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van het bestuur 
 
En zo is het tweede decennium van de eenentwintigste 
eeuw een feit: 2020 een mooi rond getal. Hopelijk een 
jaar dat ons voorspoed en vreugde zal brengen en waar 
we later met plezier aan zullen terugdenken.  
We schrijven februari, dat wil zeggen dat het 
broedseizoen met rasse schreden nadert. De 
kweekkoppels zouden nu stilaan samengesteld en 
ordentelijk gehuisvest moeten zijn. We kunnen onze 
dieren, eventueel met wat extra vitamine en mineralen in 
optimale conditie proberen te brengen en dan maar 
hopen op goede resultaten.  
Veel mensen realiseren zich niet dat alleeen dank zij 
onze inspanningen en kweekresulaten sommige soorten 
een reële overlevingskans hebben. In het wild staan ze 
immers onder hoge druk of worden ze zelfs met 
uisterven bedreigd. Met name de Edwards-fazant, die 
tegenwoordig steeds vaker de Vietnam-fazant genoemd 
wordt, is in het wild naar alle waarschijnlijkheid al 
uitgestorven.  
Ondanks alles blijven bepaalde drukkingsgroepen er 
voor ijveren, het houden van ("wilde") dieren volledig te 
verbieden. De argumentatie is meestal enkel gebaseerd 
op sentimentele gevoelens, dit terwijl de 
wetenschappelijke wereld het organiseren van 
conservatieprogramma's ex situ steeds meer als 
onontbeerlijk begint te beschouwen. Het is aan ons om te 
bewijzen dat wat wij doen een belangrijke rol speelt in 
het behoud van de biodiversiteit. Belangrijk is wel dat 
wij ons professioneel opstellen en er voor zorgen met 
alle wettelijke voorschriften in orde te zijn. De 
wetenschappelijke aanpak van onze focusgroepen biedt 
hier heel wat mogelijkheden en wordt op dit ogenblik al 
internationaal gewaardeerd. 
In deze nieuwsbrief vind je onder meer de uitnodiging 
voor onze jaarvergadering. Deze gaat dit jaat door in het 
dierenpark Zie-Zoo in Volkel in Noord-Brabant. Dit 
oorspronkelijk bescheiden dierenpark is uitgegroeid tot 
een heuse zoo met een kweekcentrum voor bedreigde 
soorten, dus zeker een bezoekje waard. 
Verder lees je meer over voorbije en komende 
activiteiten en ook de nieuwsflitsen ontbreken niet. 
Veel leesplezier! 
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Uitnodiging Jaarvergadering 21  maart 2020 in dierenpark Zie-zoo 

te Volkel Nederland 
 

 

De jaarvergadering van WPA-Benelux heeft plaats op zaterdag 21 maart 2020 in dierenpark 

Zie-zoo te Volkel Nederland. Het is een kleine dierentuin in volle ontwikkeling en zeker het 

bezoeken waard. 

 https://www.dierenparkziezoo.nl/ 

 

Onze jaarvergadering is voorzien met aanvang te 18h00 met vooraf een bezoek aan het 

dierenpark Zie-Zoo. Dit park is gelegen te Volkel, Zeelandsedijk 12 B, Noord Brabant.. 

Parking is gratis en naast het dierenpark gelegen. 

 

Programma: 

 

• 13h00 onthaal in de blokhut  

• 14h00 rondleiding met gids in de zoo, na deze rondleiding vrij bezoek 

• 17h00 broodjesbuffet in de blokhut 

• 18h00 aanvang van de jaarvergadedring einde 21h00 

• Kostprijs totaal 25 € per persoon, alles inbegrepen 

 

 

https://www.dierenparkziezoo.nl/
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Gelieve uw deelname te bevestigen bij de secretaris : 

Paulo Raeymaekers  Tel: 0032 14 37 86 76 of GSM 0032 473 78 22 30  

   Mail: paulo.raeymaekers@ skynet.be 

En dit  ten laatste voor donderdag 12 maart 2020 via mail of telefoon. 

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

 

 

Gelieve het totaal bedrag over te maken op volgende rekening:  

 
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
 
IBAN  NL62INGB0001093646             BIC  INGBNL2A  
 
Nederland   1093646 ING-bank   
vermelden: jaarvergadering 2020 + naam van de deelnemer(s) 
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World Pheasant Association – BeNeLux 

JAARVERGADERING 
Zaterdag 21 maart 2020 te Volkel 

AANVANG 18.00 uur 

AGENDA 

 
1. Opening en mededelingen 
 

2. Verslag jaarvergadering 2019, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2019 
 

3. Jaarverslag 2019 van de secretaris 
 

4. Financieel verslag 2019 van de penningmeester stand van zaken betreffende de 
inning van de contributie 

 

5. Begroting 2020 en vaststellen contributie 2021 
 

6. Verslag kascommissie 2019 
 

7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2020  
 
8. Voorstellen van de Fazantendag WPA-Benelux 2020.  
       
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

Aftredend volgens rooster zijn Teun van de Braak, Dirk Callebaut en Ivan 
Roels 
Kandidaturen nieuwe bestuursleden 
 

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 
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, Willy Tieleman 
aftredend in 2025: Teun van de Braak, Dirk Callebaut en Ivan Roels 
 
 

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:  
a. verslag Frédéric Verstappen 
b. Edwards-project Ludo Pinceel - Ivan Roels 

 
13. Stamboeken: verslag Ivan Roels, Frédéric Verstappen en Paulo Raeymaekers 
 
14.  Rondvraag en Sluiting 
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WPA Frankrijk studiedag te Clères 
 

Op zaterdag 19 oktober 2019 waren wij met een 

kleine delegatie uit WPA Benelux (Ludo Pinceel, 

Carlo Florizoone, Firmin en Ivan Roels te gast bij 

onze vrienden van WPA Frankrijk op hun jaarlijkse 

studiedag. Deze studiedag was een 

gemeenschappelijk initiatief met Aviornis Frankrijk. 

De plaats van afspraak was in het Parc de Clères in 

het departement Seine-Maritime.   

In 2019 was het immers 100 jaar geleden dat Jean 

Delacour het park heeft overgenomen, nadat hij net 

zijn kasteel in Picardië had verloren tijdens de 

beruchte Slag aan de Somme (juli-november 1916), 

waarbij meer dan een miljoen mensen om het leven 

kwamen. 

Daags vòòr deze studiedag, op vrijdag 18 oktober  

had de halfjaarlijkse ECBG vergadering 

plaatsgevonden in het kasteelpark.  In de vorige 

nieuwbrief is hiervan een verslag terug te vinden. 

Laurent Fontaine, voorzitter van WPA Frankrijk 

verwelkomde om 9 uur een talrijk gezelschap van 86 liefhebbers die hiervoor naar Clères waren 

afgezakt. Er was een vrij grote delegatie uit de andere WPA chapters, waaronder Duitsland, 

Verenigd Koninkrijk en de Benelux. In het programma in de voormiddag waren een aantal 

lezingen voorzien. 

Dr. Yannick Roman, dierenarts in het Parc de Clères heeft ons heel uitvoerig het nieuwe 

sanitaire plan uitgelegd dat is uitgerold sinds enkele jaren, in het kader van de maatregelen ivm 

bioveiligheid  die er genomen zijn ter voorkoming van aviaire influenza ( vogelgriep). John 

Corder heeft ook een voordracht gegeven over de problemen met de kweek van Chinese 

glansfazanten in het kweekcentrum van Fentongzhai in China. Daarna zijn twee voordrachten 

geweest die handelden over a) gebruik van rodenticiden en b)  de nieuwe wetgeving die van 

kracht is in Frankrijk, en over de nieuwe bijkomende beperkingen die opgelegd worden aan  oa 

ook de liefhebbers. 

Vervolgens heeft Michel Ottaviani een nieuwe uitgave 

voorgesteld  ( hiernaast afgebeeld ) uitgegeven medio 2019. 

Auteurs zijn Alain Hennache en Michel Ottaviani. Dit nieuwe 

boek telt 157 blz en bevat 85 foto’s en betreft een update van 

de ‘Monographie des Faisans ‘ van dezelfde auteurs,  

uitgegeven in 2 volumes  in 2005. 

Het nieuwe boek “Monographie des Faisans - Mise à jour 

2018”         ( kostprijs 9€ + portkosten), alsook de beide 

volumes van de “Monographie des Faisans” zijn te bekomen 

via WPA Frankrijk : 

https://www.wpa-france-galliformes.fr/les-publications 

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een vertaling in het 

Engels. Nigel Hester heeft ons een voorproef getoond van 

deze vertaling, die we in de loop van 2020 mogen verwachten 

https://www.wpa-france-galliformes.fr/les-publications
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Ludo had de eer en het genoegen om de 

voormiddag te mogen afsluiten met een 

lezing over het Vietnam/Edwards’ fazanten 

project. Hierbij werd er toelichting gegeven 

hoe we onze “ex-situ” populatie het best 

kunnen voorbereiden voor re-introductie in 

het kader van het “ Saving the Vietnam 

pheasant” programma. Natuurbroed en het 

monitoren van de genetische variabiliteit 

binnen de populatie zijn hier belangrijke 

onderdelen van.  

 

Ludo was, met zijn gekende boeiende stijl van presenteren, er wonderwel in gelukt om de 

aandacht te houden van de aanwezigen waarvan er een aantal te kampen hadden met een 

knorrende maag. 

Onder de middag hebben we met volle teugen genoten van een rijkelijk Bourgondisch buffet; 

de tafels werden ruim voorzien van karaffen vol met witte- en rode wijn. Ook de kaasplank 

achteraf heeft ons weten te bekoren 

Daarna verzamelden we ons voor een van de hoogtepunten van deze bijeenkomst: de viering 

van de honderdste verjaardag van de opening van het Parc de Clères en het werk van Jean 

Delacour. Ondanks zijn gezondheidsproblemen, heeft Alain Hennache nog meegeholpen aan 

de voorbereidingen van dit weekend en alle activiteiten hierrond. Helaas hebben we vrij 

onverwacht afscheid moeten nemen van Alain op 22 juni 2019 ( Zie WPA – Nieuwsbrief 3- 

2019 – p13). 

 

   

Tijdens een ceremonie werd een herdenkingsplaat ter nagedachtenis van Alain Hennache 

ingehuldigd. Alain was    ‘ Directeur Scientifique du Park de Clères ‘  en heeft er tijdens zijn 

loopbaan steeds over gewaakt dat de filosofie van de stichter Jean Delacour werd behouden bij 

het beheer van dit mooie kasteeldomein. Laurent Fontaine, Julie Lévrier, Anne Dijon en 

Christine Moreau hebben ons eraan herinnerd wie Alain Hennache precies was. Het was voor 

velen onder ons een emotioneel gebeuren, zeker voor de personen die het genoegen hebben 

gehad om met Alain te kunnen samenwerken. 

Deze herdenkingsplaat is aangebracht aan één van de volières die Alain heeft mee ontworpen. 

Deze bevinden zich in het hart van het kasteeldomein  in de omgeving van de historische 

volières van Jean Delacour. 

  



WPA  - Nieuwsbrief 4 - 2019  8 

In de namiddag werden we ook 

uitgenodigd voor een rondleiding 

doorheen het park onder leiding 

van Yannick Roman en Julie 

Lévrier. Het was een aangename 

herfstdag zodat we met volle 

teugen konden genieten van het 

mooie park in een herfstkleedje. 

Dit zoölogisch park ligt in een 

bosrijk gebied van 13 hectare. De 

collectie omvat 200 zoogdieren en 

1500 vogels. Het park is alleen 

toegankelijk voor bezoekers tussen 

februari en oktober. 

Deze locatie is uniek omdat het een 

Engelse tuin met vele zeldzame planten combineert met enkele historische gebouwen (een ruïne 

van een middeleeuws kasteel, een landhuis uit de 17e eeuw en het renaissance kasteel, 

heropgebouwd in de 19e eeuw. In dit mooie park werden verblijven gebouwd voor vogels en 

dieren die door Jean Delacour werden meegebracht van zijn expedities in Zuid-oost Azië en 

Madagascar. In het mooie park werden ook planten, heesters en bomen aangeplant die tijdens 

deze expedities werden verzameld.  

Verschillende dieren, waaronder Indische antilopen en wallabies, en vooral veel pauwen lopen 

er vrij rond. Voor een volledige rondgang in het park mag je minstens 2 à 3 uur voorzien. 

In het lager gelegen deel van het park bevinden zich grote vijvers en een lange beekloop die op 

een natuurlijke wijze bevloeid worden door een waterloop de Clèrette. Hier treffen we heel wat 

watervogels aan, waaronder grote groepen Chili flamingo’s, kraanvogels, ganzen en eenden, 

alsook een groep kroeskoppelikanen. 

Aan de zijkant van één van de grote vijvers is er een eiland waar er enkele soorten gibons 

verblijven. Hun typische geluiden zijn te horen tot in alle uithoeken van het park. 

Op de weg terug naar het kasteel zijn er onder andere ook nog zuidelijke hoornraven te 

bewonderen. 
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 Wie fazanten en andere hoenderachtigen wil zien moet 

wel een steile klim trotseren naar het bovenliggend deel 

van het kasteeldomein. 

Op de weg hiernaartoe passeer je een open vlakte waar oa 

Indische antilopen te zien zijn, alsook de grote perken 

waar je emoes kunt aantreffen. 

In het aangelegen volièrecomplex zijn er oa tragopanen, 

glansfazanten, witte oorfazanten, grote hokko’s en 

pauwkalkoenen te zien, naast seriemas, kookaburra’s en  

enkele soorten duiven. 

Op de terugweg naar het kasteel kom je langs vernieuwde 

volières met winterverblijven voor de minder winterharde 

soorten. 

Er is heel veel aandacht besteed aan de keuze van 

aanplanting van de volières. De buitenconstructies zijn 

gemaakt van metaal en het metalen gaas is zwart 

geschilderd waardoor het zicht op de vogels van buitenaf 

minder gehinderd wordt dan bij een niet geschilderde gaasdraad. 

     

                             

In de oude historische volières van Delacour is er ook een collectie waadvogels te zien, alsook 

een groep rode ibissen. 
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Op het einde van de middag was er vervolgens nog een rondleiding voorzien door de 

plantencollecties. De gids van dienst was Thierry Hay, botanicus verantwoordelijk voor de 

tuinen en het park in Clères. 

Deze rondleiding hebben wij aan ons laten voorbijgaan om wat vroeger terug naar België te 

reizen. 

Tijdens deze bijeenkomst in Clères hebben er ook heel wat uitwisselingen van vogels 

plaatsgevonden, tussen de liefhebbers in Frankrijk onderling doch ook van projectvogels tussen 

de chapters onderling. Hierbij zijn er voornamelijk Vietnam (hatinhensis)- en Edwards’-

fazanten vanuit de Benelux en Duitsland naar Clères gebracht.  Vanuit verschillende collecties 

in Frankrijk zijn er vanuit Clères: voornamelijk Vietnam-fazanten terug meegenomen naar 

België en Duitsland en verder getransporteerd naar collecties van projectmedewerkers in 

België, Polen, Oostenrijk en Zwitserland. 

Het was dan ook een hele opgave voor Laurent Fontaine en 

het organiserende team van WPA Frankrijk  om al deze 

vogels tijdelijk onderdak te bieden tijdens dit weekend op 

een locatie net buiten Clères. Jullie organisatietalent hebben 

we zeer gewaardeerd! 

Bij dergelijke uitwisselingen komt heel wat voorbereidend 

werk kijken: zowel rond logistieke aangelegenheden als 

administratieve afhandeling dienen er heel wat afspraken gemaakt te worden. Ook deze 

uitwisseling in Clères is tot stand gekomen dankzij het uitstekend teamwerk tussen de 

verschillende afdelingen. 

Hierbij willen we ook Julie Lévrier en Yannick Roman bedanken voor de goede ontvangst in 

Parc de Clères. We komen hier altijd met veel plezier terug ! 

                 
 En ook deze heren hebben duidelijk genoten  van dit gezellig onderonsje 

 (van links naar rechts : Firmin Roels, Ludo Pinceel en Carlo Florizoone) 

 Tekst en foto’s : Ivan Roels, http://www.parcdecleres.net/ 

 

 

 

http://www.parcdecleres.net/
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Nieuwsflitsen 

 
Sietze de Boer (31 oktober 1947 - 4 januari 2020) 

 

Op 3 januari, op de drempel van het nieuwe jaar, ontvingen sommigen van ons een 

onthutsend bericht van onze vriend Sietze de Boer: 

 

" In het nieuwe jaar een verdrietig bericht van mij. In 

december 2019 is er bij mij acute leukemie geconstateerd 

en is er nu geen behandeling meer mogelijk. De laatste 

dagen ben ik thuis bij mijn familie. 

Zoals jullie weten waren vogels, en dan met name Cabot 

tragopanen, mijn lust en mijn leven. Ik heb genoten van de 

vele bijeenkomsten van Aviornis en de WPA in binnen en 

buitenland. Deze bijeenkomsten, samen met jullie, gaven 

mij als liefhebber extra energie en een heel fijn gevoel. 

Ik heb temidden van jullie een hele fijne tijd gehad. 

Bedankt voor alles. 

Sietze de Boer" 

 

We kunnen gerust zeggen dat Sietze een van onze 

trouwste en meest markante leden was. Hij ontbrak 

letterlijk op geen enkele activiteit, zowel in binnen- als in 

buitenland. Zo was hij nog samen met zijn zoon aanwezig 

op het Vietnam Symposium van WPA in september 2019. 

We wisten dat zijn gezondheid de laatste jaren niet meer 

100% was, maar dat hij ons zo plots zou ontvallen hadden 

we toch niet verwacht.We zullen hem enorm missen! 

 

Het bestuur van WPA biedt zijn familie in naam van alle 

leden onze gevoelens van oprechte deelneming aan. 

 

Sietze de Boer vertegenwoordigde er de Benelux. 

Voor en na het eigenlijke symposium waren allerhande activiteiten voorzien. Uiteraard 

werden ook de zoos van Hanoi en Ho Shi Minh city (het vroegere Saigon) bezocht. Deze 

laatste is vooral bekend bij fazantenliefhebbers voor zijn prachtige collectie gekuifde 

argusfazanten. 

 

Er is gelukkig ook positief nieuws te melden. 

We hebben tot nu toe met geen echte winter af te rekenen gehad en we kunnen dus hopen dat 

onze dieren in opperbeste conditie het kweekseizoen zullen in gaan. Alleen maar hopen dat 

hun bioritme door de zogenaamde "global Climat change" niet in de war geraakt en dat ze op 

gekke ideeen komen.  

Het "Saving the Edwards" project kabbelt rustig verder. 

Terwijl in Vietnam verder werk gemaakt wordt van het kweekcentrum, wordt er hier zowel 

door de deelnemende dierentuinen als door onze private kwekers voor gezorgd dat er een 

gezonde populatie in beschermd milieu ter beschikking blijft. 

Dr. Tobias Rahde, de curator van Zoo Berlin, heeft inmiddels een volledig overzicht gemaakt 

van alle geregistreerde Edwards-fazanten. Dit is een zogenaamd ISB (International Studbook 

waarin momenteel 800 dieren ingeschreven zijn. 232 collecties (zoo's en private kwekers) zijn 
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hierbij betrokken. Uiteraard (en gelukkig) zijn er nog heel wat meer vogels bij onze 

liefhebbers aanwezig, maar omdat ze (nog) niet geregistreerd zijn en dus in het verleden niet 

door de respectievelijke stamboekhouders opgevolgd werden, zijn ze niet in dit overzicht 

opgenomen. Heiner Jacken en Ivan Roels zullen in de toekomst samen zitten om na te kijken 

welke voor ons WPA stamboek bekende dieren nog ontbreken en deze gegevens aan Tobias 

Rahde doorgeven. 

Op dit ogenblik is er een samenwerkingsproject lopende tussen WPA/ECBG, het CRC 

(Centre for Research and Conservation) van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te 

Antwerpen, zeg maar de Zoo, en het Laboratorium voor Biodiversity and Evolutionary 
Genomics van de KULeuven. Een masterstudent werkt er op de genetische samenstelling van 

de populatie Edwards-fazanten in beschermd milieu. De bedoeling is een beter zicht te krijgen 

op de nog aanwezige genetische variatie en die te vergelijken met die van dieren uit het wild. 

Dit moet ons toelaten de reddingspopulatie die in Vietnam zal worden uitgebouwd optimaal 

samen te stellen. 

Edwards- fazanten stamboek kweekprogramma. 

In het najaar 2019 is het niet gelukt om alle jonge vogels die 

vorig jaar geboren zijn, te plaatsen in de collecties van de 

medewerkers aan het internationale kweekprogramma. 

Er zijn nog enkele paren stamboekvogels beschikbaar. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de stamboek-

coördinator van onze afdeling WPA Benelux : 

Roels Ivan – Tel 0032 (0) 3 866 40 58  Email :  

lophura@pandora.be 

Foto : Klaudiusz Muchowski Voor het kweekseizoen 

2020 wordt  natuurbroed aanbevolen. 

 

De Focusgroep Tragopanen blijft zeer actief. 

De resultaten van de nu al veertiende ronde van ons Tragopan DNA Project zijn net binnen en 

waren globaal gezien erg positief. Er werden 3 stalen van Temminck Tragopanen en 17 van 

Cabot's onderzocht. Alle vogels bleken zuiver. Verder waren er ook 10 stalen van Satyr 

Tragopanen, waarvan er jammer genoeg 3 een Temminck-voorouder bleken te hebben. De 

betrokken eigenaars zijn al op de hoogte gesteld. Voor de goedgekeurde dieren wordt er zoals 

steeds een certificaat opgesteld en aan de eigenaars toegezonden.  

Het is enorm belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met goedgekeurde dieren ook in het 

stamboek stappen en tijdig de nodige TR-ringen voor de nakomelingen bestellen bij Paulo 

Raeymaekers paulo.raeymaekers@skynet.be. De vraag naar zuivere dieren is nog steeds 

hoger dan het aanbod en we moesten ook dit jaar weer mensen teleurstellen die zich 

goedgekeurde vogels wilden aanschaffen. Je vogels ringen met een TR-ring en met een eigen 

ring is sterk aanbevolen en tevens vooruitziend, want zoals de zaken er nu uitzien zal het 

binnen enkele jaren moeilijk worden niet goedgekeurde vogels aan de man te brengen. 

Ook binnen de dierentuinwereld wordt steeds meer belang gehecht aan ons DNA 

getuigschrift. Zo worden in het EEP (EAZA Endangered species Programme) van de Cabot 

Tragopaan alleen nog zuivere vogels toegelaten. In de laatste reeks werden trouwens ook 8 

Cabot's van zoo's getest en gelukkig zuiver bevonden. Binnen het kader van het EEP ontving 

Tierpark Berlin Friedrichsfelde (de vroegere zoo van Oost-Berlijn) een Cabot hen via de 

Focusgroep. 

Op dit ogenblik worden de stalen voor een vijftiende ronde ingezameld. Wie er snel bij is kan 

nog altijd deelnemen. De prijs is nog steeds 85 euro per staal. Wie geïnteresseerd is neemt 

contact op met Willy Tieleman willy.tieleman@skynet.be die je de nodige documenten zal 

toesturen. 

mailto:lophura@pandora.be
mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
mailto:willy.tieleman@skynet.be
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Nieuws wetgeving 
 
Vogelgriep op komst? 

 

Recent is de vogelgriep uitgebroken in gans Polen, meer dan 14 bedrijven zijn besmet met het 

virus H5N8. 

De ziekte is reeds verspreid naar Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Roemenië. 

In Duitsland heeft men een dode wilde kolgans gevonden in de grensstreek met Polen. 

Gelukkig is de trekperiode voorbij vanuit het Noorden naar ons toe. 

Toch moeten we waakzaam blijven en trachten zo min mogelijk contact te hebben met die 

landen en handelaars in onze streken. 

Ophokplicht in België is er niet zolang er geen uitbraak wordt vast gesteld in België en 

Nederland. 

De laatste uitbraak in België was vanuit de industrie en niet van de hobbyhouders zoals men 

eerder beweerde. Dit heeft men immiddels toegegeven bij de overheid. 

 

Ook geen ophokplicht in Nederland 

Het ministerie van LNV heeft laten weten dat er geen ophokplicht voor pluimvee wordt 

ingesteld vanwege de HPAI (Hoog Pathogene Aviaire Influenza) H5N8 situatie in Midden- en 

Oost-Europa. 

De deskundigengroep dierziekten heeft geconcludeerd dat waarschijnlijk wilde vogels 

verantwoordelijk zijn voor de meeste HPAI uitbraken die tot nu toe zijn gemeld. Het lijkt niet 

waarschijnlijk dat er op dit moment besmette vogels in Nederland zijn. Dit is gebaseerd op 

een ruime monitoring van wilde vogels in Nederland en op het feit dat er geen uitbraken van 

HPAI zijn geweest bij Nederlandse, Belgische of Duitse pluimveebedrijven. Bij streng 

winterweer (sneeuw en vorst) kunnen vogels vanuit Midden-Europa naar het westen trekken. 

Er wordt echter de komende tijd geen omslag in het weer verwacht. Om deze redenen heeft 

het ministerie geoordeeld dat de kans op insleep van HPAI H5N8 in Nederland klein is. 

Recent verschenen: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 

Toepassingsgebied  voor hobbypluimvee.  

Het verzamelen van hobbypluimvee is toegelaten. Daarbij onderscheiden we:  

A. Niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee:  

➢Keuring, prijskamp, tentoonstelling, ruilbeurs, etc… (verhandelen is 

occasioneel)  

B. Commerciële verzamelingen van hobbypluimvee:  

➢Wekelijkse hobbypluimveemarkten. (hoofddoel = verhandelen) 

 De definitie ‘hobbypluimvee’ bevat 9 soorten vogels. 

 Hobbypluimvee valt daarmee ook onder de algemene definitie van vogels. 

 Hobbypluimvee valt daarom ook onder de regelgeving van ‘in beschermd milieu gehouden 

vogels’. ‘In beschermd milieu gehouden vogels’ en in bijzonder ‘hobbypluimvee’ zijn nooit 

bestemd voor de voedselketen. 

 

Hierdoor worden de hobbyhouders erkend als een volwaardige groep. 
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Dit is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de voorzitter van Aviornis International 

vzw 

 

Meer weten? Neem een kijkje op de website www.aviornis.be rubriek  wetgeving – F.A.V.V. 

 

 

 
 

                                                                         

Lidmaatschap  2020 
 

Het is ook weer tijd om je lidmaatschap voor 2020 te vernieuwen door een storting of 

overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 

  

voor het jaar 2020 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 

Gewoon lidmaatschap :   betaling na januari 2020 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 2020 vermelden 

 

Nieuwe leden 
 

 

 

Agenda  
 

• 8 februari 2020 meeting CBAG in Waddesdon Manor te Aylesbury – UK 

• 14 maart 2020 EAZA Galliformes TAG in Burgers Zoo te Arnhem - NL  

• 21 maart 2020 jaarvergadering WPA-Benelux in Nederland 

• 24 april 2020 ECBG-vergadering in Hongarije 

• 25 april 2020 Fazantendag Hongarije 

• 4-5-6 sept 2020 WPA-Duitsland fazantendag te Vechta bij Ursula Wilmering  

ruigpoothoendercollectie 

• 12 september 2020 algemene vergadedring WPA-UK 

• 19 september 2020 WPA-Benelux Fazantendag  

 

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

secretariaat. 

 

http://www.aviornis.be/

