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van het bestuur 
 
En zo is de eerste maand van het nieuwe jaar alweer 
verleden tijd. Toch willen we iedereen voor de rest van 
2019 nog het allerbeste toewensen. 
Dit is de eerste nieuwsbrief van een bijzonder jaar: WPA 
Benelux viert in 2019 immers zijn 40ste verjaardag. Als 
bescheiden vereniging kunnen we toch met enige trots 
terugblikken op heel wat verwezenlijkingen. Van in het 
begin opteerde WPA voor een bredere aanpak van onze 
liefhebberij. Niet alleen proberen zoveel mogelijk vogels 
te verwerven en te kweken, maar ook aan de studie en 
conservatie van alle hoenderachtige vogels werd veel 
aandacht besteed. 
WPA Benelux ligt ook mee aan de basis van talrijke 
Focusgroepen die stuk voor stuk prachtig werk geleverd 
hebben. Sommige van deze groepen verwezenlijkten 
projecten die ons buiten de lage-landsgrenzen bekend 
maakten. Ik denk hier aan het 5000-project rond de 
goudfazant en het DNA project rond de tragopanen. 
Dank zij onze actieve deelname aan de ECBG zijn ook 
de internationale contacten van heel wat van onze leden 
flink toegenomen, wat uitwisseling van informatie, maar 
ook van vogels mogelijk gemaakt heeft. 
Noteer ook alvast enkele belangrijke afspraken in je 
agenda: het eerste kruisje moet op 23 maart komen; dan 
houden we namelijk onze jaarvergadering met een 
bijzonder aantrekkelijk programma, waarover je verder 
in deze nieuwsbrief alle nodige informatie vindt. 
Een andere belangrijke dag is voor ons de eigenlijke 40 
jaar-viering op zaterdag  7 september 2019. Deze 
viering, tegelijk onze jaarlijkse fazantendag, gaat door in 
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. We hopen op een 
talrijke aanwezigheid van onze leden, maar ook op een 
delegatie van andere chapters. Wat zeker is: uit het UK 
komt een delegatie die op vrijdag 6 september een 
Algemene vergadering zal houden. Meer info over het 
programma van vrijdag en zaterdag volgt in latere 
nieuwsbrieven. 
Tijdens de wintermaanden hebben een aantal van ons 
evenmin stil gezeten en er is aan heel wat projecten 
verder gewerkt. Zo was er een driedaagse rond de 
conservatie op lange termijn van de Edwards-fazant in 
de Zoo van Antwerpen en heel wat onderzoeksactiviteit 
rond de bruine oorfazanten. In de nieuwsflitsen lees je 
hierover meer. 
Veel  leesplezier! 
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Jaarvergadering 23  maart 2019 te Grimbergen 
 

De jaarvergadering van WPA-Benelux heeft plaats op zaterdag 23 maart 2019 te Grimbergen. 

Er is een ganse dag aan activiteiten voorzien. 

Programma: 

 

Voormiddag bezoek plantentuin Meise       

• Locatie: Nationale Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise 

• Parking aan hoofdingang  

• 10h00 onthaal aan hoofdingang  (A) 

• Rondleiding met gids in de serres 

• Einde 12h00 

• Kostprijs 10€ 

 

Middag en namiddag programma  

• locatie: fazanterie De Roost, Roostbaan 18, Grimbergen 

• 12h30 lunch bij gebr Roelants in de fazanterie voor de bezoekers van de plantentuin 

• parking is voorzien op grasveld vooraan 
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• 14h00 onthaal met koffie van de liefhebbers die alleen deelnemen aan het 

namiddagprogramma en de jaarvergadering  

• 15h00 rondleiding in fazanterie en bezoek collecties 

 

Avondprogramma jaarvergadering 

• Locatie: Brasserie ’s Gravenmolen,  ’s Gravenmolenstraat 70, 1850 Grimbergen 

• 17h00 buffet in brasserie ‘s Gravenmolen 

• Keuze tussen stoofvlees- of vispannetje met garnituur 

• Kostprijs 15€- een frisse pint Grimbergen of een frisdrank inbegrepen 

• 18h30 aanvang jaarvergadering 

• 21h00 einde  

Gelieve uw deelname te bevestigen bij de secretaris en dit ten laatste voor  

voor 14 maart 2019 via mail of telefoon. 

We moeten tijdig het aantal deelnemers kunnen doorgeven aan de desbetreffende organisaties. 

 

Deelname formulier jaarvergadering te Grimbergen 2019 
De jaarvergadering van WPA-Benelux heeft plaats op zaterdag 23 maart 2019 te Grimbergen. 

Programma: 

 

Voormiddag bezoek Pantentuin Meise en lunch op fazanterie De Roost 
 

Aantal deelnemers: _____ personen 

Kostprijs 10€ pp 

Totaal :                    ______Euro 

 

Namiddag bezoek aan Fazanterie De Roost en Diner  
 

Bezoek  fazanterie De Roost 

Aantal deelnemers: _____ personen 

Kostprijs gratis 

 

Diner in brassertie ‘s Gravenmolen 

Aantal deelnemers: _____ personen: ____vis/ ____ vlees 

Kostprijs 15€ pp 

Totaal :                    ______Euro 

 

Deelname jaarvergadering om 18h30 
Aantal deelnemers: _____   personen 

Kostprijs gratis 

 

Totaal bedrag:         ______Euro      

 

Gelieve het totaal bedrag over te maken op volgende rekening:  

 
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
IBAN  NL62INGB0001093646             BIC  INGBNL2A  
Nederland   1093646 ING-bank   
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World Pheasant Association – BeNeLux 

JAARVERGADERING 
Zaterdag 23 maart 2019 te Grimbergen 

AANVANG 18.00 uur 

AGENDA 

 
1. Opening en mededelingen 
 

2. Verslag jaarvergadering 2018, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2018 
 

3. Jaarverslag 2018 van de secretaris 
 

4. Financieel verslag 2018 van de penningmeester stand van zaken betreffende de inning 

van de contributie 
 

5. Begroting 2019 en vaststellen contributie 2020 
 

6. Verslag kascommissie 2018 

 

7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2019  

 

8. Voorstellen van de Fazantendag WPA-Benelux 2019.  

       

9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

Aftredend volgens rooster is Ludo Pinceel. 

Er is nog minstens één vacature niet ingevuld. Kandidaturen voor het bestuur kunnen tot 

één week voor de vergadering bij de secretaris ingediend worden. 

 

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 

aftredend in 2020:   Teun van de Braak, Dirk Callebaut en Ivan Roels 

aftredend in 2021: Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen 

aftredend in 2022: Frédéric Verstappen en Michaël van Duijnhoven  

aftredend in 2023:    geen 

aftredend in 2024:  Ludo Pinceel 

 
 

11. Rapportage werkgroepen:  

Kamhoenders  Jaak Janssen 

   Kraagfazanten  Victor Steenackers 

   Pauwfazanten  Michaël van Duijnhoven 

   Vuurrugfazanten Dirk Callebaut 

   Tragopanen  Marco Robijns 

   Zilverfazanten  Harry Das 

   Oorfazanten  Ivan Roels 
 

12.  ECBG-activiteiten:  

• verslag Frédéric Verstappen 

• Edwards-project Ludo Pinceel - Ivan Roels 

 

13. Stamboeken: verslag Ivan Roels, Frédéric Verstappen en Paulo Raeymaekers 

 

14.  Rondvraag en Sluiting 
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Een jaar werken met de Zilverfazanten: 
Door Harry Das, foto’s CD WPA 

 

Samen met het Berlioz broedkoppel heeft ook het Lewis broedkoppel gezorgd voor 

nakomelingen in 2018. 

Bij het Berlioz koppel  werd 

er steeds geruzied en er 

waren regelmatig 

vechtpartijen. 

Wilde ik de hen laten 

overleven, moest ik haar 

steeds verwijderen van de 

haan. Dit alles had 

natuurlijk zijn invloed op 

het aantal eieren. 

Intussen is de Berlioz hen 

vervangen en tot hiertoe 

leven ze vredig samen dus 

hoop voor broedseizoen 

2019. 

 

Alhoewel het vorige seizoen 

het Lewis koppel het heel goed gedaan had, vertoonde nu de haan teveel interesse in de 

eieren. Ondanks het meerdere keren gaan kijken, klokvast eieren proberen te rapen, verloor ik 

hier toch eieren. 

 

Nieuw voor 2019 is een jong koppeltje Jones, maar nog niet kweek klaar in 2018. 

 

Ben ook nog wel op zoek naar de “echte” echte zilverfazant ofwel de nominaat vorm. Door 

kruisingen met de ondersoorten werd de echte zilverfazant een allegaartje van alles,. 

 

De Kalij's: 

Nieuw koppel Streepfazant 

(komende van Duitsland) 

samengevoegd met de 

overlevende hen van het 

vorige triootje na marter 

aanval. Het trio ziet er 

veelbelovend uit, de hennen 

hebben duidelijke strepen op 

hun borst, zoals het ook hoort. 

 

Bij het triootje Crawfurd's heb 

ik in 2018 geen eitje gezien. 

De  haan toont weinig 

interesse voor zijn hennen en 

balsen is er ook niet bij. Ik 

denk dat ik zijn voeding moet 

gaan aanpassen. 
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Deze collectie geeft mij de mogelijkheid om detail foto's te maken. 

Momenteel gebruik ik die om een balgenstudie op te zetten. Niet zozeer om in eerste plaats 

een bepaalde ondersoort te identificeren via de balgenfoto's maar om een procedure uit te 

werken door foto' s van de balgen te vergelijken met foto's en detail foto's van de fazanten. 

Ook de foto's gebruiken in vergelijking met de geschreven beschrijving van de fazanten. 

Metingen van lengte, vleugellengte, staartlengte en lengte loopbeen spelen hier ook een rol in. 

Momenteel loopt deze studie nog maar ze kan enkel gebeuren in de stille periode en niet 

tijdens broedseizoen. 

 

Na een kweek met nakomelingen , maak ik hiervan steeds een kweekverslag. Dit verslag 

bevat dan de geschiedenis van heel het broedproces , mijn belevenissen ,wat algemeenheden 

en in sommige gevallen wat raadgevingen. Voor 2018 was de Lewis zilverfazant aan de beurt. 

( verschijnt  binnenkort in tijdschrift )  Liefhebbers die graag ook eens hun bevindingen kwijt 

willen geraken, zijn steeds welkom. 

 

Voor zover het leven met de zilverfazanten in 2018 
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Het 7de WPA International Galliformes Symposium vindt plaats in 

Vietnam. 
Overgenomen uit rundbrief 27 WPA-Oostenrijk en vertaald door Jaap Korten. 

 

Op maandag 23 en dinsdag 24 september 2019, in het Saigon Quang Binh Hotel. 

Adres: 20 Quach Xuan Street, in Dong Hoi City, Quang Binh Provincie, Vietnam. 

 

Quangh Binh is een van de provincies waar de Edwards fazant oorspronkelijk voorkwam. 

Het Symposium wordt gezamenlijk georganiseerd door WPA en Viet Nature, onze partner in 

Vietnam. 

 
Voorlopig Programma 

 

Optionele Pre-Symposium Tour 

 

16 of 17 september 2019 

Aankomst in Hanoi. Verblijf in hotels in de oude stad van Hanoi. 

In Hotel Le Foyer of in Hotel May de Ville Old Quarter, die naast elkaar liggen. 

Of in het ertegenover gelegen Tirant Hotel. 

17 september 2019 

Bus tour in Hanoi. Er zijn vele mogelijkheden en bezienswaardigheden te bezoeken. 

B.v. de Ngoc Tempel, de Hao Lo Gevangenis, het Ho-Chi-Minh Mausoleum, de Quan Thanh 

Tempel, het Westmeer, de Literatuur Tempel, de Koninklijke Citadel van Thang Long en het 

Hanoi Opera Huis. 

18 september 2019 

Ontdek de beroemde Oude Stad van Hanoi, bezoek Hanoi Zoo met de Edwards fazanten. 

En het Thang Long Waterpoppen Theater, waar artiesten optreden in theateruitvoeringen met 

waterpoppen en daarbij behorende muziek. 

 

   Edwards-fazant 

19 tot en met 21 september 2019 

Een boottocht van drie dagen met twee overnachtingen aan boord van een traditionele 

jonkboot in de beroemde Wereld Erfgoed Ha Long Baai of de nabijgelegen Bai Tu Long 

Baai. Een meerdaagse boottocht is de beste manier om de enorme, adembenemende 

karstbergen (rotsformaties), die uit zee oprijzen, te bezoeken. WPA is van plan een boot voor 

de eigen groep te charteren. Kosten ongeveer GB£ 220 per persoon, alles inclusief, maar 

zonder drankjes. 
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21 of 22 september 2019 

Van Hanoi naar Dong Hoi. 

De vlucht in de vooravond duurt 90 minuten en kost ongeveer GB£ 50 per persoon. 

Of met de trein, niet erg comfortabele, duurt 12 uur en kost ongeveer GB£ 30 per persoon. 

22 september 2019 

Optionele toer van Dong Hoi naar de Phong Nha en Thien Duong grotten. 

In het opmerkelijke Nationaal Park Phong Nha-Ke Bang bevinden zich de oudste karstbergen 

van Azië, die 400 miljoen jaar geleden zijn ontstaan. 

In Phong Nha zijn honderden grotten, waarvan velen met buitengewone afmetingen en 

lengten. Ze zijn met spectaculaire ondergrondse riviertjes doorkruist. Een paradijs voor 

grotontdekkers. De tour kost GB£ 30 per persoon, inclusief lunch en twee bezoeken aan 

grotten. Eén met een boot en de andere is na een korte maar inspannende klim te bereiken. 

 

Opm.: Deelnemers die niet aan de Pre-Symposium Tours zullen deelnemen worden 

aangeraden om tijdig Hanoi of Ho Chi Minh City (Saigon) te bereiken om op zaterdagmiddag 

21 september of zondagmorgen 22 september 2019 naar Dong Hoi te vliegen. 

 

WPA Symposium in het Saigon Quang Binh Hotel te Dong Hoi. 

22 september 2019 

Welkom begroeting in Vietnam door Viet Nature. Gevolgd door diner. 

23 en 24 september 2019 

Symposium en foto sessie. Tot slot afscheidsdiner. 

 

Programma wordt nog bekend gemaakt. 

 

Post-Symposium Tour 1 – met Saigon Quang Binh Hotel als basis 

25 september 2019 

Excursie door het Khe Nuoc Trong Reservaat naar het kweekcentrum voor Edwards-fazanten 

en de vogelobservatie. Dit reservaat is een van de weinige in Vietnam waar niet al te intensief 

is gejaagd. Er zijn veel bijzondere diersoorten op beelden van infrarood camera’s gezien. Dit 

is waar de eerste Edwards-fazanten zullen worden vrij gelaten.  

 

Bai Tu Long Baai, onderdeel 

van de beroemde Ha Long Baai 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS_4u__cXeAhVPblAKHU8FDLYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vietnamtourism.com/fn/index.php/news/items/7889&psig=AOvVaw34EAnsRyEKP_spXR7Bozf8&ust=1541807158234111
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   Zilverfazant 

 

26 en 27 september 2019 

Keuzemogelijkheid 

1) Een 2-daagse voettocht naar het Khe Nuoc Trong Beschermd Natuurgebied met 

medewerkers van Viet Nature. Tocht is zeer vermoeiend. 

of 

2) Bus tour om het Khe Nuoc Trong Reservaat vanaf de doorgaande wegen te bekijken. 

Een vroege start verhoogt de kans tijdens beide tours om de roodscheendoek, een langoer 

apensoort uit de Oude Wereld, te spotten. 

Verder met bezoeken aan andere centra met wilde dieren.  

Een bus tour door West Vietnam om de dierenwereld te zien. Laatste diner in Dong Hoi. 

 
Post-Symposium Tour 2 

28 september 2019 

Rit naar Hue. Aansluitend een tour naar de Vinh Moc Tunnels, die tijdens de Vietnam oorlog 

als schuilplaats dienden voor de lokale bevolking tijdens langdurige bombardementen. 

En de iconische Hien Luong Brug in de gedemilitariseerde zone van Vietnam in de Quang Tri 

Provincie. 

Overnachting in Saigon Morin Hotel. Voor twee personen tussen de GB£ 45 en 50 per nacht. 

29 september 2019 

Om van de atmosfeer van Hue te genieten is een vaart met een drakenboot op de Parfum-

Roodscheendoek (Red-shanked 

Langurs) in het Khe Nuoc Trong 

Reservaat 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38jxgMbeAhVKb1AKHXCICwYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.timplowden.co.uk/red-shanked-douc-tim-plowden/&psig=AOvVaw2316KI5jzhVlgdLnoan8q2&ust=1541808095607583
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rivier een goede mogelijkheid. Met een bezoek aan de Thien-Mu-Pagode en de Hon-Chen-

Tempel. Er zal ook tijd zijn voor bezichtiging van de Keizerlijke Citadel en de Dong Ba 

Markt in Hue. Kosten rond de GB£ 30 per persoon. 

30 september 2019 

Rit naar Hoi An over de Marmerberg Pas. ’s Avonds een bezoek aan de Oude Stad van Hoi 

An. Overnachting in Belle Maison Hadana Hoi An Resort & Spa.  

Kosten tussen de GB£ 45 en 50 per nacht voor twee personen. 

1 oktober 2019 

1) My Son Hindu Sactuary, sinds 1999 een UNESCO Werelderfgoed, is een geweldig 

voorbeeld van de oude Champa-beschaving in Zuid Vietnam. Het was een onafhankelijke 

staat met een unieke cultuur van de 4de tot de 17de eeuw, waarna het door Vietnam werd bezet.  

De indrukwekkende ruïnen in Hindoe-stijl bieden veel mooie steensculpturen, tempels en 

torens in een rimboe omgeving. 

of 

2) Breng een dag door met een Engelstalige reisleider, die door het schilderachtige landschap 

van Vietnam rijdt, ver weg van de verkeersdrukte en lawaai van de stad. 

Over de eilanden van de Song-Thu rivierdelta met lokale transportmiddelen, over veerponten 

en drijvende bruggen. Alan Singh en John Corder hebben de tour gedaan en waren 

enthousiast. (Niet vermoeiend) 

2 oktober 2019 

De tour eindigt met vluchten van Da Nang naar Hanoi of Hoi Chi Minh Stad.  

In Saigon Zoo is het enige kweekstation voor de Gekuifde (Rheinardt) Argus fazant. 

De tour kan met een bezoek aan deze vogels eindigen en dan van Hoi Chi Minh Stad naar 

huis terug reizen. 

Er bestaat ook de mogelijkheid langer te blijven, een hotel te boeken en Hoi Chi Minh Stad te 

verkennen. 

 
Gekuifde (Rheinardt) Argusfazant man in Saigon Zoo 

 

Post Symposium Tour 3 als alternatief voor Tour 2 

Vanaf 28 september 2019 

Er wordt nog gesproken over een tour, die Fritz Esser in het noorden van Thailand zal 

organiseren, om de groene pauwen in het wild te zien. Fritz heeft jarenlang in de buurt van 

Chiang Mai gewoond en heeft verteld dat er twee zeer goede observatie plekken voor groene 

pauwen zijn. Een in het district Phayao, ongeveer 200 km van Chiang Mai en de andere in het 

district Lamphun, ongeveer 90 km van Chiang Mai. 

Andere activiteiten zullen ook nog worden aangeboden en de details worden met de 

boekingsinformatie bekend gemaakt. 
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Opm.: Deelnemers, die voor deze tour kiezen, dienen dan van Da Nang via Bangkok naar 

Chiang Mai te vliegen. Dat kost ongeveer GB£ 180. 

 

   
 
Groene pauw 

 

 

CONTACT:  

Barbara Ingman, Administrator, World Pheasant Association,  

Middle, Ninebanks, Hexham. Northumberland. NE47 8DL UK  

email: office@pheasant.org.uk Phone: +44(0)1434 345526 
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Fazanten van de wereld 
 

Een nieuw fazantenboek van Karol 

Sepielak, de voorzitter van de WPA Polen. 

Beide volumes zijn uit het Pools 

vertaald en zijn nu in een volume in 

het  Engels verkrijgbaar. 

Twee jaar geleden bracht, Karol 

Sepielak,de voorzitter van de WPA 

Polen, zijn eerste boek uit over 

fazanten. Het is zijn 

wetenschappelijk werk in de context van zijn studie van 

de biologie. 

Een jaar later kwam het tweede volume dat eveneens werd 

gedrukt. 

Karol Sepielak behandelt alle gangbare soorten fazanten 

vanuit een wetenschappelijk oogpunt 

In termen van voorkomen, levensstijl, systematiek, 

hokken, fokken en  menselijke voogdij. Met de hulp van 

geselecteerde, relevante literatuur van Beebe en Delacour, 

maar ook van Keith Howman en Franz Duister is hij hier 

zeker in geslaagd 

Echt interessant werk over ons allemaal en onze hobby. Dit 

jaar is ook dus een Engelse vertaling verschenen in één 

volume en dit maakt zijn wedrk toegankelijk voor ons 

allemaal. 
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De foto's en illustraties zijn op 
Karols reizen genomen en dus 
actueel en audentisch. De lay-out 
is heel duidelijk ontworpen. 
Kortom, het werk dat door Karol 
Sepilak is gedaan is nuttig voor 
alle fazantvrienden. 
Dit boek is zeer aan te bevelen. 
Wens je meer informatie, gelieve 
contact te nemen met WPA-
bestuur. 

 
 

 
 
 
Nieuwsfiisen 
 
Ook tijdens de wintermaanden werd er natuurlijk niet stilgezeten. 
 
Vooral de focusgroepen bleven actief. 
 
De Focusgroep voor de Kraagfazanten had een bijeenkomst ten huize van Ludo Pinceel op 
18 januari waar de werking van het voorbije jaar besproken werd en plannen gesmeed werden 
voor 2019. Het in stand houden van de soortzuivere populatie van de goudfazant, de 
zogenaamde 5000 dieren, blijft de eerste bekommernis. Ook dit jaar was er weer veel 
belangstelling voor de nafok, ook vanuit het buitenland. Het verwerven van soortzuivere Lady 
Amherst-fazanten blijft een na te streven doel. Alle pogingen bleken tot nu toe jammer 
genoeg vruchteloos, al kan men wel zeggen dat de vogels van de focusgroep fenotypisch erg 
mooi zijn. 
 
De Focusgroep Tragopanen verwacht de resultaten van de twaalfde testronde op korte 
termijn. Ondertussen is er al weer voor een dertiende ronde gestart met het inzamelen van 
stalen. Ook dit jaar bleek weer maar eens dat er te weinig nafok was om alle gegadigden 
verder te helpen. Vooral hennen van de Satyr en de Cabot blijken zeldzaam.  
Het is trouwens jammer dat veel mensen, vooral in het buitenland, wel deelnemen aan de 
testen, maar daarna vergeten hun jongen met de officiële TR-ringen te ringen, waardoor ze 
voor het project verloren gaan. 
 
Onze jongste Focusgroep, die van de Oorfazanten heeft ook een drukke periode achter de 
rug.  
Er werd veel aandacht besteed aan het uitwisselen van dieren en het samenstellen van nieuwe 
fokparen. Vooral de Bruine Oorfazant kreeg hierbij volle aandacht. Deze soort is namelijk 
bedreigd in het wild. Van het oorspronkelijk uitgestrekt verspreidingsgebied blijft niet veel 
meer over: slechts drie of vier kleine populaties die al geruime tijd geografisch gescheiden 
zijn, waardoor genenuitwisseling onmogelijk geworden is. Dank zij de bijdrage van talrijke 
liefhebbers konden we een groot aantal stalen aan Chinese onderzoekers bezorgen. Zij kunnen 
zo nagaan in hoeverre de dieren die we hier houden al dan niet verschillen van de nog in 
China aanwezige dieren. 
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Ook werden er stalen bezorgd aan twee laboratoria die tegen lage kosten vogels willen seksen. 

Voor oorfazanten is dit vaak een probleem. Sexado de Aves – Spanje en Stab Vida - Portugal 

hebben aan de hand van die stalen hun methode op punt kunnen stellen en nu zullen we met 

stalen van vogels waarvan het geslacht al bekend is nagaan in hoeverre hun methode 

betrouwbaar is. 

Er zijn ook plannen om naar het Natural History museum te Tring (UK) te trekken om de 

aanwezige collecties daar na te kijken. 

 

Op de komende jaarvergadering van 23 maart zullen alle Focusgroepen verslag uitbrengen 

over hun activiteiten. 

 

Een erg belangrijk evenement ging door van 12 tot 14 december in de Antwerpse Zoo. 

Het ging om een bijeenkomst van de belangrijkste spelers in het conservatieproject rond de 

Edwards-fazant. De bedoeling was een zogenaamd Long-Time Management Plan samen te 

stellen voor deze wellicht in het wild al uitgestorven soort.  

De 15 aanwezigen vertegenwoordigden milieubeschermingsorganisatie (Birdlife International 

en VietNature),  IUCN (SSC Conservation Breeding Specialist Group en Galliformes 

Specialist Group), EAZA (Conservation department, Galliformes TAG en verschillende zoos) 

en WPA/ECBG. 

 

Er werd gesproken over de nodige in situ activiteiten in de Vietnamese zoos en in het net 

voltooide en het nieuwe nog te bouwen breeding centre. Begeleiding ter plekke vanuit Europa 

zal noodzakelijk zijn en verzorgers zullen getraind worden in Paignton Zoo.  

De opbouw en het beheer van een voldoende grote ex situ populatie in Europa, de VS en 

Japan is een andere belangrijke zaak. Hiervoor is een goed georganiseerde samenwerking 

tussen de verschillende zoos en een groot aantal beproefde kwekers noodzakelijk. De 

supervisie over de zoos gebeurt door de EAZA Galliformes TAG, die over de private kwekers 

door de ECBG. De algemene supervisie zou door de IUCN SSC Galliformes Specialist Group 

kunnen gebeuren. 

Een uitgebreider verslag volgt. 
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Er werd vergaderd onder de kundige leiding van Kristin Leus. 

In de aandachtige toehoorders herkennen we van links naar rechts: Nigel Collar, John Corder, 

Ivan Roels en Marcin Chrapowicki.  

 

 
 

De deelnemers aan de workshop van links naar rechts: Nigel Collar (Birdlife), Tomas Kapic 

(EEP coordinator en Zoo Praag), Heiner Jacken WPA/ECBG en stamboek Edwards-fazant, 

William van Lint (EAZA Collection coordinator and Conservation Department), Jo Gregson 

(Curator vogels, Paignton Zoo), Ryshard Topola (curator vogels zoo Warschau), Ivan Roels 

(WPA stamboek Vietnam-fazant) Ludo Pinceel (WPA/ECBG en Vice-chair Galliformes 

TAG), Marcin Chrapowicki (Head Keeper Vogels Warschau Zoo), Pham Tuan Anh 

(President Viet Nature), Tobias Rahde (ISB keeper en Curator vogels Zoo Berlijn), Kristin 

Leus (IUCN Conservation Breeding Group Program Officer en EAZA Population 

Management advisor), Frédéric Verstappen (Chairman WPA/ECBG en coordinator zoo 

Planckendael), Jan Dams (Chairman Galliformes TAG en coordinator zoo Antwerpen) en 

John Corder (WPA/ECBG). 
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Lidmaatschap  2019 
 

Het is ook weer hoog 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 :  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 2019 vermelden 

 

Nieuwe leden 
 

Baens A.      Belgie 

 

Agenda  
 

• 23 maart 2019 jaarvergadering WPA-Benelux te Grimbergen 

• 6 april ECBG-vergadering in Oostenrijk Zoo Schönbrunn - Wenen. 

• 6-18 mei EAZA-Bird TAG's in Berlijn 

• 15 juni 2019 SAC-meeting in Paignton Zoo en WPA council 

• 16-17 aug fazantendag Oostenrijk in Hongarije , plechtige viering opstart WPA-

Hongarije 

• 30-31 aug en 1 sept WPA-Duitsland in Neunkirchen Saarland   

• 6 sept 2019 bijeenkomst en AV WPA International Hotel Van der Valk - Rotterdam  

• 7 sept 2019 fazantendag WPA Benelux te Blijdorp - Rotterdam 

• 23-24 sept 2019 Vietnam WPA symposium  

• 18 oktober ECBG-verg Frankrijk Cleres 

• 19 oktober 2019 100 jaar park Clères 

• 2-3 november show De Korhaan te Geel 

 

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

secretariaat. 


