zij de 
vooropgestelde voorwaarden van ECBG moeten accepteren. 

 Enkele leden stellen voor om de optie ‘eieren’ voor Vietnam te onderzoeken. 
Bedoeling zou zijn om na te gaan of we niet makkelijker een 100-tal eieren kunnen 
versturen i.p.v. 10 vogels en daar zo een snellere start mogelijk te maken. 

 Edwards- en Vietnamfazanten die in Engeland in dierentuinen gekweekt worden zijn 
moeilijker te plaatsen dan elders in Europa, de oversteek van het kanaal ligt hier mee 
aan de basis. De 3 Vietnam hennen uit Birdworld zullen tijdelijk onderdak krijgen bij 
Nigel Hester. Ian Clarck zal het uitplaatsen van Edwards op zich nemen. 

 De eerste Maleische pauwfazanten van het continent en Engeland zijn gepaard, nadat 
ze zuiver bleken te zijn bij DNA tests. Er worden nog stalen genomen in Praag en 
Warschau. Gavin Harrison van The Rothschild Foundation (Waddesdon Manor 
Aviary) zal worden gevraagd om Duncan Bolton te vervangen in het Stamboek van de 
Maleisische pauwfazant. 

 Tegen volgende ECBG vergadering zullen de prioritaire soorten voor focusgroepen 
bekend gemaakt worden aan de focusgroepen zelf. 

 WPA heeft een nieuwe focusgroep die zich zal bezighouden met de oorfazanten, met 
voorlopig prioriteit voor de Bruine Oorfazant. 

 Enkele DNA weetjes uit het verre oosten:  
o Onderzoek heeft uitgewezen dat de Phasianus colchicus elegans de oudste 

ondersoort is bij de 
edelfazanten. 

o In het natuurhistorisch 
museum te Tring bleek 
1 exemplaar van de 
groene pauw kortere en 
rondere vleugels te 
hebben en deze zou uit 
de Yunnan provincie 
komen in China. Er zijn 
uit China nu 6 stalen 
opgestuurd voor onderzoek en deze zullen vergeleken worden met DNA stalen 
van de ondersoort  imperator uit Thailand. 
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Nieuwsflitsen 
 
"Saving the Edwards's Pheasant" 
 
VietNature wil zoals gezegd dit voorjaar al met de start van het kweekproject beginnen, 
temeer omdat 2017 het jaar van de haan is, wat een mooie aanleiding is hiervoor. 
Op 12 maart was Tuan Anh, directeur van VietNature voor een IUCN-congres in Amsterdam 
en maakten we van de gelegenheid gebruik om met haar samen te zitten en één en ander 
grondiger te bespreken. Aanwezig waren Jan Dams als Chairman van de EAZA Galliformes 
TAG, Ludo Pinceel als Vice-Chair van de TAG en als coördinator van het DNA project, 
Heiner Jacken die het stamboek voor de private kwekers voert en zoon Ariel. Verder was 
EAZA vertegenwoordigd door William Van Lint en hadden Laura Gardner (curator vogels 
London en Whipsnade), Tobias Rahde (curator vogels Berlijn) en Tomas Kapic (Praag en 
stamboekhouder voor EAZA)  de verre verplaatsing naar Artis gemaakt. 
 

 
 
Na een uitwisseling van recente gegevens, werd er vooral aandacht besteed aan het ontwerpen 
van de eerste reeks volières voor het geplande kweekcentrum in Vietnam. Er werd een 
volledig voorstel uitgewerkt, dat dan op de ECBG vergadering in Ardtaraig  kon voorgelegd 
worden aan de leden. Het geheel resulteert in een uitgebreide reeks schetsen die als advies van 
WPA en EAZA op de meeting van de Edwards's Pheasant Working Group begin mei. 
 
Dr. Tobias Rahde verklaarde zich verder bereid het ISB (Internationaal Stamboek) van de 
Edwards-fazant op zich te nemen. Dit ISB werd tot nu toe gevoerd door Chris Holmes 
(Houston Zoo, Texas), maar die kon dit omwille van drukke andere activiteiten, niet verder 
voeren. 
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Ondertussen kwam er goed nieuws uit Hanoi. De Edwards-fazanten die vanuit Praag naar 
Vietnam gezonden werden om er met de nakomelingen van de wildvang haan gepaard te 
worden hebben voor nakomelingen gezorgd. Dang Ghia Tung zond ons een foto van de eerste 
kuikens. Jammer genoeg is Tung recent op pensioen gegaan en we hopen dat zijn werk in de 
zoo wordt verder gezet. Hij heeft ons verzekerd dat hij zich blijft inzetten voor het behoud van 
de Edwards-fazanten.   
 

 
 
Steun aan in situ-projecten:  
 
Het SAC (Scientific Advisory Comittee) van WPA hield zijn jaarlijkse bijeenkomst op zaterdag 25 
maart in het educatief centrum van de Zoo van Bristol. 
Naast de voorzitter (Ludo Pinceel) en secretaris (Barbara Ingman) waren nog 6 leden, merendeels 
biologen, aanwezig. 
Verschillende projecten waarvoor subsidies werden aangevraagd werden grondig onder de loupe 
genomen en besproken. Dit resulteerde in een aantal adviezen die aan de betrokken personen werden 
doorgegeven. Ondertussen werden enkele aanvragen aangepast aan de gemaakte opmerkingen en 
zullen er uiteindelijk drie nieuwe projecten gesponsord worden. 
- Een survey van de hoenderachtigen in het Machiara National Park (IBA), Kashmir Himalaya, 
Pakistan door Muhammed Naeem Awan. 
- Een onderzoek naar de aanwezigheid van de status van de Wallichfazant in het Bajura District in 
Nepal door Hari Basnet. 
- Verdere steun voor het project van Lord Cranbrook ter bescherming van het grootpoothoen 
Megapodius cumingi in Tambun . 
De verslagen van deze in situ-activiteiten worden in de regel gepubliceerd in de Engelstalige 
nieuwsbrief van WPA. 
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Op 4 en 5 mei werd er in Vietnam een  Edwards' s Pheasant Workshop georganiseerd, waarop 
vertegenwoordigers van alle geledingen die zich voor het behoud van de Edwards-fazant 
inzetten, aanwezig waren. 

Voor EAZA was Jo Gregson (Paignton Zoo - UK) en voor WPA was John Corder aanwezig. 
Ook Dang Ghia Tung en Tuan Anh waren er. 
Een uitgebreider verslag van de beslissingen die daar genomen werden volgt in een volgende 
nieuwsbrief. 
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Uitnodiging fazantendag 
 
Voorstel  "JOINT MEETING" van Benelux met UK en Duitsland  
 
Arnhem 8-10 september 2017 
 
Vrijdag 10 september: 
 
de hele dag: vrij bezoek aan Burger's Zoo voor de deelnemers (speciale prijs) 
's avonds:  vrij eten en gezellig samenzijn in het hotel 
 Hotel Postillion - Europaweg 25, 6816 SL Arnhem  
  
Zaterdag 11 september: eigenlijke Fazantendag Benelux 
 
overdag: te gast bij "Galliformes"  

's morgens: onthaal met koffie en gebak 
's middags: gezamenlijke lunch 

andere activiteiten: 
 rondleidingen in de collectie in groepen  
 jaarvergaderingen voor UK en Duitsland 
 lezingen voor afzonderlijke groepen en/of plenair  
's avonds:  gezamenlijk diner voor wie dat wenst   
 
Zondag 12 september: 
 
Bezoek aan Avifauna met lunch ter plaatse (speciale prijs) 
 
- We werken voor de zaterdag uitsluitend met aanmelding en betaling vooraf! 

bij inschrijving kiezen voor alleen dag of dag en avond 
- Deelname aan de bezoeken aan Burgers en Avifauna dienen vooraf gemeld te worden    

om van de speciale prijs te kunnen genieten. 
-Wie in het hotel wil overnachten moet dit zelf boeken voor eind juni. 
 
Verdere informatie zal nog volgen per afzonderlijke mail of brief. 
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Lidmaatschap  2017 
Voor wie zijn lidmaatschap nog niet vernieuwd heeft, is het de hoogste tijd om dit te doen. 
Door een storting of overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 
voor het jaar 2017 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 2017 vermelden 
 
Let op: Nieuwsbrief 3 zal alleen nog naar de betalende leden worden opgestuurd. 
 
 

Nieuwe leden 
Degreve Paul   België 
Degrootte Carine  België 
Mommen Jean-Pierrre  België   
van de Ploeg Klaas  Nederland 

 
Agenda  
 

 25-27 augustus 2017 fazantendag Oostenrijk te Hongarije Boedapest 
 8-10 september 2017 te Arnhem: ECBG vergadering en Joint Meeting van WPA 

Benelux, UK en Duitsland met onze fazantendag op zaterdag 9 september 
 30 sept en 1 okt fazantendag WPA-Frankrijk te Pairi Daiza 

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


