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van het bestuur 
 
Met deze nieuwsbrief nemen we afscheid van een van de 
merkwaardigste broedseizoenen ooit. Nooit tevoren 
hadden we af te rekenen met een zo langdurige droogte 
en met zoveel hoge temperaturen. Vooral de soorten die 
uit het hooggebergte afkomstig zijn, zullen niet geweten 
hebben wat er hen overkwam. Voor andere soorten uit 
het tropische regenwoud viel het wellicht nog allemaal 
mee. 
We kregen heel wat berichten over veel onbevruchte 
eieren, vooral dan in het begin van het broedseizoen en 
over het feit dat er minder eieren gelegd werden dan 
normaal. Toch werd hier en daar een onverhoopt succes 
geboekt en zijn er weer heel wat jonge vogels die hun 
weg naar nieuwe liefhebbers moeten vinden. Dat proces 
werd dit jaar extra bemoeilijkt door meerdere uitbraken 
van Newcastle disease in België. Het voedselagentschap 
blijft immers onze dieren hardnekkig als "pluimvee" 
bestempelen, waardoor transport en ruilen tussen 
partculiere kwekers onmogelijk werd op het hele 
Belgische grondgebied. Sinds 18 oktober is het land wel 
officiëel NCD-vrij, maar de vraag is hoe de 
voorschriften in de toekomst zullen evolueren. Ook 
shows en ruilbeurzen konden maar onder zeer strikte 
voorwaarden plaatsvinden. Op de een of de andere 
manier zouden we onze regelgevers er toch van moeten 
kunnen overtuigen dat onze dieren nooit in de 
voedselketen terecht komen. 
Anderzijds was vooral de maand september best een 
drukke periode. Om te beginnen vierde WPA-Duitsland 
haar 40-jarig bestaan te Walsrode en dit onder grote 
internationale belangstelling. De week daarna ging in 
Chester zoo de jaarvergadering van WPA UK door 
evenals de SAC meeting en daarna waren wij zelf aan de 
beurt met een druk bijgewoonde fazantendag te 
Zutendaal in Belgisch Limburg. In oktober trokken we 
ook nog naar Tsjechië voor de bijeenkomst van WPA 
CZ-SK en de halfjaarlijkse ECBG vergadering. 
Op al deze activiteiten was er een meerkoppige delegatie 
van WPA-Benelux aanwezig en dank zij het feit dat 
enkele deelnemers zich bereid verklaarden in hun pen te 
kruipen en een verslagje neer te schrijven, kunnen ook 
zij die er niet bij waren toch een beetje mee genieten. 
We wensen jullie in ieder geval veel leesplezier. 
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Verslag – jaarvergadering WPA Duitsland. 
Foto’s en verslag Dirk Callebaut  
 
Op vrijdag 31 augustus vertrokken we richting Duitsland. We zouden er deelnemen aan de 3-
daagse activiteit van WPA Duitsland. Dit jaar was het een speciaal gebeuren vermits  deze 
chapter haar 40 jarig bestaan vierde. 
We bezochten eerst Hannover zoo. Om 14.30 uur hadden we afspraak met een gids en samen 
met andere WPA-leden, werd ons speciaal een rondleiding aangeboden.  
Hannover zoo ook gekend onder de naam Erlebnis zoo Hannover is de vijfde oudste zoo van 
Duitsland. Ze werd opgericht in 1865 en heeft twee wereldoorlogen doorstaan. Dit kon je 
duidelijk zien aan de structuur van de gebouwen. De zoo is door de jaren heen uitgegroeid tot 
een zeer attractieve zoo die tal van projecten ondersteunt. Wat me opviel en eigen is aan de 
dierentuin is de 5 km lange kabelbaan waar door middel van een stalen kabel onder water, 
bootjes worden voortgetrokken. Op die manier kan je een groot deel van het park 
bewonderen. 

 
Spijtig genoeg konden we niet alles in 
detail zien want om 19.00 uur werden 
we reeds verwacht in het restaurant “am 
Walde” waar we van een groepsmaaltijd 
genoten en waar we oude bekenden 
konden begroeten. 
Dit laatste alleen al loont de moeite om 
aan dergelijke activiteiten deel te 
nemen. Het is een ideale gelegenheid 
om contacten te leggen of te 
hernieuwen. 
Tijdens de maaltijd werden we tevens 
nog verrast op een film over de avifauna 
van Zuid-Amerika. 

 
Zaterdag 10.00 uur werden we verwacht in het “Weltvogelpark” van Walsrode.  Dit park 
voorstellen hoeft waarschijnlijk wel niet meer; voor de meesten onder ons blijft Walsrode het 
vogelpark bij uitstek. Het park is door de jaren heen niet geëvolueerd tot een sensatiepark 

waar leeuwen, giraffen 
en olifanten de scepter 
zwaaien en waar er 
geen plaats meer 
overblijft voor onze 
passie nl. vogels. 
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Bij onze aankomst werden we reeds opgewacht door 2 parkwachters. Ze zouden ons 

rondleiden naar plaatsen die voor het publiek  ontoegankelijk zijn. 

Na een deskundige uitleg omtrent conservatie en projectbeheer konden we tevens een paar 

uitzonderlijke vogels spotten. 

 

Nadien trokken we richting keuken. Op een 

tafel lagen honderden dode kuikens, de 

volgende tafel was bedekt met ongeveer 60 kg 

vlees. In de wasbak ongeveer 150 kg vis en nog 

verder lagen de ingrediënten voor de fruit 

etende vogels. Hier is men dagelijks met acht 

mensen twee uur bezig om alles klaar te maken. 

Nadien wordt het voedsel door ruim 22 mensen 

verdeeld onder de verschillende vogelsoorten. 

Het geheel zag er weinig appetijtelijk uit, 

gelukkig was onze maaltijd ’s middags wat 

smakelijker. 

 

Om 15.00 uur begon het officiële gedeelte. Na 

de verwelkoming door de voorzitter en het 

financieel verslag passeerden een aantal 

sprekers de revue. Vermits het 40 – jarig 

bestaan van WPA Duitsland gevierd werd, had 

iedereen zijn beste pak uit de kast gehaald, 

vlinderdas inbegrepen. Eerst kwamen een aantal 

ex-bestuursleden aan het woord. De klemtoon 

werd voornamelijk gelegd op het belang van 

verenigingen zoals WPA en de evolutie ervan 

door de jaren heen.  Nadien sprak Jan Dams 

over het houden van de galliformes met het oog 

op het behouden van de soort en dit in 

dierentuinen en bij privékwekers. Simon Bruslund lichtte de vogelhandel toe in hun thuisland. 

Hierna kwamen de focusgroepen bij mekaar. Voor wat de werkgroep van de vuurrugfazanten 

betreft, onthouden we voornamelijk dat de kuifloze Maleise vuurrugfazant op de EEP lijst 

staat. 
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In mensentaal betekent dit dat de soort als bedreigd  beschouwd wordt in de natuur en er een 

studbook zal opgestart worden, dit in samenwerking met de focusgroep. Nog maar eens een 

bewijs dat samenwerking tussen dierentuinen en privékwekers best mogelijk is. 

 

’s Zondags bestond nogmaals de mogelijkheid om het Weltvogelpark te bezoeken. Wij 

dienden echter huiswaarts te keren.   
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Verslag WPA-vergadering in Chester Engeland zat 8 sept 2018 
Foto’s en verslag Raf en Guido Roelants 

 
 

Op zaterdag  8 september stond op onze agenda WPA vergadering Engeland aangekruist. 

Met 4 personen van WPA Benelux, Ludo Pinceel, Sietze De Boer, Guido en Rafaël Roelants, 

spraken we af op vrijdag 7 september aan  het vliegveld van Eindhoven om via Manchester 

naar Chester te reizen voor de WPA Convention . 

 Met meer dan één 

uur vertraging 

kwamen we eindelijk 

aan te Manchester, 

waar we werden 

opgewacht door 

Alan, de echtgenoot 

van de Engelse 

secretaresse, van 

WPA, Barbara 

Ingman. Met een 

razende vaart  ging 

het richting Chester. 

Jammer genoeg 

waren we niet 

allemaal in hetzelfde 

hotel gelogeerd. 

 

’s Avonds hadden de 

mensen van WPA-UK een diner voorzien in een typische Engelse Pub, het was er wel zeer 

rumoerig, maar de kennismaking met de andere aanwezigen van WPA verliep toch vlot. Na 

het nuttigen van enig Engels vocht gingen we ieder naar ons hotel. 

 Op zaterdag 8 september werden 

we allen verwacht in Chester Zoo 

voor de WPA vergadering, alweer 

stond onze privé chauffeur klaar 

om ons daarheen te brengen. 

Tussen 9.30 en 10 uur werden de 

deelnemers verwelkomd, koffie en 

een hapje zorgden onmiddellijk 

voor de goede sfeer. In totaal 

waren er 41 personen aanwezig 

(wat mij eigenlijk weinig leek) om 

vanaf 10.30 uur de verschillende 

sprekers te aanhoren. Soms was het 

wel moeilijk om de sprekers te 

begrijpen (natuurlijk alles in het 

Engels) omdat de klank niet perfect over kwam, maar al bij al waren het toch allemaal 

boeiende onderwerpen. 

12.30 uur Lunch time, de typische Engelse sandwiches stonden klaar om de innerlijk mens te 

verstevigen, want na de middag stond er een rondleiding in Chester Zoo op het programma. 
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Tijdens de lunch konden we verder kennis maken met de aanwezige leden uit Engeland en 

werd er nagekaart over de onderwerpen van de AV. 

 Een lid van het Bird Team van 

Chester Zoo stond ons op te 

wachten om, vooral de 

verschillende afdelingen waar 

vogels te vinden waren, te 

bezoeken. Jammer genoeg viel 

de regen met bakken uit de 

lucht, we moesten ons  zelfs een 

paar regenschermen 

aanschaffen om toch een beetje 

droog te kunnen blijven. Onze 

gids was zeer gepassioneerd 

door alles wat met vogels te 

maken had, soms duurde zijn 

uitleg wel een beetje te lang, 

maar het was wel de moeite 

waard om al deze verschillende 

dieren te aanschouwen in hun prachtige verblijven. 

. 

We hebben de laatste jaren al verschillende dierentuinen bezocht, maar ik moet zeggen dat 

Chester Zoo er met kop en schouders boven uit steekt wat netheid, beplanting en huisvesting 

van de dieren aangaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Moe en nog niet helemaal opgedroogd keerden we terug naar ons hotel waar ’s avond in de 

Victoria Room van het Hallmark Hotel een Three Course Convention Dinner op het 
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programma stond.  Het eten 

viel best mee en de chef had 

een speciale attentie 

aangebracht op ons 

dessertbord. Na nog een paar 

woordjes van de voorzitter 

zochten we de bar van het 

hotel op waar we nog tot laat 

met enkele leden interesses 

uitwisselden over onze dieren. 

Zondag 9 september rond 11 

uur werden we opgepikt door 

John Corder die ons naar de 

luchthaven van Machester 

bracht op onze terugvlucht 

richting Eindhoven te nemen. 

Heel waarschijnlijk stonden we 

ergens op een zwarte lijst, want 

de meesten onder ons moesten 

zich heel grondig laten 

controleren.                                                                                                                                                             

Onze vlucht bleek volgens de 

borden op tijd te zullen 

vertrekken, maar daar stak het 

toestel van Ryanair een stokje 

voor. Na wat heen en weer 

geloop konden we uiteindelijk 

toch vertrekken richting 

Eindhoven.  

Voor ons, Raf en Guido, was 

het de eerste maal dat we 

deelnamen aan de WPA UK 

vergadering, maar dit is zeker 

en vast voor herhaling vatbaar 

want dit zijn nu eenmaal de 

gelegenheden waarop je 

mensen  met dezelfde interesse 

van over gans Europa kan 

aantreffen en iets bijleren doe 

je immers altijd. 

Misschien iets om volgend jaar 

in uw agenda te noteren, wij 

kijken er alvast naar uit !!!! 
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Fazantendag WPA-Benelux zat 15 sept 2018 te Zutendaal 
 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft midden september onze fazantendag plaats. Dit jaar is geen 

uitzondering. 

We waren te gast  in het Cracid Breeding and Conservation Center en de vergadering zelf had 

plaats in restaurant “De Roeler” beide gelegen in Zutendaal. 

Ook dit jaar konden we rekenen op een grote belangstelling voor de fazantendag. Voor het 

dagprogramma waren er 63 deelnemers en voor het avonddiner 25 deelnemers. 

Na het onthaal in het 

restaurant moesten we 

aanwezig zijn in het CBCC 

om 10h00. 

Daar stond nogmaals de 

koffie en gebak klaar. We 

werden opgevangen door 

Geer en Ivo en kregen daar 

een uiteenzetting over de 

werking van het breeding 

center. Tevens doet dit 

dienst als opleiding voor 

vogelverzorgers vanuit Zuid 
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Amerika. Zij krijgen hier een 

opleiding van 3 maanden in 

verzorging, KI en houden van vogels. 

Dit om hun lokale breeding centers te 

kunnen runnen en zeker met de lokale 

hoenders (hokko’s) te kweken en in 

leven te houden, dit met de bedoeling 

om deze terug los te laten in 

beschermd woudgebied. 

Na deze  uiteenzetting werden we 

rondgeleid in het kweekcentrum . We 

kregen de gelegenheid om de 

aanwezige kraanvogels en andere 

zeldzame schepsels te bewonderen. 

Dit telkens aangespekt met de nodige 

verhalen en anekdotes met deze vogels. Geer is  vooral bezorgd voor de toekomst van onze 

hobby en vooral deze van de vogels in hun thuisland.  

Na de rondleiding was het tijd voor 

de koffie en gebak die werd 

aangeboden door Annie, de 

vriendin van Ivo. Zij had voor 

iedereen wat lekkers klaargemaakt. 

Terug naar het restaurant waar 

onze koffietafel klaar stond om van 

te genieten. Gelukkig was het 

prachtig weer en konden we onze 

maaltijd buiten nuttigen en 

genieten van de zon die dit jaar 

echt haar  best heeft gedaan. . 

Het restaurant was gezellig maar 

niet echt voorzien voor deze grote 

toeloop.  

De vergaderzaal was juist gemeten 

en net voldoende groot om 

iedereen binnen te krijgen. We 

zaten echt knus bij elkaar en dit 

was voor de sprekers wel 

gemakkelijk. Iedereen kon hen 

goed verstaan. 

Zoals altijd waren er ook nu weer 

4 sprekers uitgenodigd. 

Heiner Jacken heeft een mooie 

uiteenzetting gegeven over 

natuurbroed bij de Edwards-

fazant. Dit kweekprogramma heeft 

prioriteit bij WPA. We zijn bezig 

met het herintroduceren van de 

Edwards-fazant in zijn natuurlijk habitat te Vietnam en lokaal hebben we een 

kweekprogramma lopen om deze fazant te bewaren voor de toekomst.  
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Na Heiner was het de 

beurt aan Geer. Hij 

bracht op zijn eigen 

manier het verhaal en 

doel van het CBCC. 

Hieruit blijkt wel 

hoeveel tijd en geld 

men in een project 

moet steken om wat 

resultaat te boeken. 

Hij vertelde met trots 

over de hokko’s die zij 

reeds terug hadden 

gebracht naar de 

natuur en hoe dit is 

verlopen. Hij vertelde 

met veel vuur over 

zijn levenswerk samen 

met de interessante vogels. 

Na Geer was het koffiepauze om weer even wat stoom af te blazen buiten en een frisse neus te 

halen. 

Na deze koffiepauze was het de beurt aan Michaël die een presentatie bracht samengesteld 

door Teun en Michaël aangaande de meest dreigende of voorkomende ziekte. Zeker nu NCD 

de kop heeft opgestoken met alle gevolgen van dien. Michaël kon deze presentatie aanvullen 

met zijn persoonlijke 

ervaring die hij heeft gehad 

met deze ziekte. Dit was een 

nuttige en vooral boeiende 

voorstelling. 

Na Michaël was het de beurt 

aan Ivo . Hij bracht een 

presentatie over kunstmatige 

inseminatie bij fazanten en 

kraanvogels. 

We kennen Ivo allemaal en 

eenmaal als Ivo aan het 

vertellen is, kent hij geen uur 

meer. Hij vertelt met zoveel 

passie en vuur dat hij de tijd 

vergeet. Maar voor vele 

aanwezigen was het toch 

boeiend om te zien hoe dit 

allemaal werkt en wat dit om 

het lijf heeft.  De tijd was 

reeds ver verstreken toen Ivo 

zijn presentatie afrondde. 
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Hier eindigde ons dagprogramma en 

gingen we over op avondmodus. Het 

avonddiner werd ons geserveerd door 

de waard van “De Roeler”. De man 

had prima zijn best gedaan om ons te 

verwennen. Aan drank en eten was er 

geen gebrek en de deelnemers waren 

best tevreden. 

Maar aan alle mooie liedjes komt eens 

een eind, ook aan onze fazantendag. 

Na een laatste stevige drink was het 

tijd om huiswaarts te keren. We 

kunnen weer terugblikken op een 

geslaagde fazantendag, gelukkig was 

de zon van de partij om deze dag nog 

wat extra glans te geven. 

We danken alle sprekers en aanwezige 

voor hun inbreng om deze dag te laten 

slagen. 

We kijken reeds weer uit naar de 

volgende fazantendag. 

Waar deze plaats heeft, lees de 

volgende nieuwsbrieven en je zal het 

weten. 
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Op bezoek bij WPA CZ-SK in Brno 
Verslag door Ludo Pinceel, foto’s Paulo Raeymaekers 

 

Letterlijk voor dag en dauw - sommigen van ons waren al van voor 4 uur op de been - 

vertrokken we donderdag 11 oktober met vier bestuursleden naar Eindhoven Airport. Paulo, 

Ivan, Frédéric en ondergetekende ondernamen deze reis om in Brno in de Tsjechische 

republiek deel te nemen aan de 

ECBG vergadering en de jaarlijkse 

bijeenkomst van WPA Tsjechië en 

Slovakije.  

Wonder boven wonder geen 

vertragingen deze keer en om 9.30u 

landden we al veilig te Praag, waar 

een huurauto op ons wachtte. Files 

op de autoweg kennen ze daar in 

Tsjechië ook, maar onze GPS, 

gelukkig met een Nederlandstalige 

versie, bracht ons voorspoedig naar 

onze eerste tussenstop: Uhlίřské 

Janovice, een charmant dorpje met 

54 inwoners waar we hartelijk 

ontvangen werden door Zbyněk en 

Dasha Laube.  

Taalproblemen bestaan er niet 

tussen echte fazantenliefhebbers en 

daarom konden we ten volle 

genieten van een rondleiding door 

de enorme collectie van de Laubes. 

Van ongeveer alle fazantensoorten 

waren er kweekkoppels aanwezig en 

van sommige, zoals de 

Zilverfazanten, een hele reeks 

ondersoorten. De foto's geven 

slechts een beperkte indruk van wat 
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er te zien was. 

In een nabijgelegen 

leegstaande boerderij konden 

we naast flamingos, 

kraanvogels, ibissen en zo 

meer, ook een groot aantal 

interessante zoogdieren 

bewonderen. ook het in 

onbruik geraakte 

schoolgebouw wordt 

ingeschakeld als opfokruimte 

voor de jongen en als 

quarantaine. 

Een rijkelijke lunch met een 

typisch streekgerecht in een 

restaurant in de buurt en 

koffie met strudel in de 

gezellige woning van onze 

gastheer en -vrouw beëindigden dit geslaagde bezoek.Vervolgens reden we terug naar de 

autoweg met de nodige files aan de alomtegenwoordige wegenwerken, maar uiteindelijk 

vonden we toch ons hotel, waar we de vrienden uit het UK aan de incheckbalie aantroffen 

evenals Sietze die het vijfde lid van de WPA-Benelux delegatie vormde.       

Er moest wat geschoven worden met de kamers, want blijkbaar waren er op de mail wat 

dagen en datums van plaats veranderd bij het afprinten, maar uiteindelijk kreeg iedereen een 

bed voor de nacht. 

Ondertussen bleek dorst het grootste probleem maar daar kon het wereldvermaarde 

Tsjechische bier uitstekend aan verhelpen. Ook het diner in een vlakbij gelegen restaurant was 

best te smaken. Alles prima verzorgd en vooral erg goedkoop volgens onze normen. 

Na een uitgebreid ontbijt hadden we op vrijdagmorgen een afspraak aan de ingang van de Zoo 

van Brno. In het auditorium stroomde een internationaal gezelschap deelnemers binnen om 

eerst en vooral getuige te zijn van de 

plechtige ondertekening van de 

overeenkomst tussen WPA HQ en de 

nieuwe afdeling in Hongarije. Keith 

Chalmers Watson vertegenwoordigde 

het WPA hoofdbestuur terwijl Miklos 

Pagani tekende als nieuwe voorzitter 

van Chapter Hungary. Hij was 

vergezeld van nog 7 andere leden uit 

zijn land. Hiermee is de oprichting van 

het negende Europese chapter een feit.  

We wensen de nieuwe afdeling alle 

succes! 
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Daarna begon de ECBG 

vergadering, de 27ste al, voor 

de laatste keer onder het 

voorzitterschap van John 

Corder. Vanaf de volgende 

vergadering zal onze eigen 

Frédéric Verstappen deze 

belangrijke groep leiden. Hij 

werd unaniem verkozen als de 

volgende chairman voor drie 

jaar.  

Het verslag van deze 

bijeenkomst kan je elders in 

deze nieuwsbrief lezen. 

Na de vergadering werd er 

samen geluncht in een typisch restaurantje gelegen tegenover de zoo en daarna konden we 

van een uitgebreide rondleiding genieten.  

Dr. Petr Suronov, curator van de vogels begon met zich te verontschuldigen dat Brno zoo 

eigenlijk een zoogdieren-zoo is. We konden dan ook heel wat zeldzame soorten bewonderen 

die elders zelden worden aangetroffen.  

Er zijn echter ook een hele reeks 

vogelvolières voorhanden die 

momenteel een grondige 

restauratie ondergaan. Daarna 

zal er hopelijk weer meer plaats 

voor vogels voorzien worden en 

vinden we wellicht ook weer 

enkele fazantensoorten terug. 

Op dit ogenblik worden de 

Galliformes slechts 

vertegenwoordigd door een paar 

hokko's. Zeer indrukwekkend 

was een reusachtige vrije 

vluchtvolière voor een paar 

arenden. 

De zoo is op zeer heuvelachtig 

terrein gelegen en we hadden op 

de duur de (uiteraard verkeerde) 

indruk dat zowat alle paden 

bergop liepen, waardoor de 

vermoeidheid zich liet voelen. 

Gelukkig hield Petr regelmatig 

halt om een interessante 

toelichting te verschaffen, zodat 

zelfs de ouderen onder ons de 

eindmeet haalden. 
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Na dit interessante bezoek reden we nog 

gezamenlijk naar Křivánky vlak bij Brno 

om daar een fazantencollectie te bekijken. 

Bohumil Bruža heeft een bescheiden 

collectie, maar past alleen natuurbroed 

toe en dat met goede resultaten. Hij 

trakteerde de liefhebbers ook nog op een 

zelfgemaakte slivovitsj. 

Daarna was het tijd om naar ons hotel 

terug te keren waar het bier en het diner 

weer erg goed smaakten. 

Zaterdag vertrok de hele groep naar 

Olomouč waar al meer dan dertig jaar één 

van de grootste vogelshows ter wereld doorgaat de 

EXOTA OLOMOUC. In paviljoen E was er daar 

een tentoonstelling van fazanten en een infostand 

verzorgd door de WPA afdeling CZ SK.  

Omwille van de gemeenteraadsverkiezingen in België 

op zondag 14 oktober, konden wij jammer genoeg 

niet verder aan het programma deelnemen en bleef de 

Benelux delegatie beperkt tot één enkele Fries. 

We profiteerden wel van het feit dat we in Brno 

waren om de oude Augustijnerabdij en het daarin 

gelegen Mendel museum te bezoeken. Het is immers 

daar dat de beroemde "Wetten van Mendel" 

ontstonden toen Johann Mendel of pater Gregor zoals 

zijn kloosternaam luidde, daar in de kloostertuin, 

letterlijk met monnikengeduld, zijn erwten kweekte 

van 1854 tot 1864. Uit deze experimenten wist hij de 

basiswetten van de erfelijkheid af te leiden, die wij 

heden tendage nog altijd hanteren. 

Na dit leerrijke bezoek was het tijd om terug naar Praag te rijden om daar het vliegtuig naar 

Eindhoven te halen. 

Het was weer eens een schitterende activiteit, dank zij de ontmoetingen en gesprekken met 

fazantenvrienden van wel 10 verschillende nationaliteiten en niet in het minst omwille van het 

prachtige weer dat gedurende de hele tijd van de partij was. 
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27ste ECBG-vergadering op 11-10-18, te Brno - Tsjechië. 
 

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

Dit jaar heeft de website wat problemen gekend, maar deze zijn inmiddels opgelost. 

Eind dit jaar doet Siro Serena een check-up. 

 

• Edwards: Momenteel worden de eerste volières van VietNature HQ in Vietnam 

afgewerkt. Deze volières zullen dienen om kweekparen in te huisvesten vanuit de zoo 

van Hanoi en mogelijks later nog dieren uit Europa.  

In December zal in de zoo van Antwerpen een Internationaal Longterm Management 

Plan besproken worden waarbij WPA, Vietnature, IUCN en EAZA betrokken zijn. 

 

• Birmese Humefazant: Onder de vleugels van het Oostenrijks chapter zijn de Birmese 

Hume’s inmiddels vermeerderd tot 7 koppels en enkele losse hanen. Voorlopig 

stammen ze allemaal af van 1 kwekend koppel, maar hopen ze in de toekomst vanuit 

Thailand nog nieuwe dieren te bekomen. 

 

• Maleisische kuifloze vuurrug: Binnen de Europese chapters is er veel aandacht voor 

deze soort, omdat die snel dreigt te verdwijnen. Er konden echter dit jaar meer dan 30 

nieuwe dieren worden toegevoegd na het kweekseizoen. De meerderheid van de 

jongen zijn echter hanen, slechts 7 hennen werden gekweekt. Dit maakt wel dat 7 

nieuwe koppels kunnen gevormd worden en dat de populatie nu rond de 90 dieren 

schommelt. 

Ook de dierentuin van Warschau heeft een paar en is bereid om ze te laten testen. 

 

• Tragopanen: De werkgroep tragopanen zal de nieuwe stamboekhouder van de Cabot 

tragopaan helpen met het samenstellen en aanleveren van nieuwe dieren voor het 

stamboek, nadat eerder beslist werd om enkel met zuivere DNA geteste dieren door te 

gaan in het EEP van EAZA. 

 

• Rhenana hazelhoen: WPA Duitsland heeft uiteindelijk toestemming om volgend 

broedseizoen in Frankrijk eieren te gaan zoeken van het Rhenana hazelhoen. Dit is een 

ondersoort die in onze streken voorkwam, maar zogoed als verdwenen is. Er zouden 

nog 3 koppels leven in een restantje van hun verspreidingsgebied in Frankrijk. 

Mochten er eieren gevonden worden, dan is het de bedoeling om deze dieren in 

beschermd milieu te houden en er de basis mee te vormen voor een conservatie 

kweekproject. 

 

• WPA Benelux heeft een voorstel ingediend om samen te werken met het Khonoma 

Tragopan Sanctuary in Nagaland India, om er een kweekstation te steunen, dit voor de 

Blyth tragopaan. 

 

http://wpa.serena-mueller.ch/
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Nieuwsflitsen 
 

We moeten deze rubriek dit keer helaas met droevig nieuws beginnen: op 1 oktober dit jaar is 

ons medelid Merlijn van den Wittenboer overleden.  

Vooral de oudere leden onder ons zullen zich Merlijn nog goed herinneren als secretaris van 

onze afdeling en als bezieler van het project "de Rooie Hoeve" dat hij samen met zijn 

levensgezellin Marianne op de kaart zette.  

In 2014 waren we nog te gast in de Rooie Hoeve voor onze jaarvergadering en alhoewel  

Merlijn toen reeds ziek was, leidde hij ons toch persoonlijk rond in zijn nieuwste 

verwezenlijking: de Japanse tuin, waarop hij terecht trots was. Het zal voor velen onder ons 

de laatste keer geweest zijn dat ze hem ontmoet hebben. 

Langs deze weg willen we aan Marianne evenals aan de kinderen en kleinkinderen onze 

oprechte deelneming betuigen bij dit verlies dat hen treft, mede ook in naam van alle leden. 

We zullen Merlijn niet vergeten! 

 

Beste dierenvrienden, 

Een aantal van jullie hebben vast wel eens 

een bezoek gebracht aan Fazanterie De 

Rooie Hoeve in Heeswijk-Dinther. Vanaf 

1998 zijn wij open geweest voor het 

publiek. 

Misschien  hebt u dan ook Merlijn van den Wittenboer ontmoet. Hij was degene die plannen 

maakte, voliers bouwde, bomen plantte en dieren ophaalde in binnen- en buitenland. 

In de loop der Jaren kwamen er ong. 50 soorten fazanten, een beeldentuin temidden van wilde 

bloemen, een bezoekersruimte, kinderspeeltuintje en als klap op de vuurpijl een schitterende 

Japanse Tuin van 3000m². 

Toen Merlijn hier de laatste hand legde, zo’n 7 jaar geleden werd hij ziek. Hij bleek al voor 

hij 65 werd aan dementie te lijden. 

Sinds oktober 2017 heb ik de fasanterie gesloten. Het ontvangen van bezoekers was niet meer 

te combineren met de verzorging van Merlijn. Een aantal fazanten zijn er nog maar worden 

niet meer aangevuld. En een aantal volieres staan leeg. 

Eind juni is Merlijn opgenomen in een verpleeghuis omdat 24 uurs zorg thuis steeds 

moeilijker werd. En k heb besloten dat het huis en anderhalve ha. tuin voor mij alleen niet bij 

te houden zijn. Dus vraag ik me af of er dierenliefhebbers zouden zijn die hier een goede 

 

Merlijn in zijn Japanse Tuin 
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bestemming aan kunnen geven, zodat niet alles wat Merlijn met veel liefde gebouwd heeft 

weer afgebroken moet worden. 

Een gedeelte van het huis is ingericht als B&B. een bestemming als zorgboerderij zou 

misschien mogelijk zijn. 

Hoop dat uit de groep dierenvrienden een reactie komt voor ik het aan een makelaar aanbied. 

Marianne van den Wittenboer  

Tel: 0413 224102 NL 

 

Het meeste nieuws is weer te rapen rond ons project "Saving the Edwards" 

Tijdens de bijeenkomst van WPA-Duitsland te Walsrode vonden een aantal aanwezigen tijd 

om de hoofden even bij elkaar te steken rond dit belangrijke project. Er werd geprofiteerd van 

de aanwezigheid van Dang Gia Tung, de ex-directeur van Hanoi zoo en van Friedrich Esser, 

die gedurende jaren fazanten kweekte in Thailand en dus over heel wat tropenervaring 

beschikt. 

Er werd dan ook vooral gesproken over wat er op korte termijn in Vietnam moet gebeuren. 

 

 
Op maandag 24 september vond er ook nog een vergadering plaats in de Antwerpse zoo, dit  

in aanwezigheid van Tuan Anh. Daar werd, samen met de experten van de zoo, overlegd hoe 

de populatie in beschermd milieu hier in Europa op langere termijn het best beheerd wordt.  

Daarna werd bekeken hoe men in Vietnam zelf moet verder werken.  

Er zijn op dit ogenblik al een reeks volières in opbouw aan het hoofdkwartier van VietNature. 

De bedoeling is om daar een aantal kweekparen uit Hanoi zoo onder te brengen om zo deze 

dieren veilig te stellen en er met de opbouw van een populatie in Vietnam zelf te beginnen. 

Ook de toekomst van het eigenlijke grote kweekcentrum op de Le Thuy site werd besproken: 

daar is men begonnen met de bouw van een omheining, aangezien er daar nogal wat 

predatoren voorkomen. 

De financiering van het project blijft uiteraard ook een zorgenkind. 

Een dag later bezochten Ivan Roels, Jan Dams samen met Tuan Anh Pairi Daiza om ook daar 

het project voor te stellen en om steun te vragen. 

In December wordt door EAZA een driedaagse meeting rond "Long Time Management 

Planning" voor de Edwards-fazant georganiseerd. Deze bijeenkomst waarop alle belangrijke 

sleutelfiguren uit binnen- en buitenland uitgenodigd worden gaat ook door in de Antwerpse 
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zoo van 12 tot 14 december. We hopen dat daar zoveel mogelijk belangrijke engagementen 

voor de toekomst zullen aangegaan worden. 

 
 

In Chester ging op 8 september 2018 de jaarlijkse SAC (Scientific Advisory Committee) 

meeting van WPA door.  

Lopende projecten werden er geëvalueerd en mogelijkheden voor nieuwe projecten in de 

toekomst werden besproken. Globaal bli jkt de inbreng van WPA erg nuttig zoals ook blijkt 

uit de verschillende verslagen die in WPA News verschijnen. Er werd ook nagegaan in 

hoeverre samenwerking met andere organisaties kan verbeterd worden. Zo was er 

bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Oriental Bird Club aanwezig en werd de steun 

van de Pheasant Specialist Group van IUCN nogmaals bevestigd. 

Er wordt meer en meer de nadruk gelegd op het bestuderen en conserveren van hele habitats, 

eerder dan van individuele soorten. Het behoud van een soort zal immers alleen dan succes 

hebben als het nodige leefgebied voorhanden is. 

Er werd ook nog besloten dat uw dienaar nog voor minstens een jaar de groep zal blijven 

voorzitten. 

Tenslotte is er ook nieuws rond het project rond de Blyth-Tragopan in Nagaland. 

Het gaat hier om twee  locaties: het dorp Khonoma en het Kohima breeding Centre. De 

mensen van Khonoma hebben een historische belangstelling voor de natuur en hebben een 

gebied van 100 km² veilig gesteld waar onder meer ook de Blyth-Tragopan nog voorkomt. De 

bedoeling is daar het Eco-toerisme aan te moedigen zodat het beschermen van de natuur voor 

inkomsten kan zorgen.  

Het Kohima Breeding Centre wordt beheerd door het Forestry Department, maar door gebrek 

aan knowhow en middelen zijn de resultaten erg beperkt. Daar zal vooral hulp geboden 

moeten worden om de kweekresultaten te verbeteren. Dit kan door hulp bij voeding en 

gezondheidszorg, maar ook door technische bijstand in verband met broeden en opfok. 

Dit is een project van onze eigen Focusgroep Tragopanen, waarin we zoals bekend nauw 

samenwerken met Aviornis International Vlaanderen. Na ons succesrijk DNA project is dit 

een nieuwe opportuniteit om iets voor deze prachtige vogels te ondernemen. 

Ook dat DNA project is niet stilgevallen: op dit ogenblik zijn er weer een hele reeks stalen 
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(de twaalfde al) naar het laboratorium verzonden om onderzocht te worden. Interessant om te 

vermelden is dat er dit keer heel wat stalen uit ons laatste nieuwe chapter Hongarije bij zijn, 

evenals stalen van verschillende dierentuinen. Er is immers besloten dat alleen geteste Cabot-

tragopanen (of hun bewezen nakomelingen) aan het EAZA stamboek kunnen deelnemen. 

Eind oktober hebben we het nieuws ontvangen uit China dat er een DNA-onderzoeksproject 

rond bruine oorfazanten is goedgekeurd. 

Zhang Jing zal twee jaar aan dit project mogen werken. Het is de bedoeling om de genetische 

variatie na te gaan in de populatie bruine oorfazanten in kweekcentra- en dierentuinen in 

China. In het oorspronkelijk biotoop zijn er  nu nog 3 “in-situ” restpopulaties in China. Het is 

mogelijk dat de bruine oorfazanten in onze collecties in Europa genen dragen die niet langer 

meer voorkomen in de Chinese populaties. Daarom wil men nu ook een selectie vogels 

onderzoeken uit de Europese “ex-situ” populatie. 

Uiteraard zijn wij als werkgroep bijzonder blij om aan dit onderzoek te mogen meewerken. 

Het DNA onderzoek zal uitgevoerd worden door Pengcheng Wang, verbonden aan het  

College of Life Sciences, Beijing Normal University. Deze onderzoeker heeft reeds twee 

wetenschappelijke publicaties over oorfazanten op zijn palmares staan. 

 

 

Lidmaatschap  2019 
 

Het is ook weer bijna tijd om je lidmaatschap voor 2019 te vernieuwen door een storting of 

overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 

  

voor het jaar 2019 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 

Gewoon lidmaatschap :  25 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 
 

Imminkhuizen G.     Nederland 

 

Agenda  
 

• Maart 2019 jaarvergadering WPA-Benelux 

• September  2019 Fazantendag WPA-Benelux 

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

secretariaat. 


