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van het bestuur 
 
Terwijl het ene hitterecord na het andere droogterecord 
gebroken wordt is het de hoogste tijd voor de derde 
nieuwsbrief 2018. 
De zomer is dit jaar uitzonderlijk vroeg begonnen en 
schijnt nog niet te willen ophouden. Hopelijk zijn er in 
onze volières voldoende schaduwhoekjes voor de 
vogels, zodat die de te felle zon kunnen vermijden. 
Wat de kweekresultaten betreft bereiken ons 
uiteenlopende berichten, de meeste eerder aan de 
negatieve kant. Zelf hebben we de indruk dat er, vooral 
in het begin, nogal wat onbevruchte eieren gelegd zijn. 
Ook het aantal eieren lijkt kleiner dan normaal en 
tenslotte blijkt ook de sex-ratio een beetje verstoord te 
zijn. Natuurlijk zijn we allemaal als fazantenkwekers 
ook een soort boeren en klagen hoort daar wel wat bij. 
In Vlaanderen is er sinds enkele maanden jammer 
genoeg een alsmaar uitbreidende epidemie van New 
Castle Disease (de zogenaamde Pseudovogelpest) aan de 
gang met alle gevolgen van dien. Op het ogenblik dat 
deze nieuwsbrief ter perse gaat, is alle verkeer van 
hoenderachtige vogels (zeker voor hobbyhouders) daar 
streng verboden. Wie toch dieren uitwisselt of zelfs maar 
vervoert, kan een fikse boete oplopen. Hopelijk wijzigt 
de toestand zich snel, want anders ziet het er voor de 
ruilbeurzen en onderlinge uitwisselingen die normaliter 
in het najaar plaatsvinden, niet goed uit. 
Op zaterdag 15 september organiseren wij onze 
jaarlijkse fazantendag. Dit jaar gaat die door te 
Zutendaal in België waar zich ook het bekende CBCC 
(Cracid Breeding and Conservation Centre) bevindt dat 
we zullen bezoeken. In dit werelvermaarde 
kweekcentrum bevindt zich ook een unieke collectie 
kraanvogels. Uiteraard zijn er ook enkele interessante 
lezingen en vooral het gezellig samenzijn met 
gelijkgestemde vogelvrienden.  
Alle nodige informatie voor deelname vind je verder in 
deze nieuwsbrief. 
Verder lees je in de volgende bladzijden verslagen van 
wat er in de voorbije periode aan activiteiten gebeurd is, 
zoals bezoeken aan Polen en Vietnam, samen met een 
aantal andere nieuwtjes. 
Veel leesplezier!  
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Fazantendag WPA Benelux 15 september 2018 

 
In de voormiddag plannen we een bezoek aan het Cracid Breeding and Conservation Center te 

Zutendaal.  

 

Dagprogramma: 

o 9-10h  ontvangst deelnemers Restaurant De 

Roeler, Roelerweg 11 3690 Zutendaal  

o 10h verplaatsing naar CBCC, Kliebosstraat 45, 

3690 Zutendaal, 

o 10-12h rondleiding in CBCC  

o 12h-14h verplaatsing terug naar De Roeler en 

lunch  

o 14h-17h lezingen  

▪ Doel en visie van CBCC  door Geer 

Scheres  

▪ Natuurbroed bij fazanten door Heiner 

Jacken  

▪ pauze  

▪ Uitbraak besmettelijke ziektes en wat doen   

▪ Kunstmatige inseminatie door Ivo Tresinie.  

o 17h00 sluiting van de fazantendag 

Tussenkomst voor dagprogramma leden 25€ niet leden 

30€ 

 

Avondprogramma 

o 18h-21h avondeten: driegangenmenu in 

Restaurant De Roeler, Roelerweg 11, 3690 

Zutendaal ,  089/72 34 73 

o U hebt keuze bij de hoofdschotel tussen vis of 

vlees, gelieve uw keuze te melden bij inschrijving 

Tussenkomst in avondprogramma 30€ 

 

Gelieve uw deelname aan de fazantendag 

en/of avondprogramma te melden bij de 

secretaris of voorzitter voor vrijdag 7 

september 2018. 

 
Gelieve uw deelnamekosten over te maken op de rekening van WPA-Benelux. 

1093646 ING-bank Nederland  

Belgie 

IBAN  NL62INGB0001093646  

BIC  INGBNL2A  

WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  

  

Paulo Raeymaekers, email: paulo.raeymaekers@skynet.be , tel: 0032 14 378676 

Ludo Pinceel           email: lpgalliformes@gmail.com ,        tel: 0032 14 850345 

 

 

 

mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
mailto:lpgalliformes@gmail.com
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Op bezoek in Polen 
 

 De 26 meeting van ECBG was 

voorzien te Polen in Miechow vlak 

bij Krakau. Deze werd 

georganiseerd door de Poolse 

afdeling van WPA. Aansluitend had 

ook hun fazantendag plaats te 

Miechow. 

 

Met een delegatie vanuit WPA-

Benelux zakte we af naar Krakau om 

tevens een bezoek te brengen  aan 

deze mooie stad. 

 

We hadden afgesproken met Karol Sepielak aan het 

hotel midden in centrum van Krakau. Karol had 

beloofd dat hij ons de mooiste plekjes van Krakau 

zou tonen. En inderdaad , Krakau is een mooi 

stadje. Het centrum van de oude stad is niet zo 

groot maar zeker de moeite waard om een bezoek 

te brengen. Het oude stadsgedeelte is volledig 

omringd door een groene gordel waar het lekker 

vertoeven is als de zon fel op u brandt. 

 Het grote marktplein heeft centraal een grote 

verkoop hal. De koetsen stonden ons reeds op te 

wachten om een rondrit te doen door de stad. Maar 

onze benen zijn nog jong genoeg en wij besloten 

om alles in een rustig wandeltempo af te werken 

met regelmatig een verpozing op een terras. We 

konden deze rust best gebruiken want de zon liet 

ons zeker niet in de steek en we moesten regelmatig 

wat vocht innemen. 
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De kerken in het katholieke Polen zijn 

een bezoek waard. Enkele daarvan 

zijn prachtig versierd. Hierbij enkele 

foto’s van het interieur. 

We brachten ook nog een  bezoek aan 

Karol thuis. We werden daar 

ontvangen als koningen en met trots 

toonde hij ons zijn boek over de 

fazanten. De Poolse versie is nu 

vertaald naar een Engelse versie en de 

eerste proefdrukken waren aanwezig. 

Dit boek is zeker een aanrader voor de 

fazantenliefhebber. Karol heeft er een 

mooie versie van gemaakt. 

 

 De volgende dag hadden we afspraak 

om deel te nemen aan de ECBG-

vergadering te Miechow. 

 

Een kort verslag van deze 

vergadering vind je in de 

nieuwsflitsen. 

 

In de namiddag waren er 

lezingen. Als je een 

ECBG-vergadering hebt, 

heb je steeds de 

mogelijkheid om 

buitenlandse sprekers te 

hebben, zij hebben hiervan 

ook gebruik gemaakt. 

Karol en zijn ouders 
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Ludo Pinceel en John Corder waren enkele van de gastsprekers. Natuurlijk geeft dit wel wat 

problemen met de vertaling naar onze Poolse broeders. Op deze meeting waren zelfs enkele 

nieuwe 

fazantenliefhebbers 

aanwezig vanuit 

Hongarije. Dus er was 

heel wat te vertalen naar 

de aanwezigen toe. Maar 

toch is alles goed 

verlopen en we hebben 

contacten kunnen leggen 

met de liefhebbers. De 

fazantendag werd 

afgesloten met een 

barbecue. 

 

 Op onze laatste dag was er een rondrit met de bus . De eerste halte was het bezoek aan 

Jagiellonian University  Krakau, Centrum voor natuureducatie. In deze nieuwe universiteit is 
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een ganse collectie van fossielen, vlinders, insecten en opgevulde dieren aanwezig. Dit 

allemaal mooi tentoongesteld en mooi studiemateriaal voor de studenten.  

Na dit boeiende bezoek aan de universiteit zakten 

we af naar de dierentuin van Krakau. 

Deze niet zo uitgebreide zoo is wel een bezoek 

waard. De dieren zaten in verzorgde en mooi   

opgebouwde perken. Ook waren hier ook nog wel 

wat fazanten aanwezig in deze dierentuin. In onze 

dierentuinen zijn deze bijna allemaal spijtig 

genoeg verdwenen. 

Na het bezoek aan de dierentuin 

werden we allemaal uitgenodigd bij 

Karol thuis, waar we zijn volières 

konden bekijken. We werden er zeer 

hartelijk ontvangen en de nodige drank 

en hapjes stonden reeds klaar. Er 

werden nog enkele groepsfoto’s 

genomen om dan richting hotel te vertrekken.  

We moeten de ouders van Karol bedanken voor het warm en hartelijk onthaal bij hen thuis. 

Onze mooie reis naar Krakau 

was voorbij en tevreden keerden 

we terug. We merken wel dat er 

nog potentieel zit aan 

fazantliefhebbers in Polen. Er 

zijn daar nog veel jonge 

liefhebbers terwijl onze populatie 

van liefhebbers begint te 

verouderen.  

 

 

Karol, hartelijk dank voor deze 

mooie trip in Polen en vooral de 

gastvrijheid zal ik onthouden. 
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Verslag reis naar Vietnam in het kader van het “Saving the Edwards Project” 

– maart 2018 
Tekst : Ivan Roels Foto’s : Friedrich Esser, VietNature, Maria Mattheussen, Ivan Roels 

 

In 2017 is Pham Tuan Anh, die adjunct-directeur is van VietNature, in Europa geweest op 

verschillende bijeenkomsten in Amsterdam, Arnhem, Berlijn en Antwerpen in het kader van 

“Saving the Edwards Project” met de bedoeling om steun te vragen voor dit project in Vietnam. 

Hierbij heeft ze in EAZA- en ook in WPA middens mensen uitgenodigd om de projectsites in 

Vietnam te bezoeken, om de ontwikkelingen ter plaatse te gaan evalueren. 

 

Onder impuls van Heiner Jacken, heeft er zich een delegatie WPA leden gevormd die begin 

maart 2018 naar Vietnam  is gereisd. Uit Duitsland : Heiner en Anja Jacken, Hubertus Erlei, 

Matthias Sandbothe en Josef Gerritzma. Uit België : Ivan en Maria Roels. Uit Thailand : Fritz 

en Prani Esser. Tijdens onze 14 daagse rondreis in Vietnam hebben we ook nog het gezelschap 

gekregen van Alain en Christine Hennache (Frankrijk), John Corder (UK) en Zhang Jing 

(China). 

 

Wij zijn Pham Tuan Anh en haar team van VietNature bijzonder dankbaar om een 

reisprogramma voor ons op te stellen en ook om logistieke steun te bieden. De eerste dagen in 

Hanoi en omgeving werden wij de hand genomen door Dang Gia Tung. En dit was vaak 

letterlijk te nemen in het immens drukke verkeer in Hanoi, waar je zelf een weg moet banen in 

een aanhoudende stroom van duizenden bromfietsers. Best eng voor een westerling, die gewoon 

is aan een verkeersreglement, om je te wagen in een verkeersjungle met vele ongeschreven 

wetten. 

 

In dit rapport wil ik in de eerste plaats verslag uitbrengen over locaties die we bezocht hebben 

in het kader van het “Saving the Edwards Project”. Om de in dit verslag vermelde plaatsen beter 

te kunnen situeren, verwijs is ook naar de bijdrage van John Corder te lezen die verschenen is 

in WPA – Nieuwsbrief 3- 2017 (p 5-9) 

 

             
 

Ons  reisgezelschap op bezoek bij VietNature in hun kantoor in Hanoi. Alain en Christine 

Hennache ontbreken op deze foto. 
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Daags na aankomst werden we welkom ontvangen door Pham Tuan Anh en Le Tong Trai en 

hun medewerkers op het kantoor van VietNature in Hanoi. Wij kregen er verslag van de laatste 

ontwikkelingen in de lopende projecten, ons reisprogramma werd besproken en er was tijd 

voorzien voor alle administratieve zaken. Daarna was het tijd voor een feestje : Jing was jarig 

en John had een verjaardagstaart voorzien.  

 

Hanoi Zoo 

 

Deze dierentuin bevindt zich in Thu Le Park, ten noordoosten van het centrum van Hanoi. De 

aanleg startte in 1975. De collectie omvat momenteel 800 dieren / 90 soorten. Er loopt reeds 

een jarenlange samenwerking tussen Hanoi Zoo (Dang Gia Tung)  en WPA in het kader van de 

kweekprogramma’s voor Edwards- en Vietnamfazanten. In deze samenwerking zijn er  

vanuit Europa Edwards-fazanten verstuurd naar Hanoi ( vier koppels in 1994 en ook in 2015 

werden er 1-3 verstuurd vanuit de dierentuin van Praag). Vanuit Hanoi Zoo zijn er in het begin 

van de samenwerking rode kamhoenders en Vietnamfazanten verstuurd naar Europa. 

 

De toekomst van deze dierentuin in echter 

onzeker nu er sprake is om de dierentuin te 

privatiseren. Door de gestage groei van de 

bevolking, bestaat de mogelijkheid dat dit 

gebied in Thu Le Park zal opgeofferd worden 

aan de oprukkende urbanisatie.  

 

Alhoewel er een overeenkomst is ondertekend 

tussen Hanoi Zoo en VietNature die toelaat om 

het even welke van hun Edwards-fazanten in te 

schakelen in het nieuwe kweekprogramma, is 

het wenselijk om nu al volières te voorzien om 

deze vogels uit Hanoi Zoo in onder te brengen. 

 

De situatie in Hanoi Zoo wordt van dichtbij 

opgevolgd door Dang Gia Tung. 

 

Zo is het idee ontstaan om, in afwachting van de bouw van een Le Thuy Edwards Conservation 

Breeding Centre in het Le Thuy district, nu al 5 volières te bouwen in de achtertuin van het Le 

Thuy VietNature Field Office op een afstand van 10 km van het breeding centre. 

 

Dit jaar zijn er zeven jonge edwardsi gekweekt in 

de Hanoi Zoo van een fokpaar ( haan Hanoi – hen 

Hanoi), verschillend van het fokpaar die vorig jaar 

nafok heeft gegeven   (haan Hanoi Zoo – hen ZSL 

Londen Zoo via Prague Zoo  export in 2015) Op 

de foto hiernaast zijn er oa 5 jonge Edwards te 

zien – nafok 2018. 

 

De vogels zijn dit jaar beginnen leggen in januari, 

terwijl normaal de eerste eieren verwacht worden 

einde februari.  
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Polyplectron bicalcaratum ghighii 

 

Deze ondersoort van Grijze pauwfazanten komt 

voor in Centraal- en Noord Annam ten noorden 

van 16° NB en ook in Oost Tonkin. 

 

De ondersoort ghigii onderscheidt zich van alle andere ondersoorten omwille van het feit dat 

de ocellen in de centrale staartveren (rectrices) volledig omringd zijn door een grijze rand in de 

richting van het uiteinde van de staartveren. Bij de andere ondersoorten is er  nooit een volledige 

omranding waar te nemen. Verder is deze ondersoort vrij gelijkend aan de nominaatvorm, met 

het verschil dat beide geslachten lichtjes donkerder getekend zijn. 

 

    
Polyplectron bicalcaratum ghigii    Polyplectron bicalcaratum bicalcaratum 

 

    
Pavo muticus imperator    Pavo muticus imperator    
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Lophura nycthemera annamensis 

Annamese Zilverfazant 

 

Het verspreidingsgebied van deze ondersoort 

situeert zich in de beboste berggebieden in het 

zuiden van Annam, op hoogtes boven de 1200 

m. Ze hebben een voorkeur voor bergtoppen 

met naaldbomen of groenblijvende bossen. 

Deze ondersoort wordt tot op heden nog niet   

aangetroffen in collecties in Europa. Dit vind 

ik van de mooiste ondersoorten bij de zilvers. 
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Rode kamhoenders in Hanoi Zoo 

 

Beoordeling door de werkgroep kamhoenders. 

Met dank aan Jaak Jansen en Ludo Pinceel. 

 

De duidelijk witte oorschijven  zijn een kenmerk 

voor Gallus gallus gallus. Maar met de lange 

nevensikkels  is het zeker een kruising. De kam 

is toegetakeld en niet meer volledig. Wellicht  is 

dit te wijten aan een mechanisch probleem. 

Gallus gallus  - foto 1 

      

 
 

Gallus gallus - foto 2     Gallus gallus  - foto 3 

 

Deze hennen worden als “goed” beoordeeld en Dit koppel lijkt Gallus gallus spadiceus 

zijn dus duidelijk Gallus gallus gallus  met de opmerking dat de kleur van het 

       nekbehang bij de haan bijna strogeel is  

       (kenmerk murghi) Is foto bewerkt ? 

 

 

 

      

  

     

   

                                    

 

 

 

 

v.l.n.r. Dang Gia Tung, Heiner Jacken en 

Ivan Roels 

Alleen stralende gezichten na een leerrijke 

rondleiding door Dang Gia Tung, 

voormalig president van Hanoi Zoo. 
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Hanoi Zoo Breeding Station 

 

Door tussenkomst van Dang Gia Tung zijn we ook in de 

mogelijkheid geweest om een breeding station, dat 

toebehoort aan Hanoi Zoo te bezoeken een eindje buiten de 

stad. Dit was een bijzonder privilege gezien er buiten 

Michel Klat , slechts weinig WPA leden hier ooit gekomen 

zijn. In dit station worden vooral groenten en allerlei 

gewassen geteeld die als voeding dienen voor de dieren in 

Hanoi Zoo. Op het terrein is er ook een blok ruime volières, 

waar er voornamelijk fazanten worden gehouden , 

waaronder dus ook Edwards’- en Vietnamfazanten. Deze metalen constructies waren vrij 

verouderd. Mits enige opfrissing kunnen ze nog wel een tijdje mee om een aantal extra paren 

projectvogels zo nodig in te huisvesten. 

 

De twee dagen hierop volgend werden we meegenomen door Ha Nghia (VietNature) en Paul 

Insua-Cao (RSPB: Royal Society for the Protection of Birds) op tocht langs een aantal nationale 

parken, een natuurreservaat en een wildlife rescue center. Verrekijkers in aanslag houden was 

de boodschap. 

 

In het Cuc Phuong national park hebben een 

wandeling gemaakt in het park, waarna we een 

schilpadden conservatie centrum, alsook een 

opvangcentrum voor primaten bezocht hebben. Daar 

hebben we gesproken met Tilo Nadler. Een jager had 

hem verteld dat hij in oktober 2016 een haan Edwards 

fazant zou gevangen hebben in een dichtbegroeid woud 

op een hoogte van 1000 meter. De vogel zou een gewicht 

hebben, geschat op 1.6 kg. Volgens een eerste 

beoordeling lijkt dit verhaal twijfelachtig , doch 

misschien migreren deze soort wel gedurende de 

opeenvolgende seizoenen ? Er werd geopperd om in dit 

gebied cameravallen te plaatsen.  In Cuc Phuong 

bevinden zich in “the Farm” ook de (restanten) van de 

volières die hier ooit gebouwd zijn met sponsoring van 

Michel Klat. Door tijdsgebrek hebben we deze  niet 

bezocht. 

 

Het Van Long wetlands nature reserve situeert 

zich op 100 km weg van Hanoi in de Ninh Binh 

provincie.  Tijdens een 3 uur durende tocht met 

een sampan, vaar je tussen prachtige 

landschappen met een  heel gevarieerd 

ecosysteem, een thuis voor verschillende 

bedreigde diersoorten waaronder ook 9 soorten 

reptielen die opgelijst zijn in het Vietnam Red 

Book. Op de foto hiernaast is iedereen aan het 

kijken naar een groep Delacour pruiklangoeren 

waar ook baby’tjes in het visier kwamen.                                                                              
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Daags nadien hebben we met onze beide 

gidsen een dag vogels gespot in het Xuan 

Thuy National Parc. Dit is een drasland 

gebied waar zeer veel bijzondere vogels leven, 

en is ook een pleisterplaats voor vogels op de 

migratieroute langs de oostkust van Azië. We 

hebben er verschillende soorten ijsvogels, 

eenden, lepelaars, reigers, strandlopers, 

plevieren kunnen waarnemen.                                                        

Tussen de mangroves bevinden zich ook talrijke garnaalkwekerijen waardoor er ook hier een 

evenwicht is gegroeid in de relatie mens en natuur. 

 

In Hanoi hebben we verder ook nog een rondleiding gekregen in het Natuurhistorisch- en het 

bijzonder interessante Etnologisch Museum (aanrader !), en een voorstelling bijgewoond van 

het bekende waterpoppentheater (een toeristische topper). Via een binnenlandse vlucht van 

Hanoi naar Dong Hoi, in gezelschap van Tuan Anh, hebben we de reis verder gezet in Centraal 

Vietnam. 

 

Hiermee waren we aangekomen in het 

voormalig verspreidingsgebied van de 

Edwards-fazant:   de provincies Ha Tinh, 

Quang Bing, Quang Tri en Thua Thien Hue, 

zoals aangegeven op het kaartje hiernaast 

(bron http://maps.iucnredlist.org 

 

Echter de laatste   bevestigde  waarneming 

van deze soort dateert al sinds 2000, waar 

een haan is in beslag genomen bij een jager 

in het Hai Lang District Forest Protection 

Department in Quang Tri, ondanks de vele 

pogingen om deze soort te zoeken met 

behulp van cameravallen. 

 

In mei 2017 heeft er een Edwards’s Pheasant Working Group bijeenkomst plaatsgevonden in 

Dong Hoi. Een uitvoerig verslag hiervan kun je terugvinden in de WPA – Nieuwsbrief 3-2017 

Er is besloten om in dit gebied de komende jaren een aantal kweekcentra op te richten waarin 

kweekprogramma’s worden gestart die verlopen in 3 duidelijke fasen : 

 

1) Vermenigvuldiging : de genen van de enige wildvang haan en van de binnen EAZA en 

WPA ECBG aanwezige geselecteerde founders te behouden en te vermenigvuldigen 

2) Natuurbroed: opbouw populatie vogels dmv selectie van paren die in staat zijn hun 

jongen zelf uit te broeden en groot te brengen gedurende opeenvolgende generaties 

3) Reïntroductie: in de gebieden waar de vogels worden vrijgelaten, moeten tijdelijke 

volières gebouwd worden waar de vogels eerst “verwilderen” 

 

Zie ook WPA- Nieuwsbrief 1-2017 

 

Het eerste kweekcentrum zal gebouwd worden in het Le Thuy district – 1 u ten zuiden van 

Dong Hoi waar het Quang Bing Forest Department 5 ha heeft overgedragen aan VietNature. 

Deze adminstratieve procedure is maandenlang blijven aanslepen, maar is nu bijna afgerond. 

http://maps.iucnredlist.org/
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Le Thuy Edwards Conservation Breeding Center 

 

Dit gebied van 5 ha was oorspronkelijk 

een acaciaplantage. Nu blijkt er een 

discussie te zijn met de locale bevolking 

die een vergoeding wenst te bekomen 

voor de acaciabomen zie ze op dit terrein 

gekweekt hebben. Opnieuw een 

obstakel, waar bij aanvang van dit 

project geen rekening is mee gehouden.  

Nu maar te hopen dat er niet nog meer 

onverwachte hindernissen opduiken,. 

 

In Le Thuy is het de bedoeling om een 

kweekcentrum op te richten, volgens de 

aanbevelingen van EAZA en WPA ECBG. Dit 

ontwerp zoals Heiner Jacken in Le Thuy heeft 

uiteengezet, voorziet in een aantal volières die 

bedoeld zijn om natuurbroed mogelijk te maken. 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal kleinere 

volières voorzien voor jonge, halfwassen vogels.  

 

Door WPA  is er reeds 20000 £ opzij gezet om de bouw van het kweekcentrum te financieren. 

Met dit bedrag, en ook toegezegde bijdrages van andere sponsosrs, zoals de Zoo van Berlijn,  

kunnen alvast heel wat volières gebouwd worden.  

De financiering voor het gehele project is nog niet helemaal rond, omdat er ook nog moet 

voorzien worden in : 

- Een degelijke afsluiting rond het kweekcentrum die predatoren en andere (humane) 

indringers moeten op afstand houden 

- Huisvesting voor de oppassers, een bezoekerscentrum, nutsvoorzieningen 

Met VietNature is alvast afgesproken om nu eerst werk te maken van de bouw van het 

kweekcentrum, zodat het kweekprogramma kan gestart woren.  

 

Ook vanuit de andere provincies, binnen het natuurlijk verspreidingsgebied van de Edwards’ is 

er interesse om in de toekomst een kweekprogramma op te starten met de bedoeling om ook 

daar deze prachtige vogels te laten terugkeren in hun natuurlijk habitat. Ondertussen hebben we 

geleerd dat deze processen bijzonder moeizaam kunnen verlopen. 

 

Le Thuy VietNature Field Office 

Khe Nuoc Project – Phu Xuan village 

 

Ondertussen heeft VietNature niet stilgezeten en 

hebben ze het afgelopen jaar een veldstation 

gebouwd van waaruit ze hun activiteiten in de 

centrale provincies beter kunnen co-ordineren. 

Hier is er ook verblijfsaccommodatie voorzien, 

voor bezoekers of medewerkers. Van hieruit is 

de afstand naar het te bouwen breeding center 10 

km – 15 min. 
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Gezien de bouw van het Le Thuy Breeding Center wellicht niet kan voltooid worden dit jaar,  

werd er heel wat gediscussieërd tijdens dit werkbezoek over de vraag of het dan niet wenselijk 

zou zijn om nu al een aantal volières te voorzien in de achtertuin van het Le Thuy VietNature 

Field Office omwille van de volgende redenen: 

 

1) Volières beschikbaar hebben om de meest belangrijke fokparen Edwards te kunnen 

huisvesten, zo de nieuwe eigenaars van Hanoi Zoo zouden besluiten de collectie 

Edwards in Hanoi Zoo af te bouwen. Ook voor nafok van 2018 moeten er volières 

voorzien worden. 

2) Hierdoor kunnen de VietNature medewerkers ervaring opdoen met het verzorgen en 

omgaan met Edwards-fazanten. Uiteraard moet er dan ook ter plaatse een opleiding 

voorzien worden. 

3) Na het voltooien van het Le Thuy Edwards Conservation Breeding Center, kunnen deze 

volières eventueel ook ingezet worden als quarantaine voor transfers van en naar het 

breeding center. 

4) Deze locatie kan ook altijd dienst doen als een plaats waar bezoekers Edwards-fazanten 

kunnen bezichtigen buiten het breeding center, waar het toch de bedoeling is om de 

vogels zo weinig mogelijk te verstoren. 

 

Het terrein werd opgemeten, en er volgden 

hevige discussies over alle mogelijke 

technische aspecten waar er zou moeten 

rekening mee gehouden worden. 

Onze Vietnamese vrienden zijn dit blijkbaar 

niet gewoon, en moeten gedacht hebben op een 

bepaald moment dat we heel kwaad op elkaar 

waren. Niet dus  : de toon verzachtte en de 

plannen werden concreter. Na afloop wou 

iedereen meteen al naar een plaatselijke 

metaalhandelaar gaan. Tuang Ang kon weer 

lachen bij het zien van de stralende gezichten. 
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Gezien de jarenlange ervaring met het 

houden van fazanten in een tropisch 

klimaat in Thailand, werd de inbreng van 

Fritz en Prani Esser bijzonder gewaardeerd 

bij het verder uitwerken van deze plannen. 

Er is hierbij ook gelet om de bouwkosten 

zo laag mogelijk te kunnen houden.  

 

Na veel overleg is er een ontwerp getekend 

voor de bouw van 5 volières, zie grondplan 

hiernaast. 

Het is dan ook onder impuls van Fritz dat 

er een facebookgroup werd gestart: 

“Edwards’s Pheasant homecoming “ 

Iedereen die betrokken is bij de 

kweekprojecten voor Edwards’ in 

Vietnam, kan via dit medium met elkaar 

communiceren. 

Begin augustus zijn de funderingswerken 

al gestart, zodat binnenkort de opbouw van 

de volières kunnen aangevat worden. 

Fritz Esser zal deze werken mee 

begeleiden samen met Ha Van Nghia. 

Door paspoortproblemen zijn Fritz en 

Prani nog niet kunnen afreizen naar Vietnam, zodat de begeleiding voorlopig verloopt via 

facebook en email. Het verloop van de werken is te volgen via bovenvernoemde 

facebookgroup. 

WPA Duitsland heeft voor de bouw van deze 5 volières reeds een bedrag voorzien van meer 

dan 2500€ waarvan een bijlangrijke privé –donatie afkomstig is van Jürgen Weber. Birdlife 

heeft ook fondsen voorzien ter financiering van dit project. 

 

Naar verluid zal Le Trong Trai, directeur van VietNature, zijn kantoor komen vestigen in het 

Le Thuy VietNature Field Office voor het Khe Nuoc Trong Project. 

 

Khe Nuoc Trong Nature Reserve 

 

 

 Dit natuurreservaat situeert zich in  het 

zuidwesten van de Quang Binh provincie, 

dichtbij de grens met Laos (westzijde) en 

doorlopend in de Quang Tri provincie 

(zuidkant).  

In dit grote gebied heeft VietNature een 

gebied van 780 hectare geleased voor een 

periode van 30 jaar. 

Dit laagland vochtig- en groenblijvend 

regenwoud zou geschikt zijn als uitzetplaats 

voor Edwards’-fazanten.  
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Dit gebied beschikt over een grote biodiversiteit. De voorbije 4 jaren zijn door cameravallen 

liefst 63 verschillende soorten gezien, waarvan veel soorten de status “ Endangered” of “ 

Critically Endangered “ hebben, zoals Saola, Pangolin, Roodscheendoeks langoeren. Helaas 

zijn er in deze periode nog geen Edwards’-fazanten gezien. Op de Fazantendag in Arnhem vorig 

jaar, heeft Pham Tuan Anh een mooie videopresentatie laten zien over dit natuurgebied. 

 

                       
 

De hieropvolgende dagen hebben we ook nog een bezoek gebracht aan een opvangcentrum 

voor wilde dieren en hebben we een toeristisch programma doorlopen met bezoeken aan Quang 

Bing Phong Nha cave, Ving Moc tunnels, de koninklijke stad Hue ( Imperial Citadel, Thien Mu 

pagoda), Hien Luong Bridge, Quang Tri Old Citadel en verder naar DaNang (Champa museum) 

en Hoi An. We hebben er prachtige dingen gezien en ervaren dat Vietnamezen een fier volk 
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zijn. Vanuit Da Nang hebben we een vlucht genomen naar Ho Chi Ming City, door velen beter 

bekend als Saigon. 

Saigon Zoo en Botanische tuinen 

 

De Saigon Zoo en Botanische tuinen zijn geopend voor het publiek in 1869, en behoren hierbij 

tot de oudste dierentuinen in de wereld. De zoo collectie omvat ongeveer 590 dieren / 125 

soorten en 1830 bomen en planten / 260 soorten. Oppervlakte : 17 ha. Bezoekersaantal : 2 

miljoen / jaar.   Hiermee zijn ze de grootste dierentuin in Vietnam. 

Ondanks de vernieuwingen die hebben plaatsgevonden in de periode 1993-2003, kon ik me niet 

van de indruk ontdoen dat veel dierenverblijven niet helemaal aangepast zijn aan de normen 

die er nu gelden voor moderne dierentuinen. Het onderhoud van de verblijven zal natuurlijk 

ook geen sinecure zijn in een warm en vochtig klimaat. Bij  de vernieuwing van verschillende 

verblijven is er veiligheidsglas geïnstalleerd. Door vochtinfiltratie in de kunststoffolie tussen 

de glaspanelen, zijn deze nu niet langer meer doorzichtig. Jammer … 

 

Bijzonder aan Saigon Zoo is hun collectie gekuifde argusfazanten, en daarom waren we nu 

precies naar Ho Chi Ming City (Saigon) gekomen, om deze unieke vogels te kunnen zien. 

Van de gekuifde argusfazant ( Rheinardia ocellata) zijn er twee ondersoorten beschreven: 

 R. o. ocellata  Rheinart’s gekuifde argusfazant  in centraal Vietnam en O Laos 

 R. o. nigrescens Maleise gekuifde argusfazant in centraal Maleisië 

Het leefgebied situeert zich voornamelijk in een vochtig primair regenwoud onder de 900 m 

boven zeeniveau. De nominaatvorm wordt ook gezien in montaan bos, in Laos en Vietnam tot 

op 1900m. 

 

In 1996 heeft Saigon zoo voor het eerst nafok bekomen met de Rheinart’s gekuifde argusfazant, 

en is er onder leiding van Dr. Phan Viet Lam een succesvol kweekprogramma uitgebouwd. 

Tijdens ons bezoek hebben we 5 volwassen paren gezien alsook nog een aantal jonge vogels 

van oa kweekseizoen 2017. De jonge vogels worden indien mogelijk samengezet gedurende de 

eerste 2 jaar waarna de vogels dan gescheiden worden. 

 

                   
        

    Typische volière voor Rheinart’s gekuifde argusfazanten in Saigon Zoo. 
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De staartpartij  bij de hanen van gekuifde argusfazanten is vrij uniek onder de vogels omwille 

van de zeer brede (20-25 cm) en lange staartveren  (tot 1.70 m – totale lengte hanen 1.90-2.40 

m). Ook de koningsfazanten hebben lange staartveren, maar deze zijn dan wel veel smaller. 
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Ook de hennen zijn in verhouding vrij groot 

(74-75 cm) en vertonen mooie gemarmerde 

bandtekeningen. De kuif bij de hen bestaat 

uit een aantal stevige veren achter in de 

hals. 
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Deze vogels zijn een zeldzame verschijning in Westerse dierentuinen. De eerste gekuifde 

argusfazanten in Europa werden in 1924 door Delacour naar Clères verzonden. In 1931 is er 

voor het eerst nafok bekomen in Europa. In de periode 1935-1950 waren er meerdere collecties 

waar deze vogels te bewonderen waren, waaronder in Londen, Parijs en in Californië. Begin de 

jaren 2000 heeft Tierpark Berlin ook een paar ontvangen van Saigon Zoo, doch deze vogels 

zijn inmiddels gestorven. 

 

Op dit moment zijn er ongeveer 30 gekuifde argusfazanten gerapporteerd in ZIMS, in collecties 

in Vietnam, Maleisië en Japan. De grootte van de populatie in de natuur werd in 2016 door 

BirdLife International geschat op 6000-15000 exemplaren. Het leefgebied wordt aangetast door 

ontbossing, en daarnaast is er ook overbejaging waardoor de populatie afneemt. Om deze 

redenen heeft deze soort de status “Near Threatened” op de IUCN Red List. Bij de CITES 

wetgeving is deze soort opgenomen op de lijst van  bijlage I,  soorten die de hoogste 

bescherming krijgen. 

 

Tijdens ons bezoek hebben 

we ook kunnen spreken met 

de verantwoordelijke voor 

de verzorging van deze 

vogels. Blijkt dat men een 

goede kennis heeft over 

voeding, ziektes en opfok-

methodes. De eieren 

worden uitgebroed in 

broedmachines. Nafok : in 

2016: 8-, in 2017: 6 jongen  

In maart 2018 waren er nog 

geen bevruchte eieren 

 

Naast deze prachtige collectie gekuifde argussen, waren weinig andere fazanten te zien in 

deze zoo : enkel 2-1 Lophura nycthemera annamensis, 1-1 Lophura nycthemera nycthemera, 

prelaatfazanten, en een koppel stokoude Edwards-fazanten. 

 

In het domein van de zoo 

bevindt zich ook een 

monument ter 

nagedachtenis van de 

gesneuvelden tijdens 

WO1, alsook het Saigon 

National Museum gewijd 

aan de geschiedenis van 

Vietnam, met inbegrip 

van het Frans koloniale 

tijdperk. Hier konden we 

wat verkoeling vinden, op 

deze snikhete dag. 

 

Daarna hebben we afscheid genomen van onze reisgenoten en hebben we een taxi genomen 

naar de luchthaven in Ho Chi Ming City voor de terugvlucht naar Europa.  
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Laatste nieuws uit de Zoo van Saigon 

        

 
 

In vorige WPA nieuwsberichten heeft Ludo Pinceel melding gemaakt van 5 Edwards-fazanten 

(1-4) die geconfisceerd waren in Cambodia. Er zijn toen verenstalen van deze vogels genomen 

voor DNA onderzoek, waaruit bleek dat de vogels zuiver waren en het DNA profiel dicht 

aanleunde bij de Europese populatie. Bij nader onderzoek bleken dit vogels te zijn afkomstig 

van een privaat kweker in Thailand. De ouderdieren waarvan deze 5 vogels van afstammen zijn 

afkomstig uit import uit Europa. Slechts 1 haan heeft het verblijf in het opvangcentrum in 

Cambodia overleefd. Deze vogel is nu, sinds begin augustus, overgebracht naar Vietnam en in 

quarantaine gezet in de Zoo van Saigon. Hier is 1 jaar administratief werk aan voorafgegaan 

om dit transport legaal te kunnen organiseren. Hopelijk kan deze vogel nu ook met succes 

ingezet worden in het kweekprogramma. 

 

Tuan Anh heeft ons geïnformeerd dat er in de tweede helft van de maand augustus 3 VietNature 

medewerkers in Paignton Zoo, Verenigd Koninkrijk, een training gaan volgen over de 

verzorging van Edwardsfazanten. Hiernaast zal er ook een milieu-educatie training voorzien 

worden. Daarna is het de bedoeling dat de hoofdverzorger van de afdeling vogels van Paignton 

Zoo in Vietnam de training ter plaatse zal verderzetten in de maand september. Men hoopt tegen 

die tijd dat de vijf volières in  de achtertuin van  het Le Thuy VietNature Field Office afgewerkt 

gaan zijn zodat de eerste Edwards-fazanten uit Hanoi kunnen overgebracht worden. 

 

 

 

Ziekte van Newcastle: F.A.Q. versie 4 
 

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE  

 

1. Welke vogels vallen onder pluimvee?  

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?  

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?  

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?  

5. Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?  

6. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?  

7. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend 

van pluimvee te organiseren?  

8. Moet ik mijn pluimvee ophokken?  

9. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?  
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1. Welke vogels vallen onder pluimvee?  

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, 

fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven met uitzondering van wedstrijdduiven.  

 

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?  

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de 

virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: 

ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, 

sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle. Bij besmetting met een 

erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.  

 

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?  

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Pluimvee is in het 

algemeen zeer gevoelig voor het virus en zal gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en 

sterfte vertonen.  

 

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?  

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en 

kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de 

volksgezondheid. FAQ – v.04 – 20180802 2/4  

 

5. Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?  

Verzamelingen waarop pluimvee aanwezig is, zoals markten, tentoonstellingen, beurzen en 

wedstrijden zijn niet toegelaten. Ook het blootstellen van pluimvee op publiek toegankelijke 

plaatsen is verboden  

Verzamelingen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels zoals duivenwedstrijden, 

vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels verschillend van pluimvee, 

beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn nog steeds toegelaten, behalve in de zones 

afgebakend rond de besmettingen.  

Op het moment dat het beschermingsgebied rond een besmetting versmelt met het 

toezichtsgebied is ook in dit nieuwe toezichtsgebied het verzamelen van alle andere in 

gevangenschap gehouden vogels toegelaten. Deze zones worden op de overzichtskaart 

weergegeven in het blauw.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yZxArLROaA9E4RvGxodgTchlY5mD 
PCB7&ll=50.93394716571936%2C3.278463203731235&z=15  
Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele 

pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, 

met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders 

terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele 

pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.  

 

6. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?  

Momenteel geldt er een verbod om pluimvee te commercialiseren of over te dragen door en 

naar hobbyhouders, nl.  

• • verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders;  

• • aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.  

 

Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele 

pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, 

met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders 
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terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele 

pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.  

Verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht wordt, 

genre Aveve, Horta, Tom&Co, wordt eveneens terug toegelaten op voorwaarde dat het 

pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan het 

betrokken verkooppunt. FAQ – v.04 – 20180802 3/4  
a) De verzameling vindt plaats buiten de gebieden afgebakend rond de besmettingen;  

b) de aanwezigheid van alle pluimvee is er verboden;  

c) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale 

controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;  

d) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de 

houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten 

minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;  

e) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is 

door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde 

erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;  

De rechtstreekse verkoop aan particulieren vanop een professioneel pluimveebedrijf is 

eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel  

 

7. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels 

verschillend van pluimvee te organiseren?  

Verzamelingen van andere in gevangenschap gehouden vogels, andere dan openbare markten, 

zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:  

 

8. Moet ik mijn pluimvee ophokken?  

De ophokregeling is verplicht voor alle pluimvee van zowel hobbyhouders als professionele 

pluimveehouders in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle bij professionele 

pluimveehouders. Rondom zulke zone ligt ook een beschermingsgebied (3 km) en een 

toezichtsgebied (10 km).  

Het ophokken van pluimvee is echter niet verplicht in de 500-meterzone rondom een haard 

van Newcastle aangetroffen bij een particulier of hobbyhouder. Het ophokken mag in gesloten 

gebouwen, maar ook onder netten gebeuren.  

 

 

9. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?  

In elke 500-meterzone dient hij een inventaris van zijn duiven op te stellen en aan de 

gemeente door te geven. Ook moet hij zijn duiven vaccineren of een bewijs van geldige 

vaccinatie voorleggen.  

In elke 500-meterzone en in een beschermingsgebied (BG) en toezichtsgebied (TG), 

afgebakend rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders, heerst er een 

verplaatsingsverbod en verzamelverbod. Deelname aan wedstrijden van duivenhouders 

gelegen in deze gebieden is dus verboden.  

Vanaf het moment dat het beschermingsgebied toezichtsgebied wordt, 21 dagen na het 

afbakenen van het BG, zijn er versoepelingen van de maatregelen in het TG en is deelname 

aan wedstrijden terug toegelaten. Deze data worden gepubliceerd op de FAQ – v.04 – 

20180802 4/4 website van het FAVV en deze zones worden op de overzichtskaart 

weergegeven in het blauw.  

Er is geen ophokplicht voor duiven.  

Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen 

aan wedstrijden of andere verzamelingen. 
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Nieuwsflitsen 
 

Tijdens de zomer zijn we uiteraard allen met de zorg voor onze vogels en hun nafok begaan 

en de focusgroepen draaien op een laag pitje. Tijdens de komende maanden zullen er echter 

weer heel wat bijeenkomsten op het programma staan en kan de balans van de 

kweekresultaten opgemaakt worden. Ook kunnen dan de aanvragen voor dieren behandeld 

worden, als de maatregelen in verband met NCD daar geen stokje voor steken. 

Het Tragopan DNA Project is gestart met een 12de ronde waaraan ook verschillende 

dierentuinen zullen deelnemen. Het is namelijk zo dat in het nieuw opgestarte stamboek voor 

de Cabot-tragopan alleen geteste dieren of hun afstammelingen zullen opgenomen worden. 

Uiteraard kunnen ook onze leden nog hun vogels laten testen. Zoals altijd volstaat het een 

mailtje te sturen naar Willy Tieleman (willy.tieleman@skynet.be) om hieraan deel te nemen. 

Op vrijdag 13 juli vond er wel in Duffel ook een overkoepelende vergadering plaats met 

vertegenwoordigers van de verschillende focusgroepen die onder Aviornis en WPA actief 

zijn. De bedoeling was een gemeenschappelijke strategie te bespreken voor de samenwerking 

tussen dierentuinen, de focusgroepen en de private kwekers. De mogelijke procedures en 

contracten werden besproken. Ook de nieuwe wetgeving in verband met de privacy werd even 

aangehaald. Het is immers niet meer zonder meer mogelijk lijsten met namen aan derden door 

te spelen.  

 

Het is vooral belangrijk dat de violen op elkaar afgestemd zijn. 

Zoals al vermeld ging in Polen (Miechow) op 27 april de ECBG vergadering door. Hier 

waren verschillende chapters van de WPA vertegenwoordigd en we mochten zelfs een 

vijfkoppige delegatie uit Hongarije verwelkomen. Hun leider Deszo Naszali wil in Hongarije 

een afdeling van WPA oprichten, waarschijnlijk dit najaar al.  

Aangezien de vergadering in het Engels gevoerd werd, was het regelmatig nodig een en ander 

te vertalen in het Pools en het Hongaars, waardoor alle aanwezigen konden volgen. 

De modaliteiten voor een mogelijke samenwerking tussen EAZA instellingen en private 

kwekers werden besproken en daaruit kwam een voorstel dat in de EAZA bijeenkomst in 

Boedapest kon worden voorgesteld. 

 

Zoals gewoonlijk ging een groot deel van de tijd naar de bespreking van het Savin the 

Edwards project. Er werd nog eens benadrukt dat, naast de inspanningen in Vietnam zelf, het 

behouden en beheren van een voldoende grote en gezonde populatie Edwards-fazanten hier in 

Europa van het grootste belang is voor het overleven van de soort. 

De EAZA Galliformes TAG bijeenkomst in Budapest ging door op vrijdag 4 mei 2018.  

Er was een grote internationale belangstelling met naast de curatoren van talrijke Europese 

dierentuinen, ook vertegenwoordigers van andere continenten. Zo mochten we mensen van 

Australië, Singapore, USA, Japan, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en India begroeten. 

Er werd op gewezen dat de in situ inspanningen van de verschillende zoos zouden moeten 

verbeterd worden. Ondergetekende gaf een presentatie van de in situ projecten die door WPA 

op advies van de SAC worden gesteund. De indrukwekkende lijst liet niet na indruk te maken 

op de aanwezigen.  

 

Verder werd er besproken hoe de samenwerking tussen de verschillende regio's kan verbeterd 

worden en hoe de populariteit van de Galliformes in zoos kan berhoogd worden. 

Tenslotte kwam de samenwerking EAZA en WPA aan bod. Het voorstel van WPA werd 

aanvaard, maar moet nu nog via het hoofdbestuur van EAZA passeren om daar bekrachtigd te 

worden. Later zeker meer concreets daarover. 
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We eindigen met een interessante aanwinst voor Pairi Daiza waar sinds kort Bulwer-fazanten 

kunnen bewonderd worden. Ons medelid Marco Robijns was er als de kippen (of moet ik 

zeggen als de fazanten) bij om deze prachtdieren te gaan fotograferen en hij was zo 

vriendelijk ons een mooi plaatje ter beschikking te stellen. 

 

 

 
 

De twee hanen komen van het Al Wabra Wildlife Preservation Center (Qatar), maar moeten 

het (voorlopig?) nog zonder hennen stellen. 

 

In het voorjaarsnummer van WPA News kon je nog het interessante artikel van Charles 

Alexander lezen over de laatse Bulwer van de USA (San Diego) die in 2010 overleden is. Ook 

de Bulwer haan in de Antwerpse zoo is al meer dan 20 jaar geschiedenis. 
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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 
 

Kleindierpark Knoth Alexander Nederland 

 

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 Bretange 

• 12-14 oktober ECBG-verg en WPA CZ-SK te Brno - Tjechië 

 

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

secretariaat. 


