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van het bestuur 
 
Op de vooravond van onze 40 jarenviering in Blijdorp 
nog deze derde nieuwsbrief. 
We hopen natuurlijk dat we met z'n allen talrijk op deze 
unieke activiteit aanwezig zullen zijn.  
Het feit dat ook de mensen uit het "moederhuis" van het 
Verenigd Koninkrijk aan deze bijeenkomst zullen 
deelnemen geeft het een extra dimensie.  Zij zullen 
trouwens al op vrijdag 6 september in Rotterdam 
aankomen en houden na de middag hun Jaarlijkse 
Algemene Vergadering, gevolgd door een aantal 
interessante lezingen in Hotel van der Valk, vlak bij de 
zoo.  
De hoofdactiviteit is natuurlijk de viering op zaterdag 7 
september in de zoo, waar WPA-Benelux in april 1979 
besticht werd.  
Het volledige programma vind je verder in deze 
nieuwsbrief. 
Uiteraard wordt ook de zoo bezocht en is er 's avonds 
voor de liefhebbers een buffet, samen met de 
buitenlandse gasten. 
Het is nog net niet te laat om in te schrijven, moest dat 
nog nodig zijn natuurlijk. Geef anders nog maar een 
seintje, liefst direct bij Paulo. 
In deze nieuwsbrief verder een interessant artikel van de 
hand van Jeu Gielen over natuurbroed en ook het verslag 
van de laatste ECBG vergadering in Wenen. 
In Spanje staat een nieuw WPA chapter in de steigers. 
Na onze recente uitbreidingen naar Oostelijk Europa 
(Tjechië en Slovakije, Polen en Hongarije) trekken we 
nu opnieuw naar het zuiden. We wensen de mensen daar 
veel geluk toe met hun nieuwe vereniging die nauw met 
Aviornis Iberica zal samenwerken. 
In de nieuwsflitsen moeten we dit keer helaas alweer 
droevig nieuws brengen.  
Nu onze populatie vogelhouders langzaam maar zeker 
ouder wordt, worden we meer en meer met overlijdens 
geconfronteerd. Men zegt wel eens dat de dood bij het 
leven hoort, maar naarmate men zelf bij die ouderen gaat 
behoren, kan men dat minder appreciëren. 
Maar ondanks alles gaat het leven verder! 
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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 9h00 Onthaal deelnemers  

o 10h00 Gesloten council-vergadering enkel voor de leden  

o 13h30 ledenvergadering WPA-UK   

o 14h00 lezingen 

▪ Zhang Jing en John Corder aangaande de bruine oorfazant 

▪ Pauze 

▪ Jan Dams : Kweekervaringen met hokko’s 

▪ Billy Wilson: broeden en kweken met krielen 

o 17h00 vrijdagavond vrij te besteden 

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: 

o Fazantendag heeft volledig plaats in Blijdorp 

o Kostprijs 40€ pp alles inbegrepen 

o Programma:  

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

o 10h00-12h00 Welkom en lezingen  

 10h00 gelegenheidswoord door Keith Chalmers Watson en Tim Lovel 

▪ 10h20 Lezing door de curator van Blijdorp  

▪ 11h00 pauze 

▪ 11h20 Lezing   

o 12h00-13h00 Lunch in de zoo   

o 13h00 18h00 vrij bezoek aan de zoo Blijdorp  

o 18h00 einde fazantendag 

o 18h30 avondbuffet bij Van der Valk, kostprijs 30€,  drank niet inbegrepen 

o 21h00 Einde fazantendag 

 

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

bij de secretaris voor woensdag 28 augustus 2019. 
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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 

 

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 

 

 

 

28ste ECBG-vergadering op 06-04-19, te Wenen - Oostenrijk. 
• De voorzitter droeg Ludo Pinceel naar voor als kandidaat ondervoorzitter van ECBG 

voor de komende 3 jaren. Na een stemronde werd Ludo aangesteld als ondervoorzitter.  

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

Vorig jaar was er zeer weinig respons op de census, enkel Frankrijk had met 89% een 

goed resultaat. Het zou goed zijn moesten Benelux leden de census invullen, 

aangezien we veel kwekers vertegenwoordigen. 

• Edwards’s: WPA was goed vertegenwoordigd op de Long Term Management Plan 

vergadering Antwerpen Zoo in december. Een LTMP wordt normaliter door 

dierentuinen opgezet en kijkt naar de toekomst van een soort en hoe deze te beheren. 

Uitzonderlijk werd er een bredere groep betrokken in deze EAZA bijeenkomst, nl. 5 

leden van WPA en JC. Nigel 

Collar van Birdlife. 

Tijdens de LTMP-bijeenkomst werd de beslissing genomen dat de vogels die zullen 

teruggaan naar het wild, wetenschappelijk beheerd zullen worden. De twee vormen 

worden gemengd om de beste genen samen te brengen en zo een genetisch sterkste 

vogel in het wild terug te zetten. 

Binnen WPA houden we Vietnamfazanten en Edwards's gescheiden in alle 

privécollecties. In Vietnam zelf zou men een nieuwe naam willen geven aan de 

Edwards’s, nl. Vietnam Pheasant. Het zou meer binding geven met de bevolking in 

Vietnam zelf. Dit is perfect mogelijk, maar de wetenschappelijke naam zal altijd 

Lophura edwardsi blijven. 

• WPA International Symposium - Vietnam, 23rd &amp; 24th September 2019  

Information is on the WPA website and it is hoped that many members can attend: 

mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
mailto:lpgalliformes@gmail.com
mailto:https://www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl/
http://wpa.serena-mueller.ch/
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https://www.pheasant.org.uk/2019symposium.aspx  

Het Symposium is in Dong Hoi in Centraal Vietnam. Er is de gelegenheid om een trip 

te maken en te overnachten op de site waar de Edwards’s Pheasant reintroduction zal 

plaatsvinden. 

• Bruine oorfazant: in China werden 50 jongen oorfazanten bemonsterd, Taiyuan Zoo 

heeft meer dan 100 bruine oorfazanten. De vogels hebben allemaal WPA-ringen en 

bloedmonsters genomen van alle vogels. De 67 Europese stalen zitten ook in het 

testprogramma. Hiervan zullen ook sommige worden getest, zodat we een overzicht 

krijgen waar de Europese populatie past in vergelijking met de resterende Chinese 

populatie. 

• Rhenana hazelhoen: door een een wissel van bevoegdheid (hazelhoen valt nu onder 

jachtwet) is er geen vergunning toegekend om in Frankrijk eieren te gaan zoeken van 

het Rhenana hazelhoen. Er zijn wel al zoektochten met warmtecamera’s 

georganiseerd, maar men denkt uiteindelijk meer succes te hebben met 

radiotransmitters.  

Hier volgt een link van het Rhenana hazelhoen symposium dat gehouden werd in 

december 2017 te Duitsland. 

https://www.pollichia.de/index.php/download/category/64-symposium-westliches-  

• WPA Benelux Blyths Tragopaan project: er werden €2500 overgemaakt Kohima 

Captive Breeding Centre om volières te bouwen, ook de Tragopanen werkgroep 

schenken €1000 

Het project daar staat onder de supervisie van Rahul Kaul. 

 

 

 

https://www.pheasant.org.uk/2019symposium.aspx
https://www.pollichia.de/index.php/download/category/64-symposium-westliches-
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Natuurbroed, gaat niet altijd natuurlijk goed…. 
Tekst en foto’s Jeu Gielen 

 

Het kweekseizoen loopt ten einde. Hoe is ’t gegaan? Tevreden of niet tevreden? We kunnen 

niet méér doen dan goed voor onze dieren zorgen, de rest moeten we toch aan henzelf 

overlaten. 

De broedmachine is voor de meesten de grootste vriend maar een hen met kuikens geeft een 

gevoel van blijdschap en trots, althans zo is het bij mij. Als ik dan terugkijk op de pogingen 

die mijn vogels ook dit jaar weer hebben gedaan om zelf te broeden moet ik zeggen, de 

teleurstelling ligt vaak op de loer. Blijft de hen zitten? Zijn de eieren bevrucht? Zorgt de hen 

goed voor de kuikens? Hoe gedraagt de haan zich? Wat is de invloed van het weer? 

Ik neem u mee naar mijn ervaringen  in het afgelopen seizoen.   

Als mijn vogels gelegd hebben haal ik het ei weg en gebruik de broedmachine om ze uit te 

broeden. Elke tweede dag en soms derde dag wordt een ei gelegd. Het eerste ei vervang ik 

door een stenen surrogaat ei. De meeste hennen blijven zo trouw op dezelfde plaats hun ei 

leggen. 

De broedmachine is een veilige 

methode die elk jaar, als de 

eieren tenminste bevrucht zijn, 

van elke soort wel een aantal 

kuikens tot resultaat heeft. Die 

mate van bevruchting is 

bepalend en ook nadat de 

kuikens geboren zijn is het wel 

of niet willen eten bepalend voor 

het uiteindelijke resultaat.   

Lijkt het erop dat een vogel zelf 

wil broeden dan mag dat. 

Gedurende de periode dat de 

eieren worden geraapt merk ik 

aan het gedrag van de vogel of 

dit al of niet op prijs wordt 

gesteld. Blazend en met 

gespreide vleugels laten ze dit dan 

duidelijk merken. Ook de manier 

waarop een nest wordt gebruikt laat 

zien dat het menens wordt. Het 

resultaat van het zelf laten broeden, 

de natuurbroed, blijkt niet altijd te 

brengen wat je ervan hoopt en /of 

verwacht. De teleurstelling ligt, 

althans bij mij, altijd op de loer. 

Maar als het dan lukt is het mooi om 

te zien hoe er voor de jongen 

gezorgd wordt.  

Het afgelopen jaar had ik een 

broedende hen van de ricket- en de 

bruinborst bospatrijs. Ook de 

 

 

Bruinborst Bospatrijs 

Bruinborst Bospatrijs 
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satyrhen zorgde zelf voor 

nageslacht. De heuvelpatrijzen 

maakten geen aanstalten. 

De bospatrijzen gooien 

nestmateriaal over de schouder 

richting nestplaats en maken een 

mooie nestholte. Bij mij doen ze dat 

vooral achter in een hoek geplaatste 

plank met een gat. Ze duwen de 

holte achter de plank helemaal vol. 

Ze gebruiken hiervoor grof hooi, 

stro en eigenlijk alles wat ze kunnen 

vinden. Mijn ervaring is dat zo’n 

plank, kistje of zelfs een schuin 

geplaatste dakpan uitnodigt om een 

nest te maken. Dat doen ze ook wel 

eens op een plaats waar geen 

sprake is van een “schuilplaats”,  

in een hoek van de volière 

bijvoorbeeld. Vaak blijft het op 

zo’n plek een afwisseling  van 

bouwen, soms een ei leggen en 

weer afbreken.  

Aan de houding van een hen is 

vaak te zien dat ze niet alleen 

maar een ei aan het leggen is. Ze 

ligt dan als het ware ineengedoken 

op haar nest en lijkt ook niet van 

plan ervan af te komen. Als er dan 

al een aantal eieren zijn geraapt 

mogen ze het vervolgens zelf 

doen.  

Van de bruinborst bospatrijzen is 

het elk jaar dezelfde hen die broeds 

wordt. Dit jaar zat ze op 5 eieren. 

Tegen de tijd dat de eieren uit 

moesten komen heb ik het schuifje 

tussen nachthok en buiten ren 

gesloten om te voorkomen dat ze 

gelijk met de kuikens naar buiten 

zou lopen. Er kwamen er drie uit 

waarvan er een ’s morgens dood lag. 

Ook bij dit legsel bleken er dus niet 

bevruchte eieren te zijn. De 

overgebleven twee kuikens groeien 

goed op. De haan bleef erbij en 

beide ouders zorgden goed voor de 

kuikens. Ook bij de ricket bospatrijzen is het dezelfde hen die net als andere jaren wil gaan 

broeden. Ze had een nest van vijf eieren. Er kwamen 4 kuikens tevoorschijn. Waarom weet ik 

 

Bruinborst Bospatrijs 

 

Ricket bospatrijs 
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niet maar uiteindelijk bleef er maar één kuiken over. Na een week of twee leek het wat suffig 

te zijn en raar te lopen. Wat bleek, aan beide pootjes waren de tenen ernstig beschadigd. 

Waarschijnlijk is er op gepikt al heb ik dat niet waargenomen. Einde van deze poging.   

De heuvelpatrijs 

Dit jaar heeft geen van de 

heuvelpatrijzen aanstalten 

gemaakt te blijven zitten. 

Eerder heb ik met deze 

vogels een leuke ervaring 

opgedaan. Van een koppel 

dat door de jaren heen voor 

behoorlijk wat nageslacht 

had gezorgd, was de hen 

opgehouden met leggen. 

Ouderdom was mijn 

verklaring. Omdat ik een 

grote, met net afgedekte wei 

heb gaf ik deze vogels “de 

vrijheid”. Ze voelden zich 

thuis tussen struiken, 

brandnetels en bramen en er 

waren ook hier geen 

problemen met de satyr 

tragopanen, de verschillende 

soorten duiven en verder klein vliegend spul. Gevoerd wordt in een klein kippenhok waar ze 

geregeld te zien waren. Door binnen te voeren heb ik gelijk de mogelijkheid de vogels te 

vangen mocht dit nodig zijn. 

Toen ik op een gegeven 

moment alleen nog de haan 

aan de voerbak zag was mijn 

eerste reactie “ach, het oudje 

is overleden”. Een paar 

dagen later was ze er weer. 

Zou ze een nest hebben?? Ik 

heb gezocht en met een 

kopje koffie bij de wei zitten 

wachten waar ze na het eten 

naar toe zou gaan maar ik 

kon haar niet volgen. 

Uiteindelijk kwam ze met 

één kuiken tevoorschijn.  
Beide ouders zorgden er 

goed voor en het kuiken 

groeide probleemloos opriepen het kuiken als ze wat lekkers vonden. Een heel mooie 

ervaring! Tijdens het snoeien in het daarop volgende voorjaar vond ik het nest in een holte 

onder een oude omgevallen boom. 

 

Heuvelpatrijs 
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Voor mijn satyrhen was 

dit jaar haar eerste 

kweekzeizoen. Ze heeft 

een mand in gebruik 

genomen als nest. Deze 

is op ongeveer 120 cm. 

hoogte in een boom 

bevestigd. Ook mijn 

vorig jaar overleden 

satyr hen gebruikte deze 

plek als nest, al liet ze 

het leggen van een ei de 

laatste paar jaar 

achterwege. Precies 

vanaf het moment dat ik 

veren had getrokken 

voor het 

zuiverheidsonderzoek! 

Het eerste legsel van drie eieren heb ik na een paar dagen weggehaald en in de broedmachine 

verder uitgebroed. Er kwamen drie kuikens uit waarvan er een na een week kwakkelen is 

overleden. Op het tweede legsel van drie eieren is de hen zelf blijven zitten.  Op een gegeven 

moment vond ik haar wel erg lang van het nest. Wat bleek? De haan zat op de eieren, dat had 

ik niet eerder gezien. Ik weet niet of deze afwisseling vaker voor komt maar ik heb het in elk 

geval drie keer waargenomen. Verder gedraagt deze vader zich keurig bij de kuikens roept de 

kuikens als er wat te eten valt en houdt de baas op een agressieve manier uit de buurt van zijn 

kroost…..  De kuikens groeien goed. Na een paar dagen zaten ze bij moeder al hoog in de 

boom. 

Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen…… 

Jeu Gielen 
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Nieuwsflitsen 

 
Op vrijdag 24 mei vlogen we naar Madrid om van daar samen met WPA Chairman Keith 

Chalmers Watson en WPA administrator Barbara Ingman naar Toledo verder te trekken. 

Gelukkig was Barbara's man Alan ook van de partij om voor een huurwagen en alle nodige 

transport te zorgen. 

Vrijdag avond hadden we een afspraak met Iñaki Hernandez Garcia om over de oprichting 

van een WPA Chapter Spanje te praten. 

Iñaki is een jonge bioloog die de liefde voor de dieren en speciaal voor fazanten met de 

paplepel heeft mee gekregen. Zijn ouders hadden namelijk een privé dierentuin, die nu sinds 

enkele jaren voor het publiek geopend is, maar nog in volle ontwikkeling is. Voor wie meer 

hierover wil weten verwijzen we naar de website <https://www.zoo-koki.com/> . 

Op zaterdag was er in de zoo een bijeenkomst van Spaanse fazantenkwekers uit het hele land 

en daar kregen we 

de kans de 

doelstellingen en de 

werking van WPA 

uit te leggen. We 

kregen daar alleen 

maar positieve 

reacties van de 

aanwezigen, 

waarbij ook enkele 

leidinggevende 

figuren van 

Aviornis Iberica 

waren. 

 

Na een overvloed 

aan lekkere 

streekgerechten, 

 

 

de deelnemers in de 

zoo 

 

lunch  
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met dank aan Iñaki's moeder, en een smakelijk glaasje wijn, met dank aan een fazantenkweker 

die ook een wijngaard bezit, was het tijd voor enkele lezingen.  

 

 

 

 

 

 

een voordracht in het Spaans volgen is niet simpel 
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Daarna werd ook de zoo nog bezocht en werd het tijd om op te breken.  

Iñaki vergastte ons nog op een bezoek aan Toledo om deze geslaagde dag af te sluiten.  

(hier de foto van Toledo) 

 

Ondertussen is er in Spanje daadwerkelijke een stichting opgericht onder de naam WPA 

España (WPA Spain) en zijn er de nodige documenten in het Engels en het Spaans opgesteld.  

We hopen zo snel mogelijk vertegenwoordigers van dit nieuwe chapter te mogen begroeten 

op een ECBG vergadering, misschien in Clères al bij de oktober meeting. 

 

Iñaki Hernandez Garcia is vooral bekend van zijn tweedelig werk "Faisanes del Mundo" het 

eerste werk in het Spaans dat alle fazanten behandelt. Hij beheert ook de vrij toegankelijke 

website met dezelfde naam <www.faisanesdelmundo.com/> waarop een schat aan informatie, 

vooral ook foto's van soorten en massa's ondersoorten te vinden zijn. Een aanrader. 

 

Op donderdag 13 juni vlogen we naar Bristol (UK) voor een aantal belangrijke meetings. Aan 

de luchthaven werden we opgewacht door Keith Chalmers watson, Barbara Ingman en 

echtgenoot en door Ian Clark die samen vanuit het noorden waren gekomen. 

Van Bristol ging het naar Chard naar het huis van John en Pat Corder waar ook een aantal 

andere leden van de WPA council bijeenkwamen. De gezellige avond werd doorgebracht met 

het proeven van een aantal soorten champagne en lekker eten. 

Op vrijdag was er in de voormiddag de vergadering van WPA council en na een gezamelijke 

lunch de SAC vergadering. Lopende projecten en mogelijk nieuwe werden er besproken. Er 

werd ook gewerkt aan een lijst met prioriteiten zowel qua soorten als qua habitats die extra 

aandacht en bescherming verdienen. Toekomstige projecten moeten kaderen in deze 

doelstellingen. 

 

Toledo is volledig omgeven door de Taag rivier 
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's Avonds trokken we samen nog een beetje verder naar het zuiden tot bij Nigel Hester, waar 

we een rondleiding kregenwaarbij we zijn vogels konden bewonderen. Als lid van ECBG 

houdt Nigel vooral goudfazanten van het  5000-project en een aantal zuivere Tragopanen. 

Daarna werden we ook in zijn huis uitstekend verzorgd met eten en drinken, zodat we pas in 

de late uurtjes naar Chard konden terugrijden. 

De zaterdag bezochten we dan de zoo van Paignton onder leiding van assistent curator Peter 

Smallbones. Het splinternieuwe Avian Breeding Centre maakte indruk op de aanwezigen. 

Opvallend ook dat er in deze zoo nog veel hoenderachtigen, zelfs gewonere fazanten, te zien 

zijn. 

Het was alles bij elkaar een drukke, maar interessante driedaagse! 

 

Er is deze keer jammer genoeg ook heel wat minder goed nieuws te melden:  

 

 Alain Hennache 

 

In de nacht van 21 op 22 juni, op de drempel van de zomer, overleed onze vriend Alain 

Hennache. 

   

Alain speelde een onvervangbare rol in deinternationale conservatie van de Galliformes. Zo 

was hij gedurende vele jaren voorzitter van WPA Frankrijk en van de EAZA Galliformes 

TAG, waar hij de stamboeken van de Edwards-fazant en de Vietnam-fazant beheerde evenals 

dat van de Kuifloze vuurrug. Hij stond ook mee aan de wieg van de ECBG en was lid van 

WPA's Scientific Advisory Committee (SAC) waar hij ons steeds waardevolle adviezen gaf. 

Hij was bovendien actief binnen de IUCN/SSC Galliformes Specialist group en leidde 

gedurende vele jaren het Parc Delacour te Clères. Naast al deze taken werkte hij ook in het 

Natuurhistorisch Museum van Parijs, waar hij wetenschappelijk onderzoek verrichtte, wat tot 

talrijke belangrijke publicaties leidde. Zijn magnus opus was echter de 'Monographie des 

Faisans', een echt naslagwerk in twee delen over alle fazantensoorten en een derde boek over 

de kleinere hoenderachtigen.  

Vooral zijn unieke en onvervangbare inzet voor het behoud van de Edwards-fazant in 

Vietnam  leverde hem de bijnaam 'Mister Edwards's Pheasant' op. Zijn hulp bij het 

interpreteren van het DNA onderzoek, zijn adviezen voor het samenstellen van kweekparen 

binnen het kweekproject en zijn onderzoek naar de betekenis van de Vietnam-fazant en de 

Keizerfazant zullen erg gemist worden. 

Alles bij elkaar moeten we ons realiseren dat een reus van ons is heengegaan... 

 

Het bestuur en de leden van WPA-Benelux bieden zijn echtgenote Christine en zijn familie 

hun oprechte gevoelens van deelneming aan. Alain zal niet vergeten worden. 
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 Peter J. Holsheimer 
 
 
Vrij onverwacht moesten we ook afscheid nemen van een trouw lid van WPA-Benelux:  
Peter J. Holsheimer.  
Al in de beginjaren van onze vereniging speelde Peter er een actieve rol als bestuurslid, als 
spreker op talrijke bijeenkomsten en met interessante bijdragen voor de nieuwsbrieven. Hij 
bleef ook tot op het einde een trouwe deelnemer aan onze activiteiten, waar zijn aanwezigheid 
zelden onopgemerkt voorbij ging. 
Peter Holsheimer was een gerenommeerd specialist in vogelvoeding en werkte onder meer 
voor 't Spelderholt en Aves Products.  
Op zijn naam staan 176 Publicaties over pluimveevoeding in o.a. Poultry Science, British 
Poultry Science en Archif für Geflügelkunde. 
Bekende boeken van zijn hand zijn Voeding Van Vogels, Ziekten Van Vogels, Kweken Van 
Vogels, Voeding Van Kooi en Volierevogels en Voeding Van De Vogels. 
 
Met Peter verdwijnt nog maar eens een markante figuur uit de vogelwereld. 
Het bestuur en de leden van WPA-Benelux bieden zijn echtgenote en familie hun gemeende 
gevoelens van deelneming aan. 
 
 
 
Het droevige nieuws lijkt dit keer niet op te houden. 
Op maandag 12 augustus verloor Kirsteen Chalmers Watson haar strijd tegen longkanker. 
Zij was de echtgenote van WPA chairman Keith Chalmers Watson. 
Diegenen onder ons die aan de internationale bijeenkomsten van WPA deelnamen zullen zich 
haar zeker herinneren als een vriendelijke steeds opgewekte dame. Haar gastvrijheid in 
Fenton Barns of in Ardtaraig in de Schotse Hooglanden was ongeëvenaard en zal nooit 
vergeten worden. 
Onze deelneming gaat naar Keith, hun kinderen en kleinkinderen en de rest van de familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



WPA  - Nieuwsbrief 3 - 2019  15 

Edwards-fazanten stamboek kweekprogramma 2019. 
 
  

Tussentijds rapport over de collecties in de Benelux. 

Naar jaarlijkse gewoonte werden ook dit jaar midden 

augustus de jaarlijkse inventarislijsten gestuurd naar de 

deelnemende kwekers onder onze leden, die houder 

zijn van Edwards- of Vietnam-fazanten. 

Ondertussen zijn de meeste gegevens van de 35 

deelnemende collecties ingezameld en worden ze 

verwerkt . Alvast bedankt aan iedereen om me op zo’n 

korte tijdspanne alle gevraagde informatie te bezorgen. 

 

 

 

 

 

Enkele voorlopige vaststellingen 

Edwards-fazanten uit het internationale stamboek : 

-worden gehouden in 35 collecties in de Benelux – 

een totaal van 140 stamboekvogels. Het totaal aantal 

stamboekvogels opgenomen in ZIMS wereldwijd 

bedraagt op dit moment 359 vogels. 

- 70 jonge vogels gefokt in 2019 in de Benelux. 

- bij de jongen waarvan het geslacht al bekend is zijn 

er opvallend meer hanen dan hennen. 

- meer kwekers hebben natuurbroed toegepast, 

waarbij de ouders de jongen met succes hebben 

grootgebracht. 

Vietnam-fazanten uit het internationale stamboek : 

- Worden minder gehouden; er is weinig 

nafok, en derhalve zijn er ook weinig surplus 

vogels. 

 

OPROEP : In het najaar kunnen terug Edwards-fazanten uit het stamboek worden   

aangeboden worden aan particulieren liefhebbers / dierentuinen die graag aan dit 

internationale kweekprogramma willen meewerken. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij de co-ordinator van deze stamboekprogramma’s : 

Ivan Roels  -  Tel 0032 3 866 40 58 Email : lophura@pandora.be 

Foto’s  :  foto boven : Klaudiusz Muchowski – foto onder : Hubert Fryca     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

mailto:lophura@pandora.be
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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 
 

Louwet Luc      België 

Vreys Guido    België 

Dams Jan    België 

 

Agenda  
 

• 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  

• 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. 

 


