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Van het bestuur 
 
In mei legt iedere vogel een ei en is het ook tijd voor 
onze tweede nieuwsbrief. 
Laat ons hopen dat onze vogels niet allemaal tot nu 
gewacht hebben en dat er al heel wat eieren geraapt zijn 
en het kweekseizoen dus in volle gang is, zodat we 
binnenkort over de nodige nafok kunnen beschikken. 
Zoals altijd is deze nieuwsbrief hoofdzakelijk gewijd aan 
de voorbije jaarvergadering, die dit jaar doorging te 
Barneveld. 
's Morgens werden de aanwezigen met koffie en sprits 
(een lokale specialiteit) onthaald in het pluimveemuseum 
waarna een rondleiding binnen en buiten volgde. De 
geïnteresseerden hadden zelfs de mogelijkheid zich in 
een historische eierveiling uit te leven. Na de lunch was 
AERES, een school voor dierenverzorgers allerhande, 
aan de beurt. Jan Harteman gaf ons daar een interessante 
uiteenzetting gevolgd door een rondleiding. Na een 
gemeenschappelijke maaltijd volgde dan de 
jaarvergadering met verslagen van de activiteiten van het 
voorbije werkingsjaar. Na de algemene verslagen 
kwamen achtereenvolgens alle Focusgroepen aan het 
woord en werden de lopende projecten en stamboeken 
besproken. 
Voor wie er niet bij kon zijn - zoals meestal hebben de 
afwezigen heel wat gemist - laten de volgende 
bladzijden toe het verlorene gedeeltelijk in te halen. Het 
gezellig samenzijn en het uitwisselen van ideeën en 
informatie kan op die manier uiteraard niet vervangen 
worden. Dat was zoals altijd exclusief voor hen die er 
wel bij waren. 
In de nieuwsflitsen gaan we even in op twee belangrijke 
projecten: het "Tragopan DNA Project" waarvan net de 
elfde fase voltooid is en waarover er ook nieuws is in 
verband met het Europese stamboek voor de Cabot-
tragopaan en verder het "Saving the Edwards Project" 
waarvoor ook recentelijk enkele initiatieven genomen 
werden. 
Jammer genoeg is het nieuws niet altijd positief. De 
unieke collectie van het "Project Galliformes" die we 
tijdens onze fazantendag vorig jaar zo bewonderd 
hebben, is door een regelrechte ramp getroffen, waarbij 
het overgrote deel van de dieren verloren gegaan is. Ook 
in dergelijke omstandigheden moeten we er aan denken 
dat we een hechte vriendengroep zijn. 
 

Leden European Conservation 
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Het Pluimveemuseum van Barneveld. Door Jaak Janssen 
 

Aan de reguliere WPA-jaarvergadering een voormiddag toevoegen om een kippenmuseum te 

bezoeken was een ongewoon initiatief.  Maar het bestuur had vooraf-informatie en was ter 

plaatse gaan verifiëren.  Het initiatief was schijnbaar toch een succes.  25 clubleden hadden 

ingeschreven voor de hele dag.  De fazantenliefhebbers van WPA-Benelux hoefden gelukkig 

niet meer hun klompen aan te 

doen, om naar het 

kippenmuseum op uitstap te 

gaan.  In de vorige eeuw zou 

dat nog wel het geval geweest 

zijn.  Immers, raskippen 

fokken was vroeger het werk 

van de boerende pastoor of 

dorpsonderwijzer en fazanten 

kweken was de bezigheid van 

de jagende industrieel en de 

baron.  Maar de tijden zijn 

gelukkig veranderd.   

 

Bij koffie en Barneveldse 

sprits konden de deelnemers 

voor het bezoek hun 

wintermiserie aan mekaar 

luchten.  Daarna kregen we 

van een enthousiaste gids een 

deskundige rondleiding door 

de geschiedenis van de 

pluimveefokkerij: vanop het 

Hollandse boerenerf waar 

landhoenders hun kostje bijeen 

scharrelden en hoe sinds het 

importgraan de bruine 

Welsumer- en 

Barneveldereieren mode 

werden en in guldens werden omgezet.  Nu wordt er alles aan gedaan om de kippenindustrie 

om te buigen tot een netter biologische dynamische deel van de voedselvoorziening.   

 

De fazantenliefhebbers kregen de 

voorlopers van hun eigen broeikasten en 

kuiken-opfok te zien.  De oude industriële 

broeikasten en eierbehandeling waren 

natuurlijk indrukwekkend, want fazanten 

leggen niet zo veel en ook niet zo’n dikke 

eieren.  Op de eierbeurs werd door de 

deelnemers enthousiast gehandeld in 

broedeieren.  Het leek even alsof de 

fazantenkwekers naar kippen gingen 

omschakelen.  Later bleek dat het vooral blijk van waardering en steun was voor de 

vrijwilligers en gidsen die het museum zo netjes doen functioneren.   
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De tentoonstelling over de 

tekeningen van Van Gink 

was voor 

fazantenliefhebbers een 

nieuwigheid.  Het was de 

Nederlandse tegenhanger 

van de Belgische tekenaar 

Delin.  In de 

fazantenwereld zijn dit 

onbekende figuren, maar 

de tekeningen deden de 

oudsten onder ons terug 

denken aan de prentjes bij 

chocola en andere 

huishoudproducten.  Nu 

zijn dit historische 

documenten. 

 

De kippenhokken met een 

verzameling Nederlandse 

kippenrassen waren een 

voorbeeld voor elke liefhebber, 

netjes droog en overdekt, al 

wilden een aantal dieren 

schijnbaar toch liever op een 

groene bodem lopen, zoals Van 

Gink de Nederlandse rassen op 

zijn tekeningen wil suggereren.  

Maar dat is in onze huidige 

bebouwde omgeving niet meer te 

realiseren.  Barneveld heeft met 

zijn Pluimveemuseum in de roos 

geschoten, de historische relicten 

zijn veilig bewaard en de service 

voor de bezoeker is verzorgd.  

 

Onze focusgroep EJFG ontdekte wel enkele valse noten.   

Ook de Nederlanders gebruiken met bravoure ook de naam “Bankiva” zoals hun 

gezaghebbende landgenoot J.C. Temminck die (foute) naam van de Javanen in 1813 heeft 

geleend en in de wetenschap opgang deed maken.  De “Gallus gallus bankiva”, het wilde 

Rode Kamhoen van Java, heeft eigenlijk weinig rechtstreekse bijgedragen aan de westerse 

kippenrassen.  De “Rode Kamhoenders,” soortgenoten van het continent, die gemakshalve 

gemeenzaam ook (verkeerdelijk) bankiva’s worden genoemd, hebben het belangrijkste DNA 

geleverd voor onze kippenrassen.  Maar dat weten enkel de specialisten.  
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Kippen zitten traditioneel wel 

in een “kippenhok” of 

“kippenren” en elke streek 

heeft voor kippenhokken wel 

een “cultureel model”.  Als de 

uit de jungle afkomstige 

voorouders van de kippen, ook 

in een kippenhok getoond 

worden, werkt het 

automatisme van de 

kippenkweker te sterk door.  

Fazantenliefhebbers denken 

dat kamhoenders een 

kippenhok niet leuk vinden en 

educatief ook niet passend is.  

Een liefhebber van 

kamhoenders wil zijn dieren 

daarom in een beplante volière zien lopen.  Het is weliswaar maar een ersatz voor de jungle, 

maar kamhoenders gaan zich dan ook als kamhoenders gedragen.   

De in het museum gepresenteerde bankiva’s gedragen zich niet als kamhoenders en ze zien er 

ook anders uit.  De dieren 

hebben alle kenmerken van 

rasloze krielen.  De enige 

overeenkomst is een beetje de 

patrijskleur.  Verder zijn ze een 

illustratie van hoe soortechte 

Rode Kamhoenders er niet 

moeten uitzien.  Onze vriend, 

Dieter Arnolds zaliger, 

vergeleek King Kong weleens 

met de Venus van Milo, als hij 

het had over het onderscheid 

tussen krielen en kamhoenders.  

De doorsnee bezoeker ziet dit 

misschien wel niet, maar het is 

storend voor geoefende ogen, 

zeker die van onze EJFG-leden.  

Misschien moeten onze 

Nederlandse leden toch maar 

eens een akkoord maken om de 

huidige krielkippen van het 

Barnevelds Pluimveemuseum te 

vervangen door betere 

exemplaren “soortechte Rode 

Kamhoenders”.  Het zou een 

educatieve aanwinst zijn voor 

de bezoeker van het museum. 

Dan kunnen ze misschien ook 

meteen het verblijf aanpassen en 

er een heuse junglevolière van maken.  
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Bezoek aan Aeres en jaarvergadering te Barneveld 
 

Zoals het reglement voorschrijft moeten wij jaarlijks onze algemene vergadering organiseren.  

Telkens gaan we op zoek naar een mooie locatie en dat was dit jaar niet anders. 

Ons oog was gevallen op Aeres hogeschool te Barneveld waar Jan Harteman docent is. 

Ons bezoek aan dit opleidingscentrum was zeker de moeite waard.  

Nu we toch in Barneveld waren kregen we het voorstel om in de voormiddag een bezoekje te 

brengen aan het pluimveemuseum. Het verslag hiervan vond je hier boven in deze 

nieuwsbrief. 

 

Als Nederlandse gewoonte werden 

we ontvangen met koffie en gebak. 

Dat mag zeker niet ontbreken. 

Hierna kregen we een woordje 

uitleg van Jan Harteman over de 

school zelf, hun doelstelling , hun 

heden en ook hun toekomst. De 

school geeft een totaal pakket van 

verzorging van dieren , dit van de 

kleinste (muizen, vissen reptielen 

enz ) tot de grootste soorten 

(koeien, geiten, alpacas en in de 

toekomst zelfs kamelen). 

De school heeft ook een vergunning als 

dierentuin, dit brengt wel wat extra werk en 

verplichtingen mee, maar biedt ook meer 

mogelijkheden in de toekomst.  

 

Na deze uiteenzetting was het de hoogste tijd 

om aan de rondleiding te starten. 

We merkten wel dat er een ganse waaier aan 

verschillende leslokalen waren. Er zijn zelfs 

drie operationele operatiekamers aanwezig. 

Jan zijn hond heeft hier zijn mannelijkheid 

verloren op een van de tafels. 

Je kan het zo gek nog niet bedenken maar het was er. Er was zelfs een volledig ingerichte 

dierenwinkel aanwezig die wordt 

gebruikt door de leerlingen als 

proefopstellingen en de producten in de 

winkel worden regelmatig volledig 

vervangen en de oude producten 

worden  geschonken aan een 

dierenopvangcentrum. 

Wat we allemaal gezien hebben op deze 

rondleiding is een gamma aan dieren en 

locaties.Beeldmateriaal zegt soms meer 

dan woorden. 
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Voor WPA waren vooral de hoenderachtigen belangrijk. Er zijn ook plannen om de collectie 
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fazanten wat uit te breiden. Zij hebben ook een verzameling tamme kippenrassen. Maar zij 

hebben aan de lijve ondervonden dat een wild kamhoen geen tamme kip is en men best beide 

soorten toch apart houdt. 

De dieren werden in het weekend en de vakanties ook verzorgd 

 door de leerlingen van het tweede en derde jaar onder begeleiding van een docent. Dit brengt 

wel een hele organisatie met zich mee, je werkt immers met levend materiaal. Alle hokken 

waren proper en mooi onderhouden. Als je veel werkkrachten ( leerlingen) hebt is dit zeker 

geen overbodige zaak. Netheid is een belangrijke factor als je dieren wil houden. 

De rondleiding in de school was zoals gewoonlijk weer wat uitgelopen maar we konden nog 

rustig genieten van een tas soep met enkele broodjes om daarna aan het laatste hoofdstuk van 

de dag te starten, onze 

jaarvergadering. 

 

Het verslag daarvan vind je 

verder in deze nieuwsbrief. 

 

Bij afloop van deze dag , 

kunnen we weer terugblikken 

op een geslaagde dag. 

De voormiddag in het 

pluimveemuseum was ook best 

mooi en is toch een aanrader 

om dit eens te bezoeken..  

 

 

Ons namiddagprogramma met 

bezoek aan Aeres was zeer 

geslaagd en Jan, hartelijk dank 

voor deze prachtige namiddag die 

je ons hebt bezorgd. 
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Jaarvergadering 24 maart 2018 te Barneveld 
 

World Pheasant Association – BeNeLux 

JAARVERGADERING 
Zaterdag 24 maart 2018  te Barneveld  

AANVANG 18.15 uur 
Verslag 
 

1. Opening en mededelingen 

• Welkom door de voorzitter  

• Aanwezigheidslijst zie bijlage 1 

• Verontschuldigingen : zie bijlage 1 

 
2. Verslag jaarvergadering 2017, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2017 

• Het verslag wordt goedgekeurd  
 

3. Jaarwerking verslag 2017 van de secretaris 

• Zie bijlage 2 

• Alle leden zijn welkom op alle activiteiten , ook deze van andere chapters. 
 

4. Financieel verslag 2017 van de voorzitter en inning van de contributie 

• Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2017 in bijlage 3 
 

5. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2019 

• Contributie 2019 blijft behouden : 
o betaling voor einde lopend jaar (31 januari 2019) 25 euro ,  
o betaling na 31 januari 2018: 27 euro 
o lidbegunstiger: 55 euro 
o Conservationlid: 115 euro 

 
6. Verslag kascommissie 2016 

• Geen opmerkingen ontvangen van kascommissie 

• Het financieel jaarverslag van 2017 is goedgekeurd  
 

7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2018 

• De kascommissarissen voor 2018 zijn: Raf Roelants en Joos Van Houdt. 
 
8. Fazantendag WPA-Benelux 2017   

• Voorstel 15 september 2018 

• Fazantendag heeft plaats in België 

• Eerste mogelijkheid: Cracid Breeding and Conservation Center, Kleibosstraat 45 3690 
Zutendaal. Afspraak proberen vast te leggen. 

• Tweede mogelijkheid: Olmense Zoo 

• ,Voorstel voor bezoek Wisbroek te Stamproy ,  
 

9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

• Geen aftredend bestuurslid volgens het rooster  

• Geen kandidatuur ontvangen voor nieuw 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 2022: Frédéric Verstappen en Michaël van Duijnhoven 

• aftredend in 2023: geen 
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11. Rapportage werkgroepen:  

• Kamhoenders: Jaak Janssen rapporteert  

• Zie bijlage 4 

• Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert: 

•  zie bijlage 5 

• Pauwfazanten:  Michaël van Duijnhoven rapporteert: 

• Zie bijlage 6 

• Vuurrugfazanten: Dirk Callebaut rapporteert:  

• zie bijlage 7  

• Tragopanen: Paulo Raeymaekers rapporteert 

• zie bijlage 8 

• Zilverfazanten: Harry Das rapporteert 

• Zie bijlage 9 

• Oorfazanten: Ivan Roels rapporteert  

• Zie bijlage 10 
  

12. ECBG-activiteiten:. 

• Frédéric Verstappen rapporteert. 

• Zie bijlage 11   

• Samenwerking tussen particulieren (ECBG) en Zoo’s   

• Edwards-project, verslag Ivan Roels 

•  Zie bijlage 12 

• Zie nieuwsbrieven 2017 
 

13.  Stamboeken  

• Stamboeken Lophura : Ivan Roels rapporteert zie bijlage 13 

• Stamboek Kraagfazanten: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 14 

• Stamboek Tragopanen: Paulo Raeymaekers rapporteert zie bijlage 15 

• Stamboek Salvadori : zie bijlage 16 
 
 

14. Rondvraag en Sluiting 

• Invullen van de tellijsten . Mogelijkheid via Aviornis op hun web-site.. 

• Vraag en aanbod op de web-side van WPA. Deze vraag is niet weerhouden, WPA 
doet geen commerciële activiteiten. 

• Aeres wenst in de toekomst hoenderachtigen te plaatsen. Voorstel is om zeker de 
Edwardsfazant te plaatsen. Er is heel wat onderzoek en projecten gedaan rond deze 
fazant.   

 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20h25 
 
Bijlage 2 

Jaarwerking WPA-Benelux 2017 (Paulo Raeymaekers) 

 
4 Bestuursvergaderingen 
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 25/2/2017 

• Voorbereiding jaarvergadering 

• Voorbereiding fazantendag 

• Project Edwards-fazant 

• Nieuwsbrief 
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 27/5/2017 

• Voorbereiding fazantendag 

• Project rond Blyth Tragopanen 

• Nabespreking jaarvergadering 

• Lopende projecten 
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Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 19/08/2017 

• Concretisering Fazantendag  

• Bepalen datum en locatie jaarvergadering  

• Project Edwards-fazant, Tragopanenwerkgroep 
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 25/11/2017 

• Nabespreking fazantendag 2017 en voorbereiding fazantendag 2018  

• voorbereiding jaarvergadering 2018 

• DNA-onderzoek Edwards-fazant en Tragopanen 
 
Jaarvergadering te Geel 18 maart 2017 

• Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2017 
 
Fazantendag in Galliformes foundation (Michaël van Duijnhoven) Arnhem 8- 9-10 /09/2017 

• Jointmeeting WPA  

• Rondgang door Burgers Zoo te Arnhem 

• Onthaal en rondgang door de collectie 

• Sprekers: Huub Dijcks, Jaap Corten, Siegi Klaus, Stuart Wilson 

• Maaltijden ’s middags en ’s avonds met een BBQ op zaterdag avond 
 
 
2 ECBG-vergaderingen 

• 21 april 2017 WPA-UK in Ardtaraig Scotland 

• 8 september 2017 WPA-Benelux in Burgers Zoo te Arnhem 
 
Bezoeken aan:  

• Fazantendag WPA-Frankrijk in Pairi-Daiza op 29-9-17 
 
Nieuwsbrieven 

• WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov 

• WPA Annual Review  

• WPA Newsletters 2st 
 
Deelname aan 
 
Ondersteuning projecten 

• Tragopan DNA Project 

• Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant  

• DNA-onderzoek Edwardsfazant 

• Borneo Pauwfazant 

• Bruine Oorfazant 
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Bijlage 3 

 

 
 

Bijlage 4 

werkgroep wilde kamhoenders jaarverslag 2017 

kweek: 

Er is redelijk gekweekt met de Groene kamhoenders, de zorg van de kwekers is dus 

uitstekend.   

Van de Gele Kamhoenders is minder bekend.  De kweek bij de gekende kwekers is dit jaar 

beperkter dan vorig jaar.  Van de plaatsen waar dieren in vorige jaren naar toe zijn gegaan is 

weinig feedback.   

stand banksaldi Totaal banksaldi Verschil banksaldi
spaarrekening saldo 01-01-2017 22.437,89€            -€ 679,00 negatief
1/01/2017 19.830,09€       saldo 31-12-2017 21.758,89€            
31/12/2017 21.000,00€       
betaalrekening
1/01/2017 2.607,80€         
31/12/2017 758,89€            

beginbalans 01-01-2015 eindbalans 31-12-2015

banksaldo 24.896,23€       algemene reserve 7.869,96€        banksaldo 21.339,77€     algemene reserve 7.758,86€              

Edwardsfonds 7.448,64€        Edwardsfonds 4.003,28€              

vietnam fonds 259,00€           vietnam fonds 259,00€                 

DNA fonds 4.388,63€        DNA fonds 4.388,63€              

educatiefonds 4.930,00€        educatiefonds 4.930,00€              

24.896,23€       24.896,23€      21.339,77€     21.339,77€            

beginbalans 01-01-2016 eindbalans 31-12-2016

banksaldo 21.339,77€       algemene reserve 7.758,86€        banksaldo 22.437,89€     algemene reserve 8.002,55€              

Edwardsfonds 4.003,28€        Edwardsfonds 5.116,71€              

vietnam fonds 259,00€           DNA fonds 4.388,63€              

DNA fonds 4.388,63€        educatiefonds 4.930,00€              

educatiefonds 4.930,00€        

21.339,77€       21.339,77€      22.437,89€     22.437,89€            

beginbalans 01-01-2017 eindbalans 31-12-2017

banksaldo 22.437,89€       algemene reserve 8.002,55€        banksaldo 21.758,89€     algemene reserve 7.222,89€              

Edwardsfonds 5.116,71€        Edwardsfonds 5.217,37€              

DNA fonds 4.388,63€        DNA fonds 4.388,63€              

educatiefonds 4.930,00€        educatiefonds 4.930,00€              

22.437,89€       22.437,89€      21.758,89€     21.758,89€            

verlies en winstrekening 2017

debet credit

contributie 2.334,50€         bankkosten 132,67€           

internetkosten 157,78€           

overig 85,42€              overige kosten 297,40€           

Edwardfonds 1.520,00€         Edwardsfonds 1.419,34€        

Fazantendag 6.601,20€         kosten fazantendag 9.007,73€        

Rente 44,86€              WPA HQ 250,06€           

verlies 679,00€            batig saldo -€                 

totaal opbrengsten 11.264,98€       11.264,98€      

begroting 2018

debet credit

contributie 2.250,00€         bankkosten 150,00€           

internetkosten 157,78€           

overig 100,00€            overige kosten 500,00€           

Edwardfonds 1.000,00€         Edwardsfonds 1.000,00€        

Fazantendag 1.500,00€         kosten fazantendag 2.000,00€        

Rente 20,00€              WPA HQ 300,00€           

verlies - batig saldo 762,22€           

totaal opbrengsten 4.870,00€         4.870,00€        
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Voor de Grijze kamhoenders wordt gewerkt aan een aantal stabiele kweekparen bij actieve 

leden. 

De Rode Kamhoenders blijven een zorgenkind.  De lage kostprijs maakt de dieren niet 

attractief genoeg. De kweekresultaten waren dit jaar ook eerder beperkt. 

We moeten overwegen de kamhoenders te registreren en aan de liefhebbers vragen of hun 

namen op aanvraag mogen bekend gemaakt worden. 

Functioneren: 

Er komen veel vragen naar kamhoenders van liefhebbers die zich niet verder bekend maken.  

Ze geven enkel een mailadres, geen curriculum of woonplaats.  Mag hieruit blijken dat 

liefhebbers weinig groepsgeest tonen?  Van werkgroepleden wordt eigenlijk een andere 

attitude verwacht.  Kunnen we hieraan iets doen via de site.  Vb. Verplichte gegevens invullen 

om inlichtingen te bekomen. 

Er was dit jaar opvallend veel belangstelling uit Frankrijk en UK.  Er werden een aantal rode 

en grijze kamhoenders naar daar geëxporteerd. Door de bijzonderheid en de kostprijs stelen 

de gele en groene kamhoenders het meeste belangstelling.  Het is jammer dat de hogere 

kostprijs een deel is van de attractie. 

Er werd met twee koppels (Rood kamhoen en Sonnerat-hoen) deelgenomen aan de show van 

"De Korhaan" in Geel.  

 

onderzoek: 

Er is een werkstuk klaar over de de Kamhoenders met de nadruk op de Rode kamhoenders.  

Enkele leden hebben de correctie van deze omvangrijke tekst van bijna 100 bladzijden op zich 

genomen.  Het werkstuk bevat bovendien een enorme hoeveelheid links naar het internet. De 

omvang ervan laat misschien niet toe om het in zijn geheel op het net te zetten maar misschien 

kan hij als  

E-book worden uitgegeven voor de leden. 

Programmatie: 

We achten een nieuw onderzoek in het Natuurhistorisch Museum van Leiden aangewezen om 

doelgericht beeldmateriaal te maken voor de site als illustratie. 

Een eventuele werkgroepvergadering kan gekoppeld worden aan het bezoek aan Barneveld in 

maart. 

 

Begroting 2018: 

De werkgroep functioneert zoals in de voorbije jaren op kosten van de leden. 

Voor een vergadering in Barneveld (10 leden) kan een bedrag van 100 € voorzien worden 

Voor een bezoek aan Naturalis in Leiden (4 leden) moet eveneens op een vervoerskost van 

100 € gerekend worden evenals een dagkost van 100 € 

Totale begroting voor 2018: 300 € 
 

Bijlage 5 

 

KRAAGFAZANTEN WERKGROEP: jaarverslag 2017 

 

• 3 Vergaderingen van de werkgroep: februari- mei- 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, maar zijn twijfelachtig 

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

gestorven vogels 

• Publiciteit werkgroep: 

• 21-22 oktober 2017 Banners op de tentoonstelling Korhaan Geel 

• Artikel voor Aviornis tijdschrift in voorbereiding: 20 jaar 

kraagfazanten werkgroep is onderweg 

• Project 5000:  

• advies dubbel ringen: unieke 5000-ring + unieke ring kweker 

• uitbreiding met 10 nieuwe leden in 2017 

• aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 566 

 

• Info Kraagfazanten Werkgroep 

Victor Steenackers   Paulo Raeymaekers 

Retiebaan 126-2460 Kasterlee  Lage weg 37c-2470 Retie 

E-mail: vic.steenackers@fulladsl.be paulo.raeymaekers@skynet.be 

 

Bijlage 6 

Jaarverslag werkgroep pauwfazanten 2017: 

 

In 2017 zijn door de werkgroep pauwfazanten de volgende activiteiten ondernomen: 

 

Uitbreiding leden werkgroep: 

Afgelopen jaar hebben zich 3 vrijwilligers gemeld. Met deze mensen zullen de activiteiten 

voor 2018 verder worden opgepakt. 

 

Telling pauwfazanten en uitbreiden internationale netwerk: 

2-3 jaar geleden is er een telling uitgevoerd bij de Nederlandse en Belgische liefhebbers. 

Afgelopen jaar zijn de contacten met het buitenland geintensiveert. Dit door de bijeenkomst in 

september in Arnhem, maar ook door veelvuldig contact met vooral de UK. 

Dit heeft geresulteerd in een deelname aan de fokprogramma van de berg pauwfazant en de 

maleise pauwfazant. Van deze twee soorten zijn door een aantal liefhebbers veren opgestuurd 

van hun fokparen voor DNA-onderzoek en is samen met de mensen uit de UK een 

fokprogramma opgesteld. 

 

Borneo-pauwfazanten: 

Na uitgebreid en intensief overleg met de eigenaren uit Azie en de mensen uit de UK was het 

in september zo ver. 3 paar Borneo pauwfazanten zijn naar Nederland gekomen en verdeeld 

over 3 Belgische/Nederlandse kwekers. Deze zullen proberen komend seizoen 

kweekresultaten te behalen en zo hun bijdrage te leveren aan de instandhouding van de soort. 

 

Financiele afwikkeling: 

Naast telefoon-, correspondentie en kantoorkosten zijn er verder geen “out of pocket 

kosten”gemaakt. 

 

Michael van Duijnhoven  

Voorzitter 

 

 

Jaarplan werkgroep pauwfazanten 2018: 

 

mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
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Borneopauwfazanten: 

Dit jaar zullen er hopelijk kweekresultaten en ervaringen worden behaald. Hiervan zullen we 

berichten. 

 

Fokprogramma maleise en bergpauwfazanten: 

Het fokprogramma wat samen met de UK is ingezet, zal verder worden uitgevoerd en worden 

uitgebreid, evenals DNA-onderzoek om soortzuiverheid te bepalen. Resultaten zullen tzt 

worden teruggekoppeld. 

 

Bronsstaart en germain pauwfazanten: 

Komend jaar zullen de mogelijkheden worden onderzocht om ook voor de bronsstaart en de 

germain pauwfazanten een fokprogramma op te zetten. Waarbij voor de germain 

pauwfazanten ook de mogelijkheden voor DNA-onderzoek om de soortzuiverheid te bepalen, 

zullen worden onderzocht. 

 

Uitbreiden liefhebbers: 

Aangezien de kring van gespecialiseerde pauwfazantenkwekers (te) klein is, zal komend jaar 

werving worden uitgevoerd om meer liefhebbers te interesseren voor deze fantastische vogels. 

 

Budget: 

Naast kantoorkosten (geschat 250 euro) wordt een bijdrage gevraagd voor (eventueel) DNA-

onderzoek voor germain pauwfazanten. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend. 
 

Bijlage 7 

Jaarverslag 2017 Vuurrugfazanten 

 
Het jaar werd ingevuld door een verdere inventarisatie van voornamelijk de kuifloze Maleise 

vuurrugfazant en de verfraaiing van de web-site door fotomateriaal. De aanmelding van 

nieuwe leden gebeurt erg moeizaam, dit deels omdat de liefhebbers van vuurrugfazanten nu 

eenmaal niet dik gezaaid zijn. Tevens heb ik de indruk dat sommige nieuwe leden zich 

aanmelden om op die manier hun jonge dieren gemakkelijker te kunnen verkopen. Dit is 

echter niet het doel van de werkgroep, we willen wel als aanspreekpunt dienen om zo de 

liefhebbers dichter bij mekaar te brengen maar het is geenszins de bedoeling om als 

verkoopspunt te fungeren.   

Tevens kon ons verslag, over ons bezoek aan het museum van Parijs, nog steeds niet verder 

afgewerkt worden. Dit is ten zeerste te betreuren. In dit verslag zullen de verschillen tussen de 

kuifloze Maleise en de kuifloze Borneo vuurrug nader besproken worden. Hopelijk kunnen 

we dit jaar hiervan eens dringend werk maken.  

 

Bijlage 8 

 

Verslag jaaractiviteiten 2017 Tragopanen   
 

We hebben DNA ronde 10 gestart en afgewerkt 28 stalen, 25 goed bevonden, mensen 

ingelicht en de certificaten van de deelnemende dieren aan de liefhebbers bezorgd. 

Verkoop TR-ringen in 2017: satyr 169st, temminck 121st, cabot 93st 

Ronde 11 opgestart en bijna afgewerkt , 49 stalen binnen gestuurd. 
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Er hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden van de werkgroep. 

De bestellijst is grotendeels voldaan voor Satyr en Temminck, vraag naar Cabot is niet 

ingevuld kunnen worden: er werden geen jongen aangeboden om via de werkgroep te 

verhandelen. De verhandelingen via de werkgroep hebben wel een langere doorlooptijd.         

Er zijn momenteel geen andere activiteiten gepland voor 2018. Wij waarborgen wel een 

continuïteit van onze doelstellingen. 

Beslissingen werkgroep: 

De werkgroep prefereert gebruik ringmaat 13 voor Temminck en Cabot omdat 14 aan 

de grote kant is, zeker voor de hennen. 

Voor elke TR-ring of certificaat van gestorven fazanten die worden terug gestuurd 

naar de stamboekhouder ontvangt de liefhebber bij de volgende bestelling een ring 

gratis. Geen herbruik van TR-ringen.    

Bijlage 9 

Werkgroep Zilverfazanten jaarverslag aktiviteiten 2017 

 
– Algemeen: Dit jaar veel tijd gestoken in het verzamelen van foto's en video's 

                   Alle beschikbare soorten zilver's en kalij's zijn nu als kweekparen beschikbaar 

– Zaterdag 18 maart verslag werkgroep Zilverfazanten tijdens jaarvergadering WPA 

Benelux in het Sint Jozefinstituut te Geel 

– Zaterdag 9 september aanwezig op de fazantendag van WPA bij Michaël van 

Duijnhoven te Arnhem. Hier waren 200 fazantenliefhebbers aanwezig vanuit UK, Duitsland 

en Benelux enz.. 

– Zondag 9 oktober aanwezig tijdens natuurshow en ruilbeurs te Meise samen met een 

koppel Berlioz-zilverfazanten en flyers. 

– Zaterdag en zondag 21 en 22 oktober  aanwezig samen met een koppel Berlioz-

zilverfazanten en flyers op de natuurshow te Geel 

 

Verdere planning 

      –    Mensen met interesse voor zilverfazanten aansporen om lid te worden van de 

werkgroep 

– Ontwerpen nieuwe flyer. 

– Verdere analyse Balgen. ( meer naar leden toe) 

– Verzamelen gegevens en studie omtrent de “Lophura leucomelanos” de kalijfazanten , 

denk aan de Streep- en Crawfurdfazant. 

 

Bijlage 10 

Werkgroep   OORFAZANTEN 
 

Alhoewel we al in 2016 verschillende activiteiten op ons palmares hadden staan, heeft de 

officiële stichtingsvergadering van de werkgroep plaatsgevonden op 18 maart 2017 in Geel. 

 

Maken actief deel uit van de werkgroep:  

Initiatiefnemers : Ludo Pinceel – Ivan Roels 
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Actieve leden:  Dirk Callebaut, Patrick Redant, Koen T’Syen, Marco Robijns 

   Frédéric Verstappen ( Zoo Antwerpen) en Michaël van Duijnhoven 

   (Stichting Galliformes – NL) 

Ondertussen hebben er meer dan 20 personen zich opgegeven om deel te nemen aan een 

fokprogramma voor de bruine oorfazanten. 

 

Verwezenlijkingen in 2017 : 

• Verzamelen van foto’s van zowel vogels uit ‘in-situ’- als in ‘ex-situ’ populaties 

 

• Bijeenbrengen van alle beschikbare foto en dia- materiaal over oorfazanten verzameld 

tijdens balgenonderzoeken in het Natuurhistorisch Museum in Tring UK en het 

Museum für Naturkunde in Berlijn. 

• Censusdata van oorfazanten in “ex-situ” populaties van de voorbije twee decennia zijn 

ingezameld, en er is een aanvang gemaakt om een nieuwe census te organiseren. Er 

zijn ook rapporten bekomen over de actuele aantallen bruine- en witte oorfazanten in 

dierentuinen wereldwijd einde 2017. De geplande nieuwe census is nog niet 

uitgevoerd. 

• In het najaar 2017 zijn er terug verschillende nieuwe fokparen samengesteld van 

zowel bruine – als witte oorfazanten met oa vogels die bekomen zijn in Ierland, de 

Tsjechische republiek en Frankrijk. 

• Er is contact opgenomen met Kurt Landig in de VS, waarmee momenteel wordt 

samengewerkt voor het in kaart brengen van de aviculturele geschiedenis van 

importen van oorfazanten uit China via oa Jersey Zoo en San Diego Zoo in de 

voorbije decennia. 

• Er is natuurlijk ook heel wat aandacht besteed om nafok te bekomen met de nieuw 

gevormde fokparen van diverse afkomst. 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! Van een oude bok en een groen blaadje 

gesproken. 

 

Bijlage 11 

ECBG jaarverslag 2017. 

In 2017 zijn er 2 ECBG vergaderingen doorgegaan in april te Ardtaraig, Schotland en in 

september te Arnhem, Nederland. 

In dit verslag vind je de belangrijkste punten terug uit deze vergaderingen. 

• 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.  

• WPA heeft een nieuwe focusgroep die zich zal bezighouden met de oorfazanten, met 

voorlopig prioriteit voor de Bruine Oorfazant.  
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• 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 voor de jongen van 2017 de 

beste paren en losse vogels te herkoppelen. 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 hatinhensis 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. 

o 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.  

o 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 Clark zal het uitplaatsen van 

Edwards op zich nemen.  

• Borneo pauwfazant: drie paar zijn in september naar Arnhem gebracht en zijn 

afgeleverd bij geselecteerde fokkers: Huub Dijcks, Michaël van Duijnhoven en Wim 

Dams. 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 
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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 

• 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. 

• Census update: de census kan je vinden op volgende link: http://wpa.serena-mueller.ch/ 

. 

Deze kan je rechtstreeks invullen of raadplegen. 

 

Bijlage 13 

Stamboeken voor Edwards – en Vietnam-fazanten binnen WPA Benelux. 
 

Evenals in de vorige jaren werden midden augustus de inventarislijsten voor beide 

stamboeken verstuurd naar alle deelnemende collecties binnen Europa. Het team dat hiervoor 

heeft ingestaan in 2017: 

 

Ian Clark   : UK en Ierland 

Laurent Fontaine : Frankrijk 

Heiner Jacken  : Duitstalige landen ( Duitsland – Oostenrijk – Zwitserland ) 

Jiri Mrnka   : Tsjechië en Slowakije 

Karol Sepielak : Polen  

Ivan Roels   : Benelux 

 

De doorstroming van de gegevens uit de UK en Ierland liet in het verleden vaak te wensen 

over. De komst van Ian Clark heeft hier in 2017 verandering in gebracht. Ian heeft bijzonder 

veel moeite gedaan om de ‘ gaten ‘ in de beide stamboeken bij de voornaamste collecties aan 

te vullen, zodat we terug een beter beeld hebben 

 

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 

  

http://wpa.serena-mueller.ch/
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Na verwerking van alle ingezamelde informatie zijn er eveneens adviezen geformuleerd om 

nieuwe fokparen samen te stellen. Op basis van deze adviezen zijn er vervolgens ook heel wat 

vogels verplaatst tussen de deelnemende collecties. 

 

In 2017 waren dit voornamelijk uitwisselingen van vogels tussen deelnemers in de Benelux 

onderling alsook tussen de Benelux en de UK en Ierland, Polen en Duitsland. Tijdens een 

bijeenkomst van WPA – Frankrijk in Pairi Daiza zijn er ook verschillende vogels uitgewisseld 

tussen deelnemers in de Benelux en Frankrijk. 

 

Hierbij zijn er andermaal heel wat leden die hun logistieke hulp hebben aangeboden, 

waarvoor mijn dank. De ruilbeurs in Geel heeft andermaal zijn nut bewezen als ideaal 

platform om internationale uitwisselingen mogelijk te maken. 
 

Stamboek Vietnam-fazant 

 

Resultaten inventarisatie 09/2017: Vietnamfazanten worden gehouden in Europa in 75 

collecties, waarvan 24 dierentuinen. De populatie omvat 179 vogels ( inclusief nafok 2017) 

 

In 2017 zijn er 40 jonge vogels gefokt, omdat er werd aanbevolen om bij voorkeur met 

natuurbroed te fokken. Bijna alle beschikbare jonge vogels hebben een nieuwe bestemming 

gekregen. Voor 2018 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 2017 gegevens ingezameld uit 99 Europese collecties : 32 

dierentuinen en 67 particuliere kwekers- waarvan 30 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 werd op 09/2017 geschat op ongeveer 305 vogels ( 55 vogels meer dan in 09/2016) 

 

Zodra alle gegevens voor 2017 ingezameld waren, is er een totaaloverzicht gemaakt van de 

huidige Europese stamboekpopulatie. Dit overzicht geeft de afstamming weer die teruggaat 

tot de vierde generatie, alsook die van de nakomelingen van het fokpaar van de laatste vier 

jaar. In dit overzicht zijn ook alle gekende DNA resultaten weergegeven, alsook de 

verwantschapsindex van de fokparen waarover gegevens gekend zijn, en eveneens de 

opfokmethode die werd toegepast. Dit is een bijzonder nuttig instrument gebleken om met de 

beschikbare jongen van 2017 nieuwe paren samen te stellen met minimale verwantschap. 

 

In 2017 werd er aanbevolen om bij voorkeur natuurbroed toe te passen, en beperkt te fokken. 

Uiteindelijk zijn er ongeveer 108 jonge vogels geboren waarvan 59 in de Benelux. Slechts een 

beperkt gedeelte van de jongen is volledig via natuurbroed grootgebracht. Niet alle 

deelnemers hebben hiervoor de geschikte volières of voldoende ervaring met natuurbroed tot 

op heden.  We voorzien om dit jaar de deelnemende collecties bijkomende ondersteuning te 

bieden om natuurbroed wel een betere kans te geven. 

 

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 
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vogels verplaatst tussen de deelnemende collecties. De  jonge vogels zijn geplaatst bij 

nieuwe- of bestaande deelnemers voor de aanvang van het nieuwe kweekseizoen 2018.  

 

Bijzonder om te vermelden is ook de nauwere samenwerking die er is ontstaan tussen de 

dierentuinen enerzijds ( EAZA ) en de particuliere kwekers ( WPA-ECBG) anderzijds, in het 

belang van een beter beheer van de “ex-situ” populatie van de Edwards-fazant. Eén van de 

gevolgen hiervan is dat er in het najaar 2017  zeven vogels uit de collecties van de ZSL 

Londen-  Whipsnade Zoo overgebracht naar particuliere collecties in Ierland (1), UK (3), 

België (2) en Duitsland (1). Een haan van een particuliere kweker uit Frankrijk zal nog via 

België worden overgebracht naar Whipsnade. Een evolutie die alleen maar toe te juichen is. 

In het kader van deze samenwerking met EAZA is ook een subcommissie gevormd die geacht 

wordt om aanbevelingen te geven en verplaatsingen voor te stellen voor de Edwards-fazanten 

die deel uitmaken van “ Saving the Edwards Pheasant Population”. Alain Hennache, Ludo 

Pinceel, Heiner Jacken, Ivan Roels en Tobias Rahde ( Zoo Berlijn – Internationaal 

Stamboekhouder) zijn aangezocht om deel uit te maken van deze subcommissie. 

 

Voor het nakende kweekseizoen 2018 wordt andermaal aanbevolen om met de Edwards-

fazanten beperkt te fokken, en de voorkeur te geven aan natuurbroed. Het is de bedoeling om 

de geschiktheid van de fokhennen om hun jongen zelf groot te brengen, te evalueren en hierop 

dan verder te selecteren. Tijdens de jaarlijkse inventarisatie gepland in augustus 2018, willen 

we dan ook een bevraging doen over de ervaringen met natuurbroed. 

 

Samen met resultaten van het DNA onderzoek, vormt dit de hoeksteen voor de verdere 

uitbouw van het stamboek.  

 

Ook in 2018 willen we gerichter kweekadviezen verstrekken, zodat een diverse genetische 

populatie kan in stand gehouden worden. Het is dan ook de bedoeling om vanaf heden een 

aanvang te maken met de selectie van zgn. “neo-founders”, die de hoeksteen moeten vormen 

voor de verdere uitbouw van het stamboek. Het uiteindelijke doel is om geschikte vogels voor 

re-introductie over te brengen naar Vietnam.  

   

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. 

Dit onderzoek zit ondertussen in een tweede fase. We hopen tegen 2020 de nodige conclusies 

te kunnen trekken. Er zal dan een beslissing dienen genomen te worden of het ED2 haplotype 

van hatinhensis dient opgenomen te worden in de huidige populatie Edwards-fazanten. 
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Bijlage 14 

Stamboek kraagfazanten 2017 
 

Aantal goudfazanten  

In stamboek 588 (628) stuks 

Buiten stamboek 722  (837) stuks 

Fazanten geboren voor 2008 niet meegeteld 

 

Aantal kweekstellen 

198 (214) kweekparen 

 

Aantal liefhebbers in stamboek 

134 (124) 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 bloedlijnen 6 

 

Aantal jongen 2017 

Ringen besteld 566 (480) st  

Ringen besteld medewerkers 38 (40) 

Gegevens ontvangen 265st 2016 

 

Verspreiding: 

België 

Denemarken 

Duitsland 

Gr Brittannië 

Hongarije 

Ierland 

Nederland 

Oostenrijk 

Tsjechië 

Zwitserland 

Polen 

Portugal 

Frankrijk : eigen werkgroep  

Italië : eigen werkgroep 

 

Bijlage 15 

 

Stamboek tragopanen 2017 
 

Aantal liefhebbers in stamboek 

      

 

in project buit. project totaal 

  

 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 project b.project 

  cabot 8 5 13 2 2 13 26 17 
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satyr 18 18 38 3 -2 32 74 33 

  temminck 15 15 36 -2 1 21 66 20 

                    

  

 
c s t totaal 

      Belgie 15 40 40 54 
      Duitsland 0 10 6 15 
      Frankrijk 0 2 1 2 
      Hongarije 0 0 0 0 
      Italie 0 0 0 0 
      Japan 0 0 0 0 
      Kroatie 0 0 1 1 
      Nederland 6 13 8 18 
      N-Ierland 0 0 0 0 
      Oostenrijk 1 1 1 1 
      Polen 0 0 2 2 
      Portugal 1 2 1 2 
      Tjechie 1 2 2 3 
      USA 0 0 0 0 
      UK 2 4 3 4 
      zwitserland 0 0 1 1 
      

    

103 
      

           
aantal tragopanen in stamboek 

      

   
2014 2015 2016 2017 subtotaal totaal 

totaal 
soort 

 cabot stamboek TR 18 14 10 5 47 
       g TR 88 1 0 0 89 136 

  

  
nt 
stamboek TR 0 0 3 1 4 

       g TR 43 0 0 0 43 47 
    nt zuiver   19 0 0 0 19 19 202 

 satyr stamboek TR 48 48 43 40 179 
       g TR 104 3 0 0 107 286 

  

  
nt 
stamboek TR 9 0 3 6 18 

       g TR 39 0 0 0 39 57 
    nt zuiver   54 0 0 0 54 54 397 

 temminck stamboek TR 50 43 29 38 160 
       g TR 75 0 0 0 75 235 

  

  
nt 
stamboek TR 4 0 2 3 9 

       g TR 21 0 0 0 21 30 
  

  nt zuiver   27 0 0 0 27 27 292 891 

           

DNA 
soort 
zuiver  

nt s 
zuiver  totaal  

% nt s 
zuiver   

     cabot 126 19 145 13 
      satyr 136 53 189 28 
      temminck 88 25 113 22 
      

 

Aantal 

ringen  
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2015 2016 2017 totaal 
      cabot 13 40 10 49 99 

      cabot 14 50 67 44 161 
      satyr 222 96 169 487 
      temminck 

13 
114 5 

26 145 
      temminck 

14 
135 127 

95 357 
      

           
2017 cabot 13 

cabot 
14 

satyr tem 13 

      Belgie 9 19 98 26 
      Nederland 40 10 15   
      Portugal     6   
      

UK   5 3     
    Tjechie   10 4   6 

     Duitsland     43     
      

 

 

 

 

Bijlage 16 

 
SALVADORI PHEASANT (Lophura inornata inornata) 

 Annual Report 2017 (draft version) 

 

1. Information on organisation of the register 
  

      Monitor for the species :     Mr. Frédéric Verstappen 

        Royal Zoological Society of Antwerp 

        Koningin Astridplein 26 

        B- 2018  Antwerp 

        Belgium 

 

2. Status and development of the European population in 2017. 
 

 

 

 

 

Participants 

 

 

 

Status  

1 Jan. 

 

 

 

Births (DNS) 

Transfers 

between  

Zoos 

 

in               out 

Transfers 

between 

breeders 

 

in              out 

 

 

 

Deaths 

 

 

 

Status 

31 Dec. 

Zoos:                         

Planckendael / BE 1-1      0-1 1-0 

Chester / UK                 2-1       2-1 

Farnham / UK                2-1       2-1 

Walsrode / DE                 1-1       1-1 

Praha / CZE 1-0       1-0 

Plzen / CZE             1-1       1-1 

Total: 8-5       8-4 
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Breeders:         

Dams / BE                    * 2-0    3-2   5-2 

Hendricks / BE            3-2      1-2 2-0 

Verstappen / BE 1-0      1-0 0-0 

Raeymaeckers / BE    1-1 2-0      2-1 

Heylen / BE               0-1       0-1 

Pinceel / BE           1-1       1-1 

Van Duijnhoven / NL 1-0       1-0 

Deniaud / FR                *   2-1       2-1 

Weise / GER                * 1-1       1-1 

Möller / GER               * 3-2       3-2 

Erlei / GER                  * 2-1       2-1 

Gerritzma / GER          * 2-0       2-0 

Klockman / GER          * 2-0       2-0 

Chal.–Watson / UK      * 1-1       1-1 

Birkholm-Cl. / DEN       3-3       LTFU 

Haran / IRE                  * 1-1       1-1 

Harrysson / SWE          4-3 0-0-3 (DNS)     1-1-3 3-2 

Total: 28-18       28-14 

Totals: 

* no data received for 2017 

LTFU: lost to follow up 

36-23 

   (59) 

      36-18 

   (54) 

This report is based upon the data received.   

 

Remarks on developments during 2017: 

✓ The population is still decreasing ….., and especially on the females side. 

 

✓ The mismatch in the sexratio of the population results with a surplus of 18 males, making the 

ratio 2 to 1! 

 

✓ The birds from Birkholm-Claussen in Denmark are lost to follow up, they are probably with 

another Danish breeder, but I was not able to identify where or with whom. 

       

Recommendations/remarks for the next years: 
✓  Care must be taken to avoid injuries and aggression in mixed aviaries. 

 

✓ The population is more decreasing, especially fertile and producing females become scarce.  

 

✓ More efforts must be undertaken to increase the survival within the new-born chicks, although 

we can suspect a high mean kinship and inbreeding coefficient within the population.  

 

✓ Breeding results with the species are low and only a few females seem to produce fertile eggs. 

This event will have a negative effect in de future since the population has presumably a small 

genetic basis.  

 

✓ Single males held by several participants, should in future, ideally be provided with young 

females, when bred. This is to ensure having offspring from as many different males as 

possible. 
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Nieuwsflitsen 
 

Alle activiteiten van onze focusgroepen komen in de verslagen van de algemene vergadering 

uitvoerig aan bod. Het is dus niet nodig er hier nog verder op in te gaan. 

 

De Focusgroep Tragopanen had zoals gemeld een nieuw contract met BioGenomics van de 

KULeuven voor een elfde ronde van het DNA-Project. Uiteindelijk werden 49 stalen 

verzameld. De resultaten werden tegen eind april verwacht en zijn dus inmiddels beschikbaar. 

Er werden 12 Cabot's onderzocht; 11 daarvan waren zuiver terwijl er jammer genoeg één een 

duidelijke kruising met Temminck was. In feite ging het om een directe nakomeling (F1) van 

een Cabot haan en een Temminck hen. Dergelijke kruisingen gebeuren dus nog altijd al dan 

niet onbewust. De noodzaak van enkel met geteste dieren of hun nakomelingen te kweken is 

dus nog maar eens bewezen. 

Er werden verder 13 Satyr's getest, waarvan er 3 niet zuiver (2 gekruist met Temminck en 1 

met Cabot) bleken te zijn, terwijl er van de 20 geteste Temminck's eveneens 3 door de mand 

vielen: gekruist met Satyr. Eén van deze drie bleek zelfs nog wat Cabot "bloed" te hebben 

ook.  

Er wordt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe 12de ronde gestart na het kweekseizoen. 

 

Wat het "Saving the Edwards Project" betreft kwamen in maart een aantal specialisten 

bijeen in Vietnam om de zaak ter plekke te evalueren. Zoals aangekondigd  was Ivan Roels 

daar ook aanwezig. Volgens de mondelinge rapporten was het bezoek zeker succesrijk met 

bezoeken aan zoos en kweekcentra en ook aan het gebied waar het nieuwe Edwardsproject zal 

gevestigd worden. Ivan heeft ons beloofd tegen de volgende nieuwsbrief een uitvoerig verslag 

van deze reis te maken. Daar kijken we alvast naar uit. 

 
 

Bekende gezichten in gezelschap van Tuan Anh. Alain Hennache verstopt zich wat achter 

Ivan Roels. Wat Hubertus Erlei zo aandachtig bestudeert zullen we hem zelf moeten vragen. 
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Twee monumenten verenigd in Vietnam: Fritz Esser en Alain Hennache in vol ornaat. 

 

Ramp bij Galliformes! 

Michaël van Duijnhoven bericht ons het volgende:  

Na een rollercoaster van een aantal dagen waarin er steeds meer dieren dood gingen, is de 

diagnose bevestigd. Het is paramyxo (NCD).  

Hoe dat bij ons gekomen is, is niet bekend. Maar het is er wel.  

Tot nu toe is ruim 70% van de dieren dood. Alle pauwfazanten (behalve de Borneo, die zaten 

apart), alle vuurrugfazanten, alle bospatrijzen, etc. etc.  

Vrijdag hebben we een noodenting gedaan, even afwachten wat dat brengt. De VWA is 

geweest voor een inventarisatie en die beslist of alles geruimd moet worden of niet. Spannend 

dus.  

Mijn medewerkers en ik zijn erg verdrietig over het gebeurde. Zoveel mooie dieren dood, de 

meeste zouden net gaan leggen en hadden al eieren in hun eileider.  

Ondanks het feit dat het natuurlijk ook een gigantische financiële strop is, zijn we weer jaren 

bezig om onze collectie opnieuw aan te vullen en op peil te brengen.  

Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Als alles achter de rug is, zullen we weer 

langzaam maar zeker alles aan gaan vullen en op orde brengen.  

Ik hoop dat jullie daar dan bij willen helpen. 

 

Ik denk dat we allen erg meevoelen met Michaël en zijn medewerkers en ik ben er zeker van 

dat hij op onze medewerking kan rekenen waar dat mogelijk is. 

Rampen als dergelijke leren ons ook dat we niet genoeg op onze hoede kunnen zijn. Jammer 

genoeg is het zo dat hoe groter onze collectie is, hoe groter het risico als er iets misgaat.  
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Lidmaatschap  2018 
 

Het is weer de hoogste 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 :  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 
 

 

Agenda  
 

• 1-2 september 2018 fazantendag en 40 jaar WPA-Duitsland in Walsrode 

• 7-8 september 2018 algemene vergadering van WPA-UK in Chester 

• 8 september 2018 verg SAC in Chester 

• 15 september 2018 fazantendag WPA-Benelux 

• 5-7 oktober 2018 fazantendag Frankrijk in Bretagne 

• 12-14 oktober 2018 ECBG en WPA CZ-SK in Brno 

 

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

secretariaat. 


