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van het bestuur 
 

De maand mei is bijna voorbij en hopelijk piepen overal 
de jongen dat het een lieve lust is. 
Er lijkt inderdaad wel iets aan de hand met het klimaat, 
want na een (te) warme nawinter gingen we over naar 
een winterse lente terwijl de natuur om water smeekte. 
Daar wordt nu wel aan gewerkt, maar aangenaam is het 
niet echt geweest.  
De rare bokkensprongen van het weer lijken de laatste 
jaren steeds weer hetzelfde resultaat te hebben: veel 
onbevruchte eieren. Toch zijn er een aantal soorten 
waarvan we een flink kweekresultaat best zouden 
kunnen gebruiken. Van soortzuivere rode,  gele en 
groene kamhoenders, Satyr- en Cabot-tragopanen, 
Salvadori-fazanten en diverse vuurruggen en 
Pauwfazanten is de vraag steeds veel hoger dan het 
aanbod. 
In deze nieuwsbrief wordt traditioneel uitgebreid 
ingegaan op onze succesvolle jaarvergadering. Alle 
verslagen kan je hier verder lezen, maar ook een relaas 
van het bezoek aan de Nationale Plantentuin van Meise 
en de indrukwekkende collectie van de gebroeders 
Roelants in Grimbergen.  
In april waren we ook te gast in Wenen bij WPA-
Oostenrijk. Daar ging in ZOO Schönbrunn de ECBG 
vergadering door. Ook een bezoek aan de oudste zoo ter 
wereld mocht niet ontbreken. 
WPA-Benelux viert dit jaar haar 40-ste verjaardag en dat 
willen we uiteraard extra vieren.  
Op 6 en 7 september keren we terug naar Blijdorp te 
Rotterdam waar onze vereniging in 1979 boven de 
doopvont werd gehouden. We zouden hier een oproep 
willen houden voor iedereen die informatie heeft over de 
beginjaren van WPA-Benelux of nog mensen kent die er 
destijds bij waren. Alles is welkom: teksten, foto's 
namen en adressen... Onze vriend en trouw lid Peter 
Holzheimer heeft ons alvast een hele reeks prachtige 
foto's bezorgd, maar er is zeker meer in het vat. 
Omdat ook de mensen van het hoofdbestuur naar 
Rotterdam komen en we hier de Annual General 
Meeting van WPA houden, worden het hopelijk enkele 
onvergetelijke dagen. 
Veel leesplezier! 
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Bezoek aan vogelpark te Clères 
Tekst en foto’s Ivan Roels 

 

Le Parc de Clères bevindt zich in het hart van het departement Seine-Maritime in Normandië, 

Frankrijk. Het park is gesticht in 1919 door Jean Delacour en dit jaar viert men er het 100 

jarig bestaan. Jean Delacour is door de meesten van ons gekend als schrijver van het boek “ 

The Pheasants of the World “ of  

“Curassows and related birds “. Het mooie 

wandelpark is 13 ha groot en heeft een 

collectie van 1400 dieren. Verschillende 

dieren en vogels lopen er vrij in het park 

rond. 

Bron : 

http://www.parcdecleres.net/fr/home/# 

Jean Delacour heeft  in het begin van de 20e 

eeuw ook verschillende expedities 

ondernomen in Vietnam, waarbij ook 

Edwards’ – fazanten werden waargenomen 

en ondergebracht in de volières van zijn 

vriend Pierre Jabouille in Hué. In mei 1924 

zijn er door Jean Delacour 15 Edwards-

fazanten ingevoerd uit Vietnam waarvan er 

4 hanen en 3 hennen werden ondergebracht 

in de volières op zijn kasteeldomein in 

Clères. Deze vogels vormden de basis van 

de huidige populatie Edwards-fazanten in Europa. 

In het kader van het Saving the Edwards Pheasant Programma is er op 11 februari een hen 

Edwards, gekweekt door ons lid  Romain Lemmens, overgebracht naar het Zooparc in Clères.  

Het is de bedoeling dat deze vogel daar 40 dagen in quarantaine zal worden gehouden, waarna 

de vogel zal worden 

overgebracht naar de Zoo 

van Mulhouse, waar ook een 

haan Edwards beschikbaar 

is. Dit nieuw samengesteld 

paar zal dan worden 

verstuurd naar Singapore 

Zoo.  In Singapore voorziet 

het reddingsprogramma om 

er een satelliet-populatie uit 

te bouwen in Zuid-Oost 

Azië, doch buiten Vietnam. 

Indien er calamiteiten 

zouden voordoen in de 

kweekprogramma’s in 

Vietnam, zou men dan de 

mogelijkheid hebben om 

vogels over te brengen uit de 

‘satelliet”- populatie in Singapore. 

 

 

http://www.parcdecleres.net/fr/home/
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Wie graag het  Zooparc in Clères eens wil bezoeken, naar aanleiding van het 100 jarig 

gestaan, zou dit kunnen plannen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van onze vrienden van WPA 

Frankrijk. Zij hebben dit jaar hun bijeenkomst gepland op 19-20 oktober.  

De nestors van onze afdeling, Firmin Roels en Carlo Florizoone zijn alvast al een kijkje gaan 

nemen. Ze hebben er gezien dat 

er momenteel hard wordt 

gewerkt om de plantsoenen in 

gereedheid te brengen voor het 

jubileumjaar. Bij de vogels was 

er nog niet zo veel activiteit te 

zien gezien er nogal wat soorten 

nog in hun winterverblijf zijn 

ondergebracht. De haan Cabot’s 

tragopaan geniet alvast van de 

zachte temperaturen. 

Er is ook nog eventjes halt 

gehouden bij het borstbeeld van 

Jean Delacour; ter 

nagedachtenis van iemand die 

heel wat betekend heeft voor de 

avicultuur in het begin van de 

20e eeuw. 
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Jaarvergadering WPA-Benelux 23 maart 2019 
 

Traditioneel vieren we het begin van de lente met de algemene vergadering van onze 

vereniging. 

Dit jaar stond er een bezoek aan de Nationale Plantentuin van België op het programma en 

een bezoek aan de fazanterie "De Roost" van onze leden Guido en Raf Roelants. 

Om 10 uur 's morgens stonden 33 leden verzameld aan de ingang van het Domein van 

Boechout te Meise, waar de 

Belgische plantentuin gelegen 

is. 

Het feit dat het onthaal ten 

gevolge van 

verbouwingswerkzaamheden 

erg primitief was (een tijdelijke 

kiosk als kassa en dat was het) 

was voor diegenen die al enkele 

uren onderweg waren een 

beetje een teleurstelling; een 

kop koffie was er wel in 

gegaan. 

Twee gidsen stonden ons op te 

wachten en na een korte 

voorstelling werden we in twee 

groepen verdeeld en werd het 

bezoek aangevat. 

Onze gids gaf een interessant 

overzicht van de geschiedenis 

van het 143 hectare grote 

domein. Het nog aanwezige 

kasteel, een echte waterburcht, 

dateert van de 12de eeuw en 

werd, samen met het park 

aangekocht door Leopold II van 

België in 1879-1881om er zijn 

zuster Charlotte in onder te 

brengen. Deze was door haar 

huwelijk met Maximiliaan, de 

broer van keizer Franz-Jozef 

van Oostenrijk (de man van de 

beroemde Sissi) groothertogin 

van Oostenrijk geworden en 

later zelfs keizerin van Mexico. 

Bij de opstand van Juarez werd 

Maximiliaan gefusilleerd,  

Charlotte werd waanzinnig en 

keerde terug naar België. Ze 

bracht de rest van haar leven in 

Meise door, waar ze in 1927 

stierf.  
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In 1938 kocht de staat het domein aan en 1939 verhuisde de Nationale Plantentuin van de 

Kruidtuin in Brussel naar daar. Naast een gebouwencomplex in laat-modernistische stijl 

waarin de wetenschappelijk laboratoria, het herbarium en de bibliotheek zijn ondergebracht, 

valt vooral het reusachtige plantenpaleis op. Voor wie meer over de geschiedenis van het 

domein wil weten: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134059 

Onze gids loodste ons door het park, via bloeiende voorjaarsplanten naar deze reuzenserre. In 

dit complex zijn alle niet-winterharde plantensoorten ondergebracht. Er zijn daar 13 

verschillende toegankelijke afdelingen, die elk een typisch biotoop vertegenwoordigen.  We 

kregen een uitleg in de eerste kas over de structuur van het tropische regenwoud en de 

typische aanpassingen van de planten die we daar aantreffen. De indruk was overweldigend 

en de omstandigheden zo natuurgetrouw, dat we bijna het gevoel hadden dat al gauw een 

fazant uit de ondergroei te voorschijn zou komen.  

Interessant was ook dat we een hele boel planten die we uit het dagelijks leven kennen in hun 

ware gedaante te zien kregen zoals bananen, cacao, koffie, rubber, citrusvruchten en een 

aantal specerijen. Ook een reeks zogenaamde kamerplanten, die meestal thuis in een klein 

potje trachten te overleven, kregen we hier in hun ware vaak reuzen-)gedaante te zien.   

Zoals meestal als iets de moeite waard is, vloog de tijd voorbij en moesten we naar de uitgang 

terugkeren voor het volgende deel van de dag. De plantentuin van Meise is zeker een privé 

bezoek van een hele dag waard, maar dan liefst iets later in het jaar, als alle planten in bloei 

staan. 

 

De tocht van Meise naar 

Grimbergen vergde enig gezoek 

want er waren uitgerekend 

wegenwerken aan de gang net 

voor de deur van onze gastheren. 

Blijkbaar geloofden de meeste 

mensen eerder in hun 

navigatiesysteem dan in de door 

de gebroeders Roelants 

bereidwillig opgehangen bordjes 

maar uiteindelijk kwamen we 

toch allen waar we moesten zijn. 

Het gemis aan koffie 's morgens 

werd nu ruimschoots 

goedgemaakt en bovendien 

waren er grote hoeveelheden 

belegde broodjes en warme 

soep, zodat niemand honger 

hoefde te lijden.  

De lunch gaf uiteraard 

gelegenheid om uitgebreid van 

gedachten te wisselen over het 

op handen zijnde 

kweekseizoen. 

Raf gaf ons  een korte uitleg 

over de oorsprong van de 

fazanterie. Op die plaats 

hadden hun ouders een grote 
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anjerkwekerij en toen deze gesloten werd 

namen Raf en Guido de installatie over en 

startten er een grote struisvogelfarm, die een 

aantal jaren geleden werd opgegeven en 

vervangen door fazanten. Eerst werden 

vooral verschillende ondersoorten van de 

Edelfazanten samengebracht, maar daarna 

kwamen er ook heel wat andere soorten 

fazanten en hoenderachtigen bij. 

Guido en Raf namen dan elk een groep onder 

hun hoede om de collectie te bekijken. 

Enkele nandoes en een trio indrukwekkende 

struisvogels herinneren nog aan het verleden, 

maar voor de rest zijn een hele reeks soorten 

fazanten vertegenwoordigd. De foto's zeggen 

hier meer dan beschrijvingen. 

Naarmate de dag vorderde werd het wat 

frisser en vertrokken we de ene na de andere 

naar het nabijgelegen restaurant ‘s 

Gravenmolen". Deze gezellige gelegenheid 

is ondergebracht in de oudste watermolen 

van Grimbergen en daar konden we 

met pot en pint onze reunie 

verderzetten. We hadden daar een 

afzonderlijk zaaltje, waar we ook 

konden dineren en daarna vergaderen. 

Het warme buffet werd duchtig 

aangesproken, zodat we verzadigd en 

wel aan het laatste deel van de dag: 

onze eigenlijke algemene vergadering 

konden beginnen.  

Het verslag hiervan vind je terug elders 

in deze nieuwsbrief. 

Ons blijft alleen nog de gebroeders 

Roelants van harte te bedanken voor 

hun gastvrijheid en de perfecte 

organisatie van de lunch, het diner en 

de vergadering.  
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Jaarvergadering 23 maart 2019 te Grimbergen 
 

Voorzitter Ludo Pinceel 

1) opening en welkom door Ludo Pinceel 

Uur aanvang: 18.00 

Verontschuldigingen: Mariet Vallen, Peter Holsheimer en Paulo Raeymaekers 

Aanwezige : zie bijlage 1 

 
aanwezig    

Naam voornaam Naam  

        

Pinceel Ludo Verstappen Frédéric 

Roelants Raf   

Roelants Guido Bernar François 

Verbruggen Bart Borst Piet 

Van Aken Theo Soeten Dik 

Reinders Peter Roels  Firmin 

Mackintosh Renald Mussly Eric 

De Boer Sietze Mussly  Magda 

Posthumus Lutzen Das Harry 

Roels Ivan Janssen Jaak 

Schepers Paul Van Duijnhoven Michël 

Schepers mevr Robijns  Marco 

Callebaut Dirk Bouma Wobbe 

Bartling Dick Wuyts Karel 

Bartling Erna Wuyts Maria 

verontschuldigd     

Raeymaekers Paulo   

Vallen Marriet   

Holsheimer Peter   

 

2) verslag jaarvergadering 2018: geen op/aanmerkingen 

3) jaarverslag 2018  

Ludo doet verslag, aanvullingen: 

- delegatie van WPA international / HQ naar Chester (UK) 
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- in december 2018,een bijeenkomst over het Long Time Management Plan van de 

Edward fazant, aanwezig EAZA, IUCN, Birdlife International, WPA etc 

- in September 2019 komt WPA HQ bijeen in Blijdorp 

4) financieel verslag 2018 

Verzoek om in de toekomst de “overige kosten” op te splitsen naar diverse secties: o.a. 

secretariaatskosten, vergaderkosten, etc 

5) begroting is vastgesteld, contributies blijven ongewijzigd en de “vroegbetaal korting” 

wordt ook gehandhaafd 

6) Raf Roelants en Joos van Houdt hebben het financieel verslag goedgekeurd. Verzoek om 

de “overige kosten” op te splitsen, verslag wordt aanvaard.  

7) kascommissie 2019, Raf Roelants en Sietze de Boer 

8) Fazantendag 2019, diergaarde Blijdorp te Rotterdam, 07-09-2019 

Speciale aandacht voor het 40 jarig jubileum 

Haaienzaal, onthaal en viering tot 12.00 uur 

Daprijs +/- E 40,- 

06-09-2019, de WPA HQ meeting in Van der Valk Rotterdam 

Vraag Ivan: wie was er aanwezig bij de oprichting?   

9) Ludo blijft aan (applaus vanuit de zaal) 

Willy Tieleman wordt ook benoemd (applaus), hij stelt zichzelf en zijn expertise voor aan 

de zaal (zit in de raad voor dierenwelzijn, voorzitter Aviornis, raad van 

hobbydierhouders, bekend met Europese wetgeving) Ludo stelt voor om Willy een vaste 

rubriek te geven over wetgeving.  

10) enkel melding, geen mutaties  

11) rapportage werkgroepen: zie ontvangen rapporten vanuit de werkgroepen 

 Bijlage 4-5-6-7-8-9-10 

Werkgroep Wilde Kamhoenders (EJFG) 

Jaarverslag 2018 door Jaak Jansen en Ludo Pinceel 

Theoretische werk: 

Voor het nieuw te verschijnen boek over fazanten werd een nieuwe korte tekst over de domesticatie 

opgesteld. 

Die tekst die destijds was opgesteld door Louis Gonnissen was achterhaald en niet meer geschikt voor 

publicatie.  

Waarschijnlijk is deze tekst intussen verwerkt.   

De tekst over de verspreiding van de vier soorten kamhoenders die ooit gepubliceerd is in het Aviornis-

tijdschrift werd geactualiseerd. 

 

Naar onze mening heeft het geen zin meer om voor de liefhebberij nog een onderscheid te willen maken 

tussen de verschillende ondersoorten van de rode kamhoenders van het continent.  We moeten die ook niet 

meer willen promoten. Naar ons eigen onderzoek zijn de vroeger opgestelde fenotypische criteria te 

dubieus. 

Wij wensen in de continentale Rode Kamhoenders enkel nog een onderscheid te maken in de oorkleur. We 

spreken dan in het vervolg over “Gallus gallus” met rode oorschijven en witte oorschijven.  De “Gallus 

gallus bankiva” komt in onze collecties volgens ons onderzoek niet meer voor.   

P.S. Over een en ander hieromtrent geeft de Aviornis-website nog steeds een andere mening weer. 

  

De beschrijving van de verschillende soorten kamhoenders is aangevuld met: Husbandry Guidelines, en 

Criteria voor soortechtheid (raszuiverheid) van Rode Kamhoenders. 

Om de interesse te wikken van de hoenderliefhebbers, is er een hoofdstuk geschreven over de geschiedenis 

van domesticatie. 

Aan een Powerpoint presentatie hiervan wordt gewerkt.  



WPA  - Nieuwsbrief 2 - 2019  10 

Plaatsing van Vogels: 

Er zijn maar net voldoende vogels gekweekt om de verliezen bij de trouwe fokkers aan te vullen. 

Er is belangstelling van enkele hoenderkwekers om rode kamhoenders ter observatie te houden. 

De stichting Galliformes kreeg een koppel rode kamhoenders uit het bestand. 

 

Kweek: 

Met de genetische variatie van Rode kamhoenders gaat het steeds minder goed. 

De kweekresultaten worden steeds slechter en het aantal oudere koppels vermindert sterk.  

Voor de rode kamhoenders, die nochtans de ouders zijn van onze kippen, blijft er bij de liefhebbers weinig 

belangstelling. 

De geringe financiële baten die er zijn aan rode kamhoenders is blijkbaar de oorzaak.   

Dit blijft het zere been van onze liefhebberij.  

Er werd dit jaar vrij goed gekweekt met de Grijze kamhoenders (Sonnerathoen). 

Met Groene Kamhoenders wordt door enkele liefhebbers slechts sporadisch gekweekt. 

De kwaliteit van de Gele Kamhoender (Lafayettehoen) vermindert zienderogen en enkele actieve kwekers 

hebben tegenslag gehad met hun kweekkoppels. 

 Communicatie 

We krijgen regelmatig vragen voor kamhoenders uit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk. 

Wanneer het gaat om één koppel dieren, welk gedoemd is om te verdwijnen door inteelt of kruising met 

gecontamineerde dieren, wordt daar niet op ingegaan. 

Enkele ernstige liefhebbers die samenwerken en zo een voldoende groot fokbestand hebben opgebouwd, 

werden wel verder geholpen.     

Overwegingen: 

Er zou DNA-onderzoek moeten gebeuren op Grijze Kamhoenders (Sonnerat).    

We vrezen namelijk dat veel grijze kamhoenders gecontamineerd zijn met Rode Kamhoenders. 

Fenotypisch zijn deze gecontamineerde dieren immers moeilijk te onderscheiden van soortechte dieren. 

 

Een bezoek aan het museum Naturalis te Leiden staat op het verlanglijstje, maar is voorlopig niet mogelijk 

als gevolg van reorganisatie van de collecties. 

 

 
KRAAGFAZANTEN WERKGROEP: jaarverslag 2018 

 

• 3 Vergaderingen van de werkgroep: januari- mei- september 

 

• Activiteiten van de werkgroep: 

• internationale bemiddeling bij samenstelling fokparen en vervangen van gestorven vogels 

• beoordeling nieuwe foklijn Lady Amherst fazant uit Duitsland zou afstammen van oude importen; 

mooie ladyfazanten maar niet soortzuiver, gestopt. 

• import Lady Amherst fazant uit China, gestopt. 

• Publiciteit werkgroep: 

• 23 maart 2018 2018 voordracht Aviornis  West Vlaanderen 

• 11 mei voordracht Aviornis  Korhaan 

• 20 april 2018 voordracht Aviornis  Oost Vlaanderen 

• Artikel voor Aviornis tijdschrift in voorbereiding: 25 jaar kraagfazanten werkgroep 

• Project 5000:  

• stamboekbeheer 

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

• uitbreiding met 5 nieuwe leden in 2018 

• aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 400 
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Jaarverslag werkgroep pauwfazanten 2018: 

 

Borneopauwfazanten: 

Eind 2018 is gelukkig de hen die gesneuveld was weer vervangen. Dit betekent dat er weer 3 kweekkoppels 

in Belgie/Nederland aanwezig zijn. Een hen heeft een (helaas) kapot ei gelegd, verder zijn er geen 

kweekresultaten behaald. 

Fokprogramma maleise en bergpauwfazanten: 

Het fokprogramma met de UK is verder uitgevoerd. Voor Maleise pauwfazanten zijn DNA analyses 

gedaan, waaruit de soortzuiverheid bleek. 

Bronsstaart en germain pauwfazanten: 

De mogelijkheden zijn onderzocht om ook voor de bronsstaart en de germain pauwfazanten en 

fokprogramma op te zetten. Waarbij voor de germain pauwfazanten ook de mogelijkheden voor DNA-

onderzoek om de soortzuiverheid te bepalen is onderzocht. Dit loopt nog en zal in 2019 verder worden 

vervolgd. 

Uitbreiden liefhebbers: 

Aangezien de kring van gespecialiseerde pauwfazantenkwekers (te) klein is, is er afgelopen jaar werving 

uitgevoerd om meer liefhebbers te interesseren voor deze fantastische vogels. 

Op dit moment is er een 16 tal liefhebbers met 3 of meer soorten pauwfazanten. 

Financieen: 

DNA analyses zijn in de UK betaald. De enige kosten die gemaakt zijn, zijn kantoorkosten van 250 euro. 

Jaarplan werkgroep pauwfazanten 2019: 

Borneopauwfazanten: 

In 2019 zal er gepoogd worden kweekresultaten te behalen van de drie geslachtsrijpe paren die er in 

Nederland en Belgie zijn. 

Fokprogramma maleise en bergpauwfazanten: 

Het fokprogramma voor Maleise en bergpauwfazanten zal verder worden uitgebreid. En opgezet 

Bronsstaart en germain pauwfazanten: 

De mogelijkheden zijn onderzocht om ook voor de bronsstaart en de germain pauwfazanten en 

fokprogramma op te zetten. Waarbij voor de germain pauwfazanten ook de mogelijkheden voor DNA-

onderzoek om de soortzuiverheid te bepalen is onderzocht. Dit loopt nog en zal in 2019 verder worden 

vervolgd. 

Uitbreiden liefhebbers: 

Aangezien de kring van gespecialiseerde pauwfazantenkwekers (te) klein is, is er afgelopen jaar werving 

uitgevoerd om meer liefhebbers te interesseren voor deze fantastische vogels. 

Op dit moment is er een 16 tal liefhebbers met 3 of meer soorten pauwfazanten. 

Komend jaar zal geprobeerd worden deze kring uit te breiden. 

Pauwfazanten bijeenkomst: 

In juni 2019 zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor de geinteresseerde liefhebbers van 

pauwfazanten in Arnhem met een aantal sprekers. 

budget: 

- kantoorkosten van 250 euro. 

- Bijdrage bijeenkomst pauwfazanten 500 euro. 

 

Jaarverslag 2018 Vuurrugfazanten 

 

2018 was het jaar waar de Kuifloze Maleise vuurrug op de EEP lijst kwam te staan, deze fazant werd dus in 

EAZA-middens algemeen als “bedreigd” erkent in zijn natuurlijke omgeving. 

Er wordt een studbook opgemaakt onder leiding van Warzawa-zoo en dit op basis van de gegevens die de 

werkgroep ter beschikking stelde. Tevens werden er vogels ter beschikking gesteld door de werkgroep. 

Deze zullen als basis  dienen voor het opstarten van een beschermingsproject. Warzawa-zoo en Avifauna 

nemen hieraan reeds deel, hopelijk volgen er nog een paar dierentuinen want de opwaardering van deze 

fazantesoort is wel erg noodzakelijk.  

Door dit alles ontstonden er goede contacten met Marcin Chrapowicky, de studbook-keeper en de 

werkgroep, informatie wordt dan ook op regelmatige basis uitgewisseld.  

Hopelijk kunnen we deze trend in 2019 verder zetten. 

Het grote nadeel bij de kuifloze Maleise vuurrug is dat alle vogels verwant zijn met mekaar. Onze hoop 

was dan ook gevestigd op 2 hanen die zich in de zoo van Singapore bevonden. De bedoeling was om deze 2 

hanen tot bij ons te krijgen zodat we uiteindelijk over onverwante dieren konden beschikken. Onlangs 

hoorde ik echter dat er nog enkel 1 haan van 1994 in leven zou zijn, deze is echter te oud om het transport  

te kunnen doorstaan zodat onze hoop op onverwantschap opnieuw vervalt. 
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Verder hield de werkgroep zich in 2018 nog bezig met de verdere inventarisatie van de andere soorten 

vuurrugfazanten, dit voornamelijk voor de vieillot, grote Borneo en prelaatfazant.  Vaak werd vastgesteld 

dat er toch nog een aantal liefhebbers zijn die één of meerdere soorten ter beschikking hebben maar zich 

verder niet aanmelden op de web site. Spijtig want hierdoor gaan kostbare gegevens verloren. 

  

 

Verslag jaaractiviteiten 2018 Tragopanen   

DNA onderzoek : 

• Ronde 11: resultaten ontvangen en aan deelnemers de nodige certificaten uitgereikt. 16 cabots 

waarvan 1 slecht, 15 satyr waarvan 5 slecht, 18 temminck 3 slecht 

• Ronde 12: opgestart, 38 stalen opgestuurd naar labo voor onderzoek 

• Ronde 13:  opgestart, resterende stalen van ronde 12 opgenomen in deze ronde. 

Verkoop TR-ringen in 2018: satyr 160 st, temminck 222 st, cabot 109 st, totaal 491 st 

11 ringen terug ontvangen van overleden tragopanen 

1440 € overgemaakt aan Aviornis in het fonds voor nieuwe projecten   

Er heeft 1 vergadering plaatsgevonden van de werkgroep. 

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

worden: er werden geen jongen aangeboden om via de werkgroep te verhandelen. De verhandelingen 

via de werkgroep hebben wel een langere doorlooptijd.   

Geen extra tragopanen in broedleen gekomen, wel verkoop van tragopanen aan dierentuinen via de 

werkgroep. 

14 Temminck tragopanen ingevoerd vanuit UK  en verspreid onder de liefhebbers 

Er is een stamboek opgemaakt door de dierentuinen van de Cabottragopanen. Werkgroep heeft hier 

ondersteuning gegeven en een verdere samenwerking afgesproken. 

Planning: 

2 overlegvergadering 

Verkoop TR-ringen 

Promoten gebruik TR-ringen  

DNA-ronde 12 en 13 afwerken. Ronde 14 opstarten 

De dierentuinen extra motiveren om hun tragopanen te laten onderzoeken , vooral de Cabot. 

 
 

Jaarverslag 2018 Focusgroep Zilverfazanten 

 

- Deelname algemene vergadering Aviornis  op zaterdag 24 februari 2018 

- Aanvulling en foto's:webpage soorten zilverfazant: voornamelijk Lewisfazant en     
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  Annamensis (bedankt Friedrich Esser) 

- Deelname jaarvergadering WPA focusgroep Zilverfazanten Barneveld op 24 maart 

- Aanschaf paartje Streepfazanten. 

- Door NCD geen gevaccineerde zilverfazanten beschikbaar voor show Meise. 

  Had heel vroeg mijn dieren gevaccineerd via drinkwater 

- Nederlandstalig fazantenboek: deel zilverfazanten : tekst beoordeelt en aangevuld waar 

  nodig.           

- Project balgenonderzoek met metingen en foto's.  Werkwijze ? Manier waarop ? 

  Procedure ? 

  Kan leiden tot artikel  

- Kweekverslag : Lewis fazanten 

 

Planning 2019 

– Kweekverslag Berlioz zilverfazant 

- Kweekverslag Streep fazant 

- Kweekverslag Jones zilverfazant 

- Kweekverslag Crawfurd fazant 

- Vervolg balgenonderzoek  

- Verdere uitbouw van webpages Aviornis voor de werkgroep 

 

Werkgroep Oorfazanten activiteitenverslag voor 2018 

 

Ondertussen hebben er meer dan 25 personen zich opgegeven om deel te nemen aan een fokprogramma 

voor de bruine oorfazanten. 

Verwezenlijkingen in 2018 : 

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

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

balgenonderzoeken in het Natuurhistorisch Museum in Tring UK en het Museum für Naturkunde in 

Berlijn. 

• In het najaar 2018 zijn er terug verschillende nieuwe fokparen samengesteld van zowel bruine – als witte 

oorfazanten met oa vogels die bekomen zijn in Ierland en Frankrijk en Tsjechië. Deze vogels werden 

geplaatst bij  deelnemers aan het fokprogramma in Europa. 

• Samenwerking met dierentuinen in Europa – uitwisseling van vogels. 

Nafok 2017+2018 Zoo Planckendael  naar  4 leden van de werkgroep 

Nafok 2018 uit de werkgroep naar Zoo Neuwied in Duitsland 

Vraag voor nafok uit de werkgroep voor Zoo Warschau in Polen 

• Samenwerking met twee lage kosten laboratoria voor DNA geslachtsbepaling. 

Veren stalen van witte- en bruine oorfazanten waarvan we het geslacht met zekerheid kennen, zijn door de 

werkgroep verzameld bij de leden en aan twee  commerciële laboratoria bezorgd. De bedoeling is dat ze 

met deze stalen hun methodes kunnen optimaliseren voor oorfazanten. 

 Sexado de Aves – Spanje 

 Stab Vida - Portugal  

• Samenwerking met dierentuinen in China en Beijing Normal University ivm een DNA onderzoeksproject 

rond bruine oorfazanten  2018-2020 door  Zhang Jing en Pengcheng Wang. 

Verenstalen van 75 bruine oorfazanten uit Europese collecties werden ingezameld  met de bedoeling om de 

genetische variatie na te gaan in de populatie “ex-situ” in Europa en deze te vergelijken met de populatie in 

kweekcentra – en dierentuinen in China. 

• De werkgroep werd door de redactie van het tijdschrift Aviornis gevraagd om het hoofdstuk over de 

oorfazanten in het fazantenboek te herzien en aan te vullen. Dit is bijna afgerond. 

• Er is 1 werkvergadering geweest op 15/12/2018 

Doelstellingen voor 2019 : 

• Ondersteunen DNA onderzoek in China 

• Balgenonderzoek in Natuurhistorische Museum in Tring – UK 

• Evaluatie van de DNA geslachtsbepaling methodes in de laboratoria in Spanje en Portugal 

• Samenwerking met EAZA :  uitwisseling van vogels 

• Verzorgen van informatie op de Aviornis website – ondersteuning tijdschrift met artikels 

• Voorbereidingen maken voor het opstarten van een stamboek voor bruine oorfazanten 
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12) Conservatie 

a) ECBG activiteiten, zie verslag van Frédéric Verstappen (voorzitter sinds 2018), Ludo 

Pinceel is de vice-voorzitter 

b) Edwards project 

zie verslag, de redding populatie is afkomstig van de private kwekers, dit toont wederom 

het belang en de noodzaak van het houden van bedreigde diersoorten door 

hobbydierhouders aan. 

13) Stamboeken:  

Ivan: Benelux is het centrum van de kweek van fazanten in West Europa. Zie ook het 

verslag. Bijlage 11 
Stamboeken voor Edwards – en Vietnam-fazanten binnen WPA Benelux. 

Verslag 22-03-2019  door Ivan Roels 

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

naar alle deelnemende collecties binnen Europa. Het team dat hiervoor heeft ingestaan in 2018, heeft 

andermaal een huzarenwerk geleverd: 

Ian Clark   : UK en Ierland 

Laurent Fontaine  : Frankrijk 

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

Jiri Mrnka   : Tsjechië en Slowakije 

Karol Sepielak  : Polen  

Siro Serena  : Italië 

Ivan Roels   : Benelux 

Voor het verwerken van de gegevens, formuleren van adviezen, opvolging van verplaatsingen en 

algemene co-ordinatie binnen het stamboek waren verantwoordelijk binnen WPA-ECBG: 

 Edwards-fazant:   Heiner Jacken 

 Vietnam-fazant:   Ivan Roels 

 Hybridisatie experimenten: Alain Hennache 

 DNA onderzoek :   Ludo Pinceel / Alain Hennache 

Na verwerking van alle ingezamelde informatie zijn er eveneens adviezen geformuleerd om nieuwe 

fokparen samen te stellen in overleg met de partners binnen EAZA Tobias Raähde (ISB) en Tomas Kapic 

( EEP). Op basis van deze adviezen zijn er vervolgens ook heel wat vogels verplaatst tussen de 

deelnemende collecties. 

In 2018 waren dit voornamelijk uitwisselingen van vogels tussen deelnemers in de Benelux onderling 

alsook tussen de Benelux en de UK, Tsjechië, Polen, Oostenrijk en Duitsland. Hierbij zijn er andermaal 

heel wat leden die hun logistieke hulp hebben aangeboden, waarvoor mijn dank.  

Internationale uitwisselingen via de ruilbeurs in Geel waren in 2018 bemoeilijkt omwille van de NCD-

maatregelen in België. De meeste verplaatsingen van vogels van- of naar België zijn dan ook maar kunnen 

gebeuren  na half december. 

 

Stamboek Vietnam-fazant 

Resultaten inventarisatie 09/2018: Vietnamfazanten worden gehouden in Europa in 80 collecties, waarvan 

25 dierentuinen. Alleen in de Benelux zijn er 24 collecties waar deze vogels gehouden worden. De 

populatie in Europa omvat 215 vogels ( inclusief nafok 2018). 

In 2018 zijn er 69 jonge vogels gefokt, omdat er werd aanbevolen om bij voorkeur met natuurbroed te 

fokken. Bijna alle (66) beschikbare jonge vogels hebben een nieuwe bestemming gevonden. Voor 2019 

wordt  andermaal aanbevolen om beperkt te fokken, en de voorkeur te geven aan natuurbroed. We 

stellen ook vast dat er minder interesse bestaat voor Vietnam- dan voor Edwards-fazanten om deze vogels 

in collectie te nemen. 

 

Stamboek Edwards-fazant 

Voor dit stamboek werden in 2018 gegevens ingezameld uit 129 Europese collecties : 47 dierentuinen 

(ZIMS) en 82 particuliere kwekers en kleinere dierentuinen, die niet rapporteren in ZIMS worden 

opgevolgd door WPA – ECBG.  

In de Benelux werden einde augustus 2018 111 Edwards-fazanten gehouden in 34 collecties. 

Dit aantal komt overeen met het aantal vogels aanwezig einde  augustus 2017. 

De totale Europese populatie van Edwards-fazanten die gehouden worden binnen het stamboek werd 

einde geschat op ongeveer 429 vogels ( +/- 30 vogels) 
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Stamboek Collecties die 
rapporteren in Aantal collecties Aantal vogels 

ZIMS en/of  WPA ECBG 
08/201

8   
08/201

8   

WPA ECBG  - Benelux 34 
26
% 111 

26
% 

WPA ECBG  - Europa ex BNL 48 
37
% 175 

41
% 

EAZA - European Zoos ( ZIMS) * 47 
36
% 143 

33
% 

     
Totalen : 129   429   

nota : * ZIMS data 12/2018 

Evenals in 2017 werd er in 2018 werd ook aanbevolen om bij voorkeur natuurbroed toe te passen, en 

beperkt te fokken.. In de zoo collecties (binnen het EEP) wordt dit nu al vrij strikt opgevolgd. We zien 

dan ook een toenemend aantal particuliere deelnemers die deze aanbeveling opvolgen, wat we alleen maar 

kunnen toejuichen. De deelnemers in Duitsland hebben alvast het voortouw genomen: in 2018 zijn er 24 

jonge Edwards-fazanten grootgebracht met natuurbroed waarvan 10 in dierentuinen en 14 bij particuliere 

liefhebbers. 

In de Benelux hebben nog niet alle  deelnemers hiervoor de geschikte volières of voldoende ervaring met 

natuurbroed tot op heden.  Er is met 9 paren gefokt met natuurbroed : hierbij zijn er 26 jongen geboren 

waarvan er uiteindelijk 7 zijn opgegroeid. De sterfte bij de jonge vogels was voornamelijk te wijten aan 

ongure weersomstandigheden ( hagelbui ) in het voorjaar, bij 1 paar werden de jongen in de steek gelaten 

door het ouderpaar.  

Dit zijn ervaringen waar we kunnen uit leren, zodat we hiermee kunnen rekening houden voor het 

volgende kweekseizoen en hopen beter te doen. 

We voorzien om dit jaar de deelnemende collecties bijkomende ondersteuning te bieden om natuurbroed 

wel een betere kans te geven. 

De aanwezigen op de voorbije fazantendag op 15 september 2018 in Lanaken hebben alvast heel wat 

nuttige informatie kunnen opsteken tijdens de voordracht van onze Duitse collega Heiner Jacken over 

natuurbroed bij Edwards-fazanten. 

Zodra alle inventarisatie gegevens voor 2018 ingezameld waren, is er een totaaloverzicht gemaakt van de 

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

generatie, alsook die van de nakomelingen van het fokpaar van de laatste vijf jaar. In dit overzicht zijn 

ook alle gekende DNA resultaten weergegeven, alsook de verwantschapsindex van de fokparen waarover 

gegevens gekend zijn, en eveneens de opfokmethode die werd toegepast. Dit is een bijzonder nuttig 

instrument gebleken om met de beschikbare jongen van 2018 nieuwe paren samen te stellen met minimale 

verwantschap. 

Na verwerking van alle ingezamelde informatie zijn er eveneens adviezen geformuleerd om nieuwe 

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

tussen de deelnemende collecties. De  jonge vogels zijn geplaatst bij nieuwe- of bestaande deelnemers 

voor de aanvang van het nieuwe kweekseizoen 2019. Alleen al in de Benelux zijn er 18 nieuwe paren 

samengesteld en geplaatst bij nieuwe- en bestaande projectdeelnemers. 

 

Ook in 2018 is  de nauwere samenwerking die er is ontstaan tussen de dierentuinen enerzijds ( EAZA ) 

en de particuliere kwekers ( WPA-ECBG) verdergezet. Dit alles in het belang van een beter beheer van 

de “ex-situ” populatie van de Edwards-fazant.  

 

- WPA ECBG delegatie aanwezig op de LTMP bijeenkomst voor de Edwards-fazant op 12-14 dec 2018 in 

Antwerpen. 

( zie verslag in de vorige nieuwsbrief 2019-1 pag 15-16) 

- Transferts van projectvogels met dierentuinen:   

UK:  ZSL London Zoo, ZSL Whipsnade Zoo, Hayle Bird Gardens, Sudeley Castle, Newquay Zoo, 

Sparsholt College, 

NL:   ZieZoo, Taman Indonesia 

DE:  Vogelpark Marlow, Zoo Cologne 

FR:    Zooparc Clères, Zoo Mulhouse 

Azië: Singapore  
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Bijzonder om te vermelden  is de transfert van een jonge hen Edwards in 2018 gefokt met natuurbroed 

bij stamboekmedewerker Romain Lemmens naar Singapore Zoo. Deze vogel verblijft momenteel nog in 

quarantaine in het Zooparc Clères. Het is de bedoeling om deze vogel dan samen met een haan Edwards 

via Zoo Mulhouse te versturen naar Singapore Zoo. In Singapore is het de bedoeling om ook in Zuid-

Oost Azië, buiten Vietnam,  een “ex-situ” satelliet populatie op te bouwen.  

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

aanbevelingen te geven en verplaatsingen voor te stellen voor de Edwards-fazanten die deel uitmaken van 

“ Saving the Edwards Pheasant Population”. Ludo Pinceel, Heiner Jacken, Ivan Roels en Tobias Rahde ( 

Zoo Berlijn – Internationaal Stamboekhouder) zijn aangezocht om deel uit te maken van deze 

subcommissie. De bedoeling is om elk jaar in september samen te komen en om te overleggen welke 

verdere acties er dienen genomen te worden om een optimaal beheer van de “ex-situ” populatie na te 

streven. 

Voor het nakende kweekseizoen 2019 wordt andermaal aanbevolen om met de Edwards-fazanten 

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

van de fokhennen om hun jongen zelf groot te brengen, te evalueren en hierop dan verder te  selecteren. 

Tijdens de jaarlijkse inventarisatie gepland in augustus 2019, willen we dan ook opnieuw een bevraging 

doen over de ervaringen met natuurbroed. 

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

stamboek.  

Ook in 2019 willen we gerichter kweekadviezen verstrekken, zodat een diverse genetische populatie kan 

in stand gehouden worden. Het is dan ook de bedoeling om vanaf heden een aanvang te maken met de 

selectie van zgn. “neo-founders”, die de hoeksteen moeten vormen voor de verdere uitbouw van het 

stamboek. Het uiteindelijke doel is om geschikte vogels voor re-introductie over te brengen naar Vietnam.  

 

Frédéric: Het stamboek van de Salvadori ligt nagenoeg stil (Frédéric), ze wachten in Mei 

tot een beslissing valt over het vormen van een register of een stamboek. Zie verslag  

Paulo: zie verslag bijlage 12 
aantal tragopanen in stamboek         

   2014 2015 2016 2017 2018 
subtotaa
l totaal 

overlede
n 

totaal 
soort 

cabot stamboek TR-ring 18 14 10 5 38 85  gemeld  

    g TR 88 1 0 0 25 114 199 0  

  
nt 
stamboek TR 0 0 3 1 2 6    

    g TR 43 0 0 0 0 43 49 0  

  nt zuiver   19 0 0 0 1 20 20 0 268 

            
satyr stamboek TR 48 48 43 40 95 274    
    g TR 104 3 0 0 38 145 419 44  

  
nt 
stamboek TR 9 0 3 6 3 21    

    g TR 38 0 0 0 0 38 59    

  nt zuiver   54 0 0 0   54 54 2 486 

            
temminc
k stamboek TR 50 43 29 38 135 295    
    g TR 75 0 0 0 22 97 392 33  

  
nt 
stamboek TR 4 0 2 3 0 9    

    g TR 21 0 0 0 5 26 35    

  nt zuiver   27 0 0 0 9 36 36 6 424 

            
DNA-onderzoek           
 cabot satyr temminck totaal     

fase zuiver  
nt 
zuiver zuiver  

nt 
zuiver zuiver  

nt 
zuiver       

1 16 1 13 4 9 10 53     
2 15 0 17 7 8 3 50     
3 13 1 14 6 13 1 48     
4 23 1 12 3 10 1 50     
5 4 2 23 2 11 6 48     
6 7 1 13 12 11 3 47     
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7 13 3 17 6 9 2 50     
8 10 2 21 8 13 2 56     
9 19 3 13 6 8 1 50     

10 14 2 7 1 4 0 28     
11 15 1 10 3 17 3 49     

totaal 149 17 160 58 113 32 529     
% nt zuiver 10,24  26,61  22,07      

            
Aantal ringen            
            

  

verkoch
t voor 
2016 

verkoch
t 2016 

verkoch
t 2017 

verkoch
t 2018 

verkoch
t totaal 

verlore
n  
gegaan 
 op 
post 

ringen of  
certificaa
t terug 
totaal 

ringen of  
certificaa
t terug 
2018 

extra 
ring 
terug 
gestuurd 
totaal 

ingeschr. 
in 
stamboek 

satyr   222 96 169 160 647 20 5 5 0 295 

cabot 13 40 10 49 5 104     35 

  14 50 67 44 104 265     56 

  totaal 90 77 93 109 369   3 3 0 91 

temminc 
k 13 115 5 16 20 156     89 

  14 135 127 95 202 559     215 

  totaal 250 132 111 222 715 10 3 3 0 304 

totaal      1731 30 11 11 0 690 

1731 zijn verkocht maar van slechts 690 is het stamboombriefje terug gestuurd naar de stamboekhouder  

 

14) rondvraag en sluiting 

Harry Das: is ZooEasy voor iedereen beschikbaar? 

Sietze de Boer: Hoe zit het met Vietnam? Ludo meldt dat ze bezig zijn met het project, 

het duurt zeer lang (het logge systeem) 

Piet Borst: heeft behoefte aan een digitale pedigree viewer, heeft een stuk ingezonden, hij 

zou graag meer inzicht in het WPA-Tragopanen project ook willen zien op de website. Is 

het bijvoorbeeld ook mogelijk om de verwantschap gemakkelijk online in te kunnen 

zien? Ludo voorziet problemen. Zou een privacy verklaring de oplossing bieden? 

Is een Surplus / wanted lijst / vraag en aanbod mogelijk voor op de website?  

 

 



WPA  - Nieuwsbrief 2 - 2019  18 

Bezoek aan Tiergarten Schönbrunn en ECBG-vergadering 

 
ECBG-vergadering heeft 2 maal per jaar plaats en wordt telkens door een ander chapter 

georganiseerd. Voor dit voorjaar lag de organisatie bij WPA-Oostenrijk. Zij hebben normaal 

hun fazantendag meestal in het voorjaar maar dit jaar doen zij hun fazantendag in september 

in samenwerking met 

WPA-Hongarije. Het 

was nu maar een blits 

bezoek met de 

vergadering in de 

voormiddag en 

namiddag bezoek aan 

de Tiergarten 

Schönbrunn. Op 

vrijdagmiddag 5 april 

vertrok de delegatie: 

Ludo, Frédéric, Ivan en 

Paulo richting Wenen 

om reeds op 

zaterdagavond terug te 

zijn in België. 

Ons hotel lag op een 

kwartier stappen van de 

zoo, ideaal om nog een 

kleine wandeling te 

doenvoor we gingen 

slapen. Er was één 

nadeel, de bar sloot wel 

om 23h. Ons hotel was 

erg populair bij de 

touroperators. Er lagen 

meerdere bussen 

toeristen afkomstig 

vanuit het verre oosten, 

dit merkten we 

s’morgens op bij het 

ontbijt.  Op 

vrijdagavond was er 

nog een gezamenlijk 

diner voorzien voor de 

leden van ECBG in een 

lokaal restaurant vlakbij de dierentuin. Het was weer een mooi weerzien van de andere 

chapterleden en tevens was er ook een delegatie vanuit Hongarije.  
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Een korte samenvatting van de ECBG-vergadering vind je terug in de nieuwsflitsen. De 

ECBG-vergadering had plaats in het olifantengebouw, je kon de olifanten zien en ruiken tot in 

de vergaderruimte. Dit is wel een 

ervaring: de geur van deze dieren 

is erg speciaal . 

Na het nuttigen van een lunch in 

het paviljoen in het midden van 

zoo konden we starten met het 

vrije bezoek. Dit oude paviljoen 

was en is het centrale punt van de 

dierentuin. Rond dit paviljoen zijn 

in een mooie cirkel de eerste 

dierenverblijven opgetrokken en 

nu terug in hun oude glorie 

hersteld. 

Schönbrunn is de oudste dierentuin 

van Europa en het herbergt tevens 

nog de oude en mooie gebouwen 

uit die tijd. Deze gebouwen zijn 

opgetrokken in de typische oker 

gele kleur van Schönbrunn, wat het 

geheel uniek maakt. 

Deze dierentuin is zeker de moeite 

waard om te bezoeken. De rennen 

en hokken zijn mooi ingepast, alle 

ruimte is benut maar het geeft toch 

geen bekrompen gevoel, de dieren 

zitten niet opeengepakt. 

 Na het bezoek was het weer de 

hoogste tijd om ons vliegtuig 

richting België te halen. 

Het was een mooi weekend 

geweest en de ontmoeting met 

onze buitenlandse 

fazantenliefhebbers is al de moeite 

om er naar toe te gaan. 

De volgende ECBG-vergadering 

heeft plaats in Clères te Frankrijk 

in het najaar. We kijken er reeds nu 

naar uit.   
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Fazantendag WPA-Benelux vrijdag 6 september - zaterdag 7 

september 2019  
 

WPA-Benelux bestaat 40 jaar en daarom trekken we voor deze viering naar Rotterdam waar 

de afdeling als WPA Nederland - België gesticht werd in 1979 in Zoo Blijdorp 

 

We bieden dit jaar in samenwerking met het WPA hoofdkwartier in Engeland een tweedaagse 

aan met voor elk wat wils. 

 

Vrijdag 6 september 2019 in hotel Van Der Valk nabij de zoo  

o vanaf 13h00 onthaal in hotel Van der Valk 

o 14h00  Jaarlijkse Algemene Vergadering van WPA 

o aansluitend lezingen met de medewerking van ondermeer Zhang Jing (Beijing Zoo),  

John Corder en anderen. (voertaal zal Engels zijn) 

o Pauze en vervolg van de lezingen   

o vanaf 17h00 vrij met mogelijkheid tot vergaderen van focusgroepen 

Alle leden WPA kunnen deelnemen aan deze dag  

Kostprijs wordt in samenspraak met WPA HQ bepaald en later medegedeeld.  

 

Zaterdag 7 september 2019 in Diergaarde Blijdorp 

Blijdorp is gelegen Blijdorplaan 8, Rotterdam 

 

Agenda: 

  Dagprogramma: 

o 9h00-10h00 onthaal in de haaienzaal, ingang langs Oceaanzijde 

o 10h00-12h00 Welkom en gelegenheidsredevoeringen 

o 12h00-13h00 Lunch  

o 13h00 17h00 bezoek aan de zoo Blijdorp  

o 17h00 einde van het bezoek 

 Avondprogramma: 

o 18h00 avondbuffet bij Van der Valk,  

o 21h00 einde fazantendag 

 

Kostprijs 40€ per persoon voor het dagprogramma, alles inbegrepen  

Kostprijs van het avondbuffet is 30€ per persoon 

 

Gelieve uw deelname aan de fazantendag en/of avondprogramma te melden 

bij de secretaris of voorzitter voor zaterdag 31 augustus 2019. 

 
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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Overnachtingsmogelijkheden: 

 

Voor onze buitenlandse gasten en voor diegenen die graag de twee dagen meemaken en zich 

een heen-en terugreis willen besparen is er mogelijkheid in het hotel nabij de Zoo te 

verblijven, waar de vrijdagactiviteit doorgaat en ook het diner op zaterdag avond. 

Van Der Valk Hotel Rotterdam - Blijdorp 

Energieweg 2, 3041 JC Rotterdam, Nederland  +31 10 298 8777  

https://www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl/ 

 

Gelieve zelf te boeken. We hebben wel een gunstige prijs voor WPA  bekomen.  

single kamer E 109 €, incl. ontbijt, excl 6.5% citytax 

dubbele kamer E 119 €, incl ontbijt, excl 6.5% citytax 

 

Nieuwsflitsen 
Nieuwsflitsen 

We moeten deze nieuwsflitsen jammer genoeg met een droevig bericht starten. 

Op Paaszondag 21 april is Michel Klat overleden. Hij was net 81 jaar geworden. 

 

Michel was een van de belangrijkste 

beschermheren van WPA en speelde een 

enorm belangrijke rol in de 

fazantenhouderij. Hij was er 

voortdurend op uit nieuwe bloedlijnen 

uit de landen van oorsprong te 

importeren en zorgde er op die manier 

voor dat de leefbaarheid van populaties 

van interessante soorten voor langere 

tijd verzekerd werden. Zo lag hij onder 

meer aan de basis van de import van de 

eerste Temminck tragopanen en ook de 

Vietnam- fazanten en de Rode 

Kamhoenders van Hanoi kwamen dank 

zij hem hier terecht. Hij zorgde ook 

voor het nodige startmateriaal van de 

Focusgroep Kraagfazanten en legde op 

die manier mee de basis van de nu 

alombekende 5000-populatie. Heel wat 

WPA-leden hebben zijn destijds enorme 

collectie bezocht en sommigen onder 

ons konden af en toe van zijn gulle 

gastvrijheid genieten. 

WPA-Benelux biedt aan Diana en de 

familie haar diepste gevoelens van medeleven aan.  

Wij zullen Michel nooit vergeten. 

 

In Berlijn ging van 15 tot 18 mei de EAZA Bird TAG meeting door. Daar komen traditioneel 

de verschillende Taxon Advisory Groups samen om hun strategie te bepalen. Ruim 60 

"vogelmensen" uit dierentuinen van heel Europa waren hier vertegenwoordigd en de situatie 

van de vogels die een bijzondere aandacht verdienen werd besproken.  

 

mailto:https://www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl/
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De Galliformes TAG ging door op vrijdag voormiddag met opnieuw bijzondere aandacht 

voor de Edwards-fazant. Peter Smallbones van Paignton Zoo schetste de situatie in Vietnam, 

Ludo Pinceel gaf een update over het genetisch onderzoek met aanbevelingen voor de 

toekomst en Jan Dams overliep de resultaten van de Long Term Management Meeting die in 

december in Antwerpen gehouden werd. Verder werden er nog updates gegeven over de 

verschillende kweekprogrammas met de Pauwfazanten, Bruine Oorfazanten, Kuifloze 

Vuurruggen, Groene pauwen en Kongopauwen. Over de kweek van deze laatste soort gaf 

Frédéric Verstappen een overzicht met fotos van vroeger en nu.  

De Cracidae (Hokko's, Guan's, Chacalacca's en dergelijke) maken nu officieel deel uit van de 

Galliformes TAG en Geer Scheres wordt net zoals Ludo Pinceel vice-chair als specialist voor 

deze soorten. In dit verband gaf Jan Dams nog een presentatie over zijn persoonlijke 

ervaringen met de kweek van deze prachtige vogels. 

Er is opnieuw mogelijkheid om je tragopanen te laten testen op soortzuiverheid en onderlinge 

verwantschap. De kostprijs blijft nog steeds 85 euro. Om deel te nemen stuur je een e-mailtje 

naar Willy Tieleman mailto:willy.tieleman@skynet.be  met naam adres en soort en aantal te 

testen dieren. Je krijgt dan alle inlichtingen en het nodige materiaal om de stalen in te pakken 

en te verzenden. 

Een uitgebreid verslag van de voorbije activiteiten van de verschillende Focusgroepen in het 

voorbije jaar vind je elders in deze nieuwsbrief. 

 

 

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 
 

Agenda  
 

• 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   

• 6-7 sept 2019 fazantendag WPA Benelux te Blijdorp 

• 23-24 sept 2019 Vietnam WPA symposium  

mailto:willy.tieleman@skynet.be
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• 18 oktober ECBG-verg Frankrijk Cleres 

• 19 oktober ruilbeurs De Korhaan Geel 

• 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. 

 

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 voor ons allemaal en onze hobby. Dit jaar is ook dus een Engelse 

vertaling verschenen in één volume en dit maakt zijn werk toegankelijk voor ons allemaal. 

De foto's en illustraties zijn op Karols reizen genomen en dus actueel en autentiek. De lay-out 

is heel duidelijk ontworpen. Kortom, het werk dat door Karol Sepielak is gedaan is nuttig 

voor alle fazantvrienden. Dit boek is zeer aan te bevelen. 

Wens je dit boek aan te schaffen, gelieve contact te nemen met Dirk Callebaut 

dirk.callebaut@proximus.com  

Kostprijs : leden 40€ niet leden 45€  
 

 

 

mailto:dirk.callebaut@proximus.com

