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Van het bestuur 
 
 
En zo komt de laatste maand van het jaar er aan en loert 
2018 al om de hoek. Het is daarom ook hoog tijd voor 
onze laatste nieuwsbrief.  
 
In deze aflevering besteden we uiteraard heel wat plaats 
aan onze voorbije fazantendag op zaterdag 9 september, 
die dit jaar heel apart was. Ook al ontvangen wij meestal 
wel een aantal buitenlanders op deze dagen, deze keer 
was wel op vele punten uniek te noemen. We mochten 
zo'n 150 mensen verwelkomen in Arnhem, waarvan er 
een groot aantal reeds vanaf vrijdag aanwezig waren en 
tot zondag bleven.  
Het programma was dan ook rijk gevuld: alles begon 
met een bezoek aan Burgers Zoo op vrijdag gevolgd 
door een diner en een gezellige avond in het hotel 
Postillion. Zaterdag beleefden we een boeiende dag met 
een unieke rondleiding door het project "Galliformes" 
van Michaël van Duijnhoven en een reeks interessante 
lezingen afgesloten met een barbecue. Zondag tenslotte 
trokken nog heel wat deelnemers naar Alphen aan den 
Rijn voor een bezoek aan Avifauna. 
Dergelijke dagen zijn niet alleen erg gezellig, maar 
geven ons ook de gelegenheid met heel wat andere 
liefhebbers uit het buitenland kennis te maken en van 
gedachten te wisselen. 
WPA-Benelux is de eerste afdeling die een dergelijk 
initiatief genomen heeft, maar volgens de mensen van 
WPA-Duitsland en WPA-UK is dit zeker voor herhaling 
vatbaar. 
Een heel speciaal woord van dank voor Michaël en zijn 
medewerkers is hier zeker op zijn plaats; zonder hen zou 
een dergelijke activiteit onmogelijk geweest zijn. 
 
Uiteraard informeren we jullie hier verder over de 
activiteiten van de focusgroepen en de stand van zaken 
betreffende het Edwards project. Je zal zien dat er ook 
hier allerminst wordt stilgezeten. 
 
Vergeet ook niet tijdig je ledenbijdrage te vereffenen. De 
nodige gegevens vind je verder terug. 
 
Dan blijft er ons alleen nog over iedereen een prettig 
eindejaar te wensen! 
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Fazantendag WPA-Benelux te Arnhem 
 
Voor we met onze fazantendag van start konden gaan, waren er wel enkel voorvergaderingen 
nodig, want bij een dergelijk evenement komt heel wat kijken. Ook de organisatie van de 
25ste ECBG-vergadering werd  toegewezen aan WPA-Benelux.  
 
We zouden onze fazantendag 
organiseren bij het project 
“Galliformes” van Michaël 
van Duijnhoven. WPA-
Duitsland en WPA-UK 
hoorden hiervan en wensten 
ook een bezoek aan dit 
project te doen. Daarom 
werd er besloten om een 
gezamenlijke fazantendag te 
organiseren met de drie 
partijen. De organisatie was 
in handen van WPA-
Benelux. 
 
Op vrijdag was de ECBG-vergadering voorzien in Burgers Zoo met daaraan gekoppeld een 
bezoek aan deze zoo. De  leden van WPA konden van een gunsttarief genieten om een bezoek 

te brengen aan Burgers. 
Onze Engelse en Duitse 
collega’s maakten hiervan 
talrijk gebruik. Onze Duitse 
vrienden zijn een 
meerdaagse fazantendag 
gewoon maar voor Benelux 
is dit zeer uitzonderlijk. Het 
was ook weer een blij 
weerzien van onze 
buitenlandse gasten. In 
Burgers Zoo waren we erg 

benieuwd naar het nieuw 
geopend paviljoen van de 
mangrove. Het was mooi 
aangelegd maar het project 
(de aanplanting) moet nog 
enkele jaren groeien om 
tot een mooi geheel te 
komen. We konden ook 
genieten van de prachtige 
vlinders die daar rond 
vlogen. Dank zij het feit 
dat in Burgers zoveel 
gedeelten overdekt zijn, 
was het regenweer van 
minder belang.    

 

 

 



WPA  - Nieuwsbrief 4 - 2017  4 

 

 
Voor de overnachting hadden we hotel “De Postillion” uitgekozen waar alle deelnemers een 
kamer konden reserveren. Daar ging in een afzonderlijk zaaltje ook nog de council 
(beheerraad) van WPA door net voor het diner. Gelukkig was de kok op de hoogte gebracht 
dat op vrijdagavond al deze liefhebbers nog een maaltijd wensten te genieten in het hotel. Het 
avondeten was op vrijdag dan ook mooi en tijdig geregeld. 
 
Op zaterdag was het dan de eigenlijke fazantendag met het bezoek aan Galliformes. 
 
Bij het onthaal kregen de drie voorzitters: Ludo Pinceel, Keith ChalmersWatson en Simon 
Bruslund allemaal de kans om 
een welkomstwoord uit te 
spreken en vooral een 
dankwoord te richten aan 
Michaël. 
In de voormiddag was er een 
rondleiding voorzien voor 
WPA-Benelux en WPA-UK . 
Onze Duitse vrienden hadden 
dan hun algemene vergadering 
en hun lezingen. Jaap Korten, 
wel gekend, gaf een lezing in de 
voormiddag over zandhoenders 
en frankolijnen in Afrika en 
was nogmaals van dienst in de 
namiddag .  
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We gingen ondertussen een kijkje nemen in de verwarmde binnenhokken, opfokruimtes en de 
broeikasten. Hierna ging de 
groep de buitenhokken 
inspecteren en konden we 
genieten van heel wat 
fazantensoorten. We brachten 
ook een bezoek aan een 
taxidermist die bezig was aan 
een leeuw, dit bezoekje was een 
extraatje.  Hier en daar troffen 
we ook nog een verdwaalde 
bezoeker aan tussen de rennen.  
 

Op de gezamenlijke lunch waar bijna 200 leden aanwezig waren, was het een gezellige 
drukte. Hier werden heel wat contacten onderhouden en tevens nieuwe contacten gelegd 
tussen de verschillende chapters. 
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In de namiddag waren de 
rollen omgedraaid. WPA-
Duitsland had hun rondleiding 
bij Galliformes en WPA-
Benelux en WPA-UK hun 
lezingen. WPA-UK hield de 
korste algemene vergadering 
in hun geschiedenis om de 
lezingen te kunnen 
meemaken. Huub Dijcks 
boeide iedereen met 
schitterende beelden uit zijn 

collectie en Jaap Korten nam 
ons mee op reis door China 
rondom het WPA symposium in 
2016. 
Na de koffiepauze was het terug 
verzamelen met alle deelnemers 
in de gemeenschappelijke 
ruimte. Hier waren er nog twee 
voordrachten die vooral beelden 
van vogels bevatten en dus geen 
vertaling nodig hadden. Dit was 
veel te moeilijk om te doen in de 
drie landstalen. Wel werd er een 

tekst voorzien bij de beelden van Siegfried Klaus over zijn onderzoek naar het 
zwartborsthazelhoen in China en de rijke vogelfauna aldaar.  Stuart Wilson verraste ons met 
unieke opnamen van fazanten en guans in het wild. Zijn typische Britse humor behoefde geen 
vertaling.  

Tenslotte kon ook Thuan Anh 
ons ook enkele beelden tonen 
van het nog ongerepte 
bosgebied in Vietnam waar 
men het kweekcentrum voor de 
Edwards-fazant wil bouwen. 
 

 

 

 

onze twee mannequins voor de 
presentatie van de Edwards     
T-shirt toe (Carla How en 
Frédéric) 
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De traditie is dat we de 
fazantendag afsluiten met een 
feestmaaltijd en hier hadden we 
gekozen voor een barbecue. Er 
was duidelijk voldoende eten 
en drinken voorzien en daarna 
was er  gelegenheid  om 
gezellig te keuvelen met andere 
liefhebbers. Het was dan ook 
reeds flink donker toen we 
richting hotel trokken . 
 

Op zondag was er nog een bezoek voorzien aan Avifauna.  
Dit mooie vogelpark is steeds de moeite waard om te 
bezoeken en onze buitenlandse collega’s maakten hiervan 
dan ook dankbaar gebruik.  Na dit bezoek was het terug 
huiswaarts voor de talrijke deelnemers. 

 
We kunnen weer op een geslaagde fazantendag 

terugblikken. We hoorden bij de deelnemers enkel positieve reacties op deze dagen. De goede 
organisatie van dit 
evenement was grotendeels 
in handen van Michaël van 
Duijnhoven. We moeten 
Michaël bedanken voor de 
perfecte organisatie van dit 
evenement. Er zijn reeds 
afspraken gemaakt om een 
dergelijk evenement op 
regelmatige tijdstippen te 
organiseren, maar wie de 
volgende in lijn is zal nog 
moeten bepaald worden. 
Voor WPA-Benelux zit deze 
zware taak er in ieder geval 
voorlopig op!. 
 

 

 
 

 

En zij keurden het goed 
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25ste ECBG-vergadering op 08-09-17, te Arnhem. 
 Census update: de census kan je vinden op volgende link: http://wpa.serena-mueller.ch/

Deze kan je rechtstreeks invullen of raadplegen. 
 Zwartnekfazant in Nestos, Griekenland: Edouard Jelen bevestigde dat WPA Frankrijk € 

1400 zal betalen om de volgende reis van Roger Draycott naar Griekenland te financieren. 
Het is op dit moment niet duidelijk of dit een jaarlijkse bijdrage zal zijn. Richard Carden 
maakt er werk van om dit project bekend te maken. Rapporten verschijnen regelmatig op 
de WPA-website en WPA Nieuws. 

 Edwards: Ivan stuurde deze zomer vragenlijsten rond en ontving reacties van 75 collecties 
in Europa & 24 dierentuinen. Er zijn in totaal 180 vogels in heel Europa, 40 vogels surplus 
en er worden 31 vogels gevraagd door deelnemers. Ivan heeft reeds een overzicht gemaakt 
van de huidige stamboekpopulatie. Deze geeft de afstamming weer die teruggaat tot de 
vierde generatie alsook die van alle nakomelingen van de laatste vier jaar. Heiner Jacken 
werkt met deze gegevens en in de komende weken zal hij met de beschikbare jongen 
vogels van 2017 nieuwe paren samenstellen met een minimale verwantschap. Ook voor de 
bestaande fokparen waar een vogel is gestorven, wordt een nieuwe partner gezocht. 
 Alain Hennache, Ludo Pinceel, Heiner Jacken, Ivan Roels en Tobias Rahde werden 
voorgesteld een subcommissie te vormen. Er werd overeengekomen dat het subcomité 
tijdig aanbevelingen en verplaatsingen doet met als deadline, de bijeenkomst in Berlijn. 
In de toekomst zullen we moeten onderzoeken of het interessanter is om vogels of eieren te 
sturen naar Vietnam. Er zal ook een beslissing dienen genomen te worden of het ED2 
haplotype van hatinensis dient opgenomen te worden in de huidige Edwards populatie. Het 
gebruik van hennen met witte staartveren wordt hier afgeraden en vermoed wordt dat de 
vererving ervan teniet gaat in volgende generaties. 

 Borneo pauwfazant: drie paar zijn in september naar Arnhem gebracht en zijn afgeleverd 
bij geselecteerde fokkers. Een broedleenovereenkomst opgesteld door Tsjoen, werd 
ondertekend. Allen zijn overeengekomen om geen nageslacht te verkopen en het binnen de 
werkgroep te houden. 
De analyse van de originele Borneo DNA-stalen was niet voltooid, omdat ze alleen 
bloedmonsters verwerkten. Het Edinburgh Wild Genes Team zou de veermonsters niet 
accepteren, dus we hebben geen idee van de relaties tussen de vogels die we oorspronkelijk 
importeerden. Sommige vogels en sommige van hun nakomelingen werden op bloed getest 
en de onbewerkte gegevens werden door RZSS aan Tim Bray doorgegeven om te zien of 
hij enige informatie uit deze onbewerkte gegevens kan extraheren. 

  Maleisische pauwfazant: Gavin Harrison uit Waddesdon heeft een nieuwe basis gevormd 
voor het nieuwe “gereanimeerde” stamboek. Wim Dams en Huub Dijcks zouden bereid 
zijn om zes of zeven vogels te laten testen van de Maleise en bergpauwfazant. Als deze 
dieren soortzuiver blijken, dan vormen ze de basis voor twee volledig “gereanimeerde” 
stamboeken. De oorspronkelijke vogels vertonen namelijk tekenen van inteelt en het 
samenvoegen met nieuwe bloedlijnen zou dit moeten opheffen. 
Ook de dierentuin van Warschau heeft een paar en is bereid om ze te laten testen. 

 Tragopanen: er werd op de EAZA-conferentie in Wenen besloten om het stamboek voor 
Blyth's stop te zetten, omdat er geen dieren meer in Europa zijn, op enkele oude hanen na. 

 De volgende 6 soorten werden geselecteerd als prioritaire soorten voor WPA / ECBG. 
a) Edwards-fazant   d) groene pauw 
b) Bergpauwfazant  e) Salvadori-fazant 
c) Maleise pauwfazant  f) Borneo-pauwfazant 
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Bezoek fazantendag WPA-Frankrijk in Pairi Daiza op 29 sept 2017  
 
We ontvingen een uitnodiging voor de fazantendag van WPA-Frankrijk. Nu bleek hun 
fazantendag door te gaan op Belgisch grondgebied op zaterdag 29 september 2017. We konden dit 
niet laten voorbij gaan zonder van de gelegenheid gebruik te maken om Pairi Daiza te bezoeken. 
We maakte hiervan gebruik tevens nog wat uitwisseling te doen van fazanten van het Edwards-
project. Met een kleine delegatie van WPA waren we hier aanwezig. 

 
Na de uitwisseling van de meegebrachte fazanten konden we het park betreden. Het ging  hier om 
een vrij bezoek. Er waren geen verdere afspraken aangaande lunch en rondgang zodat we onze 

dag vrij konden indelen. 
We stelden vast dat dit mooie 
park op enkele jaren tijd 
uitgegroeid is tot een 
volwaardige dierentuin  die 
zeker op uw lijst moet staan 
om eens te bezoeken. 
De basis is nog steeds de oude 
abdij met daaraan gekoppeld 
een paar grote extra ruimtes 
voor de grotere dieren. 
 

Foto’s zeggen soms meer dan een lange tekst. Daarom hier enkele sfeerbeelden. 
In het restaurant in de tropenhal liepen de argusfazanten vrij rond samen met een groot aantal 
andere vogels en dieren. 
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We mochten hier uiteraard  de pandaberen niet missen en één van hun pronkstukken:de Chinese 
tuin.  Pandas zijn luie dieren die een groot gedeelte van hun dag gewoon zalig liggen te luieren op 
hun stek. 
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Hier er daar zijn we toch geschrokken van enkele mooie pareltjes in dit park. 
 
Ook hebben we vastgesteld hoe je je dak kan laten begroeien en het dan laten onderhouden door 
je viervoeters. Waar een schaap al niet goed voor is. 

 
Tevens hebben we 
hier duidelijk de 
verschillen kunnen 
opmerken tussen de 
Afrikaanse en 
Aziatische olifanten. 
Hier staan ze mooi 
naast elkaar, zie jij 
ook de verschillen? 
 
 
 
 
 

 
 
We bezochten tot slot ook nog 
het aquarium en daarna namen 
we  afscheid van onze Franse 
vrienden en keerden we terug 
huiswaarts na een mooie dag. 
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Nieuwsflitsen 
 
Onze focusgroepen hebben uiteraard niet stilgezeten tijdens de voorbije periode. 
Op 7 oktober kwam de werkgroep Kraagfazanten samen bij Paulo Raeymaekers. 
Er werd een inventaris opgemaakt van de kweekresultaten en hiermee werd getracht zoveel 
mogelijk aan de vraag naar dieren van het 5000 programma te voldoen. Op die manier vonden 
een twintigtal koppels hun weg naar nieuwe en oude medewerkers aan het project.  
Er werden ook bijna 600 ringen verdeeld onder de deelnemers aan het project. We merken 
trouwens dat goudfazanten zonder 5000-ring minder en minder gewaardeerd worden. Via 
sociale media zoals Facebook vernemen we dat deze dieren ondertussen zowat wereldwijd 
bekend zijn. Een mooi bewijs van wat een handvol geëngageerde mensen in 20 jaar tijd 
kunnen bereiken. 
 
Ook de vogels van de groep rond de Tragopanen beginnen de nodige bekendheid te 
verwerven.  
Meer en meer liefhebbers vragen naar dieren met een TR-ring als bewijs van soortzuiverheid, 
wat een erg goed teken is. Toen we dachten dat ons DNA Project stilaan ten einde aan het 
lopen was, hebben we ons blijkbaar vergist. De vraag naar een nieuwe testronde van 
verschillende kanten noopte de focusgroep een elfde reeks op te starten. De prijs blijft zoals 
de vorige keer 85 EURO per staal en op dit ogenblik zijn er al bijna genoeg aanvragen, zodat 
we nog voor het einde van het jaar kunnen starten met het onderzoek. Wie nog interesse heeft 
moet snel zijn en contact opnemen met de coördinator van de groep Willy Tieleman 
<willy.tieleman@skynet.be> die je dan alle info opstuurt. 
 
Binnen de werkgroep Pauwfazanten was de vreugde uiteraard groot toen drie leden elk een 
paartje van de uiterst zeldzame Borneo-pauwfazant ter beschikking kregen. Jammer genoeg 
overleefde één hennetje het transport niet, maar de hoop blijft dat er volgend kweekseizoen 
met deze dieren een eerste broedgeval op het Europese vasteland gescoord kan worden. Deze 
soort behoort tot degene die door Nigel Collar in zijn artikel over "Conservation Breeding" als 
"precautionary" bestempeld worden, zoals je in onze vorige nieuwsbrief kon lezen. Het is dan 
ook een soort die door de ECBG als "prioritair" wordt beschouwd.  
 
De groep rond de Wilde Kamhoenders moest met beperkte kweekresultaten tevreden zijn.  
Alleen met het Sonnerat-hoen werden behoorlijke kweekresultaten behaald. Van deze soort 
vonden dan ook een aantal koppels of losse dieren hun weg naar liefhebbers in binnen- en 
buitenland.  
Bij de Rode kamhoenders met witte oorschijven (stam van afkomstig van Hanoi Zoo) en de 
Lafayette-hoenders was er jammer genoeg te weinig nafok om aan de volledige vraag te 
voldoen.  
Als gevolg daarvan staan er nu al een aantal dieren op de "wanted" lijst voor volgend jaar. 

Onze nieuwe focusgroep Oorfazanten tenslotte spitste zoals aangekondigd dit jaar de 
aandacht toe op de in het wild bedreigde Bruine Oorfazant. De kweekresultaten waren erg 
verschillend van collectie tot collectie. In de zoo van Planckendael  werd er een mooi resultaat 
geboekt met 5 natuurbroed jongen en het sterkste verhaal is dat van een Franse liefhebber.  
Vorig jaar zijn er namelijk verschillende nieuwe paren bruine oorfazanten gevormd. Hierbij 
was ook een koppel             ( Haran X Callebaut) voorzien voor deze kweker in Frankrijk. 
Toen echter bleek dat de "haan" van Haran een hen was moest er gezocht worden naar een 
andere haan en dat was niet zo eenvoudig omdat er geen hanen meer beschikbaar waren. Er 
was wel nog een haan van 1987 (30 jaar oud) met afkomst Möller-DDR. Deze haan werd 



WPA  - Nieuwsbrief 4 - 2017  13 

begin 2017 gepaard aan de jonge 2016 hen van Dirk. Het resultaat: 16 jongen, waarvan nog 
14 in leven! 

Er werd de voorbije periode ook weer heel wat tijd besteed aan het "Saving the Edwards 
Project" 
Op een aantal belangrijke bijeenkomsten werden beslissingen genomen om de toekomst van 
deze soort veilig te stellen. 

Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen is, werd ook het grootse deel van de tijd tijdens de 
ECBG-vergadering aan de Edwards-fazant besteed. Voor deze belangrijke vergadering waren 
dan ook een aantal extra mensen uitgenodigd. In de eerste plaats kon Tuan Anh, de president 
van VietNature er bij zijn. Verder was ook Jan Dams als Chairman van de EAZA Galliformes 
TAG aanwezig evenals Ivan Roels, die een enorm werk leverde door de stambomen van de 
individuen in beschermd milieu op te zoeken. Verder waren er Kurt Landig uit de VS en Ian 
Clark die de kwekers in de UK opvolgt. 
Op deze reunie werden vooral plannen gemaakt die dan op de volgende bijeenkomsten 
geconcretiseerd  moesten worden. 

Een eerste gelegenheid was de EAZA Galliformes TAG op zaterdag 23 september tijdens de 
jaarlijkse EAZA conferentie in Wildlands te Emmen in Nederland. Daar vertelde Marleen 
Huyghe van Zoo Antwerpen ook over de reeds vermelde de geslaagde kweek met de bruine 
oorfazant en bracht Simon Dowell als nieuwe co-chair,  een boeiend overzicht van de 
activiteiten van de Galliformes Specialist Group van IUCN/SSC. Daaruit beleek hoe 
belangrijk de rol is die WPA gespeeld heeft in het verleden van deze groep. Jan Dams en 
Ludo Pinceel konden in de wandelgangen nog enkele korte maar belangrijke bijeenkomsten 
houden met ondermeer Dr. Tobias Rahde van Zoo Berlijn die recent het ISB (International 
studbook) van de Edwards-fazant overnam en Andrew Tilker, een medewerker van het 
Leibnitz Institute for Zoo and Wildlife Research te Berlijn.  
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Het volgende rendez-vous was in Berlijn waar op zondag 15 oktober de jaarlijkse bijeenkomst 
van de IUCN/ CPSG (Conservation Planning Specialist group) eindigde en die van de WAZA 
(World Association of Zoos and Aquaria) begon. WPA stelde Tuan Anh in staat om de op de 
CPSG meeting een lezing te geven over de beschermingsmaatregelen voor de Edwards-
fazant. Het was de enige lezing die over een bepaalde soort ging en niet over algemeenheden 
en ze werd bijzonder goed onthaald door de aanwezige conservatiespecialisten. 

 
De gemeenschappelijke receptie zondagavond was de ideale gelegenheid om zowat alle 
sleutelfiguren uit de Conservatie en Zoo-wereld te ontmoeten.  
Eerder op de avond hadden we al een werketentje gehad met Andrew Tilker en nog twee 
andere mensen van het Leibnitz instituut, die zich in het bijzonder bezig houden met de studie 
van de Biodiversiteit en Biogeografie van zuid-oost Azië. 

Op maandag 16 oktober werd er de hele dag vergaderd in de Zoo van Berlijn. Naast Tuan 
Anh (VietNature), Tobias Rahde (ISB), Tomas Kapic (EEP), Simon Dowell (GSG), John 
Corder (WPA) en Ludo Pinceel (WPA en Galliformes TAG), waren ook Heiner Jacken en 
Ivan Roels als stamboekhouders voor de private kwekers) en een aantal vertegenwoordigers 
van belangrijke zoos aanwezig. Zo waren er Anton Vaidl (Praag),  Jo Gregson (Paignton), 
Rizhard Topala (Warschau) en Simon Bruslund (Heidelberg). Dank zij deze drukke dag 
krijgen zowel het op te richten kweekcentrum in Vietnam als de reddingspopulatie hier bij ons 
een steeds meer concrete vorm. 
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Als vervolg van deze vergadering in Berlijn ging er in de Zoo van Antwerpen op woensdag 

18 oktober een vergadering door met als belangrijkste doel het uitbouwen van de zogenaamde 

reddingspopulatie in Europa. Tuan Anh stelde daar ook aan de wetenschappelijkestaf van de 

zoo het project in het Khe Nuoc Trong Forest in Quang Binh voor. Na de middag was er tijd 

om de genetische aspecten van ons project te bespreken met Alain Hennache, die speciaal uit 

Frankrijk was overgekomen en met de specialisten van de zoo: Peter Galbusera en Philippe 

Helsen. Ook de resultaten van de kruisingsexperimenten tussen Edwards- en Vietnamfazant 

kwamen daar aan bod. 
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Deze vergadering kreeg nog een vervolg op 29 oktober in een meer beperkte kring om het 
concrete beheer van de reddingspopulatie verder uit te werken. Jan Dams, Peter Galbusera, 
Philippe Helsen, Ivan Roels en Ludo Pinceel bestudeerden de resultaten van het DNA 
onderzoek en probeerden met de aanwezige gegevens rond verwantschap en graad van inteelt 
ideale kweekparen samen te stellen. Er werd ook besloten dat een onderzoek van balgen 
afkomstig van dieren uit het wild een belangrijke, zo niet noodzakeljke aanvulling van het 
onderzoek zou kunnen vormen. Ivan en Ludo zullen een inventaris proberen op te maken van 
het in de diverse musea aanwezige materiaal. 

Tenslotte komt er bij dit project ook heel wat logistiek kijken. Gelukkig heeft Ivan Roels hier 
een speciaal talent voor, zodat ook dit aspect van de zaak (meestal) op rolletjes loopt. 
Dit jaar waren er twee prima gelegenheden om dieren uit te wisselen: De bijeenkomst van 
WPA-Frankrijk in Pairi Daiza op zaterdag 30 september, waar Laurent Fontaine (lid van 
ECBG) de Franse kant voor zijn rekening nam en de ruilbeurs van "De Korhaan" te Geel op 
zaterdag 28 oktober. Deze laatste groeit steeds meer uit tot een waar trefpunt voor liefhebbers 
uit heel Europa. We mogen "De Korhaan", dit is de Antwerpse afdeling van Aviornis 
International - Vlaanderen , dan ook dankbaar zijn voor het ieder jaar opnieuw organiseren 
van dit evenement.  
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Lidmaatschap  2018 
 
Het is ook weer bijna tijd om je lidmaatschap voor 2018 te vernieuwen door een storting of 
overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 
  
voor het jaar 2018 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 
Gewoon lidmaatschap :  25 Euro  mits betaling voor 31 januari 2018, daarna 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 2018 vermelden 
 

Nieuwe leden 
 
Heldens Roy   Nederland 

 
Agenda  
 

 Maart 2018 ledenvergadering te Barnevelt  

 April 2018 ECBG-vergadering te Polen   

 Mei 2018 EAZA-vergadering te Boedapest 

 31/08 - 02/09 2018: 40-jarig bestaan van WPA-Duitsland in Walsrode. 

 September 2018 fazantendag WPA-Benelux 

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