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van het bestuur 
 
Toen we in februari ons editoriaal neerschreven, kon 
niemand vermoeden wat er op ons afkwam. 
Er stonden heel wat activiteiten , zowel bij ons in de 
Benelux als bij onze buitenlandse chapters, op het 
programma. Vrijdag de dertiende (maart) deed echter 
zijn naam eer aan en vanaf dan leek de hele wereld wel 
gek geworden en werden we 'opgehokt' als zieke kippen. 
Gelukkig hebben wij als fazantenliefhebbers meestal wel 
een behoorlijke 'vrije uitloop', zodat we niet al te erg 
moesten lijden onder de inactiviteit van de lockdown. 
Toch bleef de Coronacrisis voor niemand zonder 
gevolgen.  
Voor onze vereniging betekende het afgelasten van alle 
activiteiten, te beginnen met onze algemene vergadering 
op 21 maart. We waren toen nog zo optimistisch te 
geloven dat we deze zouden kunnen inhalen op onze 
fazantendag op 19 september en we dachten er aan 
dezelfde locatie te behouden. We hadden echter buiten 
de waard, in dit geval de hardnekkigheid van dit Covid-
19 virus gerekend en we zagen één voor één alle 
geplande bijeenkomsten sneuvelen. Eerst viel het bezoek 
in april aan onze Hongaarse vrienden met de ECBG 
vergadering in het water; daarna zagen we ook de Britse 
en Duitse activiteiten van de agenda verdwijnen. Ook 
heel wat ruilbeurzen, zoals de belangrijke beurs van Geel 
in oktober, werden afgelast. Onze Franse collega's 
houden voorlopig nog vast aan een studiedag in oktober 
in de zoo van Calviac (Périgord); we duimen voor hen 
dat deze dag kan doorgaan. 
 
Over het voorbije broedseizoen bereiken ons erg 
tegengestelde berichten. 
Sommige hebben er een behoorlijk goed jaar opzitten, 
maar anderen hadden met massa's onbevruchte eieren af 
te rekenen. Ons klimaat maakt bokkesprongen met 
afwisselend te natte en te droge, maar ook veel te hete 
periodes. Als we de toestand zien waarin onze inheemse 
struiken en bomen verkeren kunnen we ons de vraag 
stellen hoe onze dieren, die vaak uit een heel ander 
klimaattype komen, zich hier meten voelen. 
De toekomst zal uitwijzen of we in de toekomst extra 
maatregelen zullen moeten nemen om het onze dieren 
succesvol te houden en te kweken. 
 
Blijf vooral gezond! 
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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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Financieel verslag en verslagen Focusgroepen  
 

Financieel verslag: 

stand banksaldi 

spaarrekening   

1/01/2019  €   16.020,37  

31/12/2019  €   15.425,61  

betaalrekening 

1/01/2019  €         800,67  

31/12/2019  €      2.447,33  
 

 

beginbalans 01-01-2019     

banksaldo  €       16.821,04  algemene reserve  €         7.222,89  

    Edwardsfonds  €         5.217,37  

    DNA fonds  €         4.388,63  

    educatiefonds  €         4.930,00  

        

   €       16.821,04     €       21.758,89  

 

eindbalans 31-12-2019     

banksaldo  €       17.872,94  
algemene 
reserve  €         5.909,74  

    Edwardsfonds  €         2.644,57  

    DNA fonds  €         4.388,63  

    educatiefonds  €         4.930,00  

        

   €       17.872,94     €       17.872,94  

 

verlies en winstrekening 2019   

debet   credit   

contributie 
 €         
2.247,00  bankkosten  €            159,57  

    internetkosten  €            157,78  

Gift  €              35,00  secretariaatskosten  €            863,60  

Edwardfonds  €            620,00  Edwardsfonds   

Fazantendag 
 €         
3.635,00  kosten fazantendag  €         4.858,35  

Rente  €                5,24  WPA HQ  €            246,74  

Blyth project 
 €         
1.000,00  Blyth project   

jaarvergadering 765 jaarvergadering  €            969,30  

verlies   batig saldo  €         1.051,90  
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totaal 
opbrengsten 

 €         
8.307,24     €         8.307,24  

        

begroting 2020       

debet   credit   

contributie 
 €         
2.250,00  bankkosten  €            175,00  

    internetkosten  €            157,78  

Gift  €              50,00  secretariaatskosten  €            750,00  

Edwardfonds  €            250,00  Edwardsfonds   

Fazantendag 
 €         
2.000,00  kosten fazantendag  €         2.500,00  

Rente  €                    -    WPA HQ  €            250,00  

Blyth project 
 €         
1.000,00  Blyth project  €         2.500,00  

jaarvergadering 
 €                 
500,00  jaarvergadering  €            750,00  

verlies 
 €         
1.032,78  batig saldo   

totaal 
opbrengsten 

 €         
7.082,78     €         7.082,78  

 

 

Jaarwerking WPA-Benelux 2019  
 

4 Bestuursvergaderingen 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 23/2/2019 

• Voorbereiding jaarvergadering 2019 

• Voorbereiding fazantendag 40 jaar WPA 

• Samenwerking EAZA en ECBG 

• Project rond Blyth Tragopanen 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 8/6/2019 

• Voorbereiding fazantendag 40 jaar WPA te Blijdorp 

• Project rond Blyth Tragopanen 

• Inenting fazanten voor show of ruilbeurs 

• Lopende projecten 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 19/8/2019 

• Concretisering Fazantendag  

• Bepalen datum en locatie jaarvergadering  

• Project Edwards-fazant, Tragopanenwerkgroep 

• Opstart WPA-Hongarije 

Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 30/11/2019 

• Nabespreking fazantendag 2019 en voorbereiding fazantendag 2020  

• voorbereiding jaarvergadering 2020 

• Wijzigingen wetgeving 

 

Jaarvergadering te Grimbergen 23 maart 2019 
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• Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2019 

 

Fazantendag in Blijdorp Rotterdam in 2019,  

• Viering 40 jaar WPA-Benelux 

• Vrije rondgang door de zoo 

 

2 ECBG-vergaderingen 

• 6 april 2019 ECBG-vergadering in Wenen 

• 18 oktober 2019 ECBG-vergadering in Clères 

 

Bezoeken aan:  

• Plantentuin te Meise 23 maart 2019 

 

Nieuwsbrieven 

• WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov 

• WPA Annual Review  

• WPA Newsletter 2st 

 

Deelname aan 

• Eind september symposium in Quang Bihn 

 

Ondersteuning projecten 

• Tragopan DNA-Project 

• Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant  

• DNA-onderzoek Edwardsfazant 

• Borneo Pauwfazant 

• Bruine Oorfazant 

• Blyth project in Nagaland , financieel gesteund met 2500 

 

 

 

Verslagen Focusgroepen 

 

Focusgroep Wilde Kamhoenders - 

EJFG 
 

Voor de focusgroep Wilde Kamhoenders was 

2019 een normaal werkingsjaar. 

De in beschermd milieu aanwezige populaties 

werden zo goed mogelijk opgevolgd.  
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Voor de rode kamhoenders waren de kweekresultaten eerder beperkt. Het is jammer te 

moeten vaststellen dat, waarschijnlijk ten gevolge van inteelt, de resultaten ondermaats 

blijven, zeker in vergelijking met andere meer populaire fazantensoorten.  

 

De nakweek was ook dit jaar nauwelijks voldoende om de uitval te compenseren. De surplus 

vond moeiteloos zijn weg naar enkele nieuwe liefhebbers in België en Nederland. Naast 

enkele belangstellenden uit de Benelux -een verheugende ontwikkeling - was er ook weer 

vraag van uit Frankrijk en het Verenigd Koningkrijk.  We gaan daar echter alleen op in voor 

zover we niet moeten vrezen dat buiten de groep lichtzinnig en te slordig met de voor ons 

soortechte dieren wordt omgegaan. 

   

We moesten jammer genoeg ook weer vaststellen dat er nog altijd vogels van minderwaardige 

kwaliteit - gekruist  met tamme kippen - als rode kamhoenders verkocht worden. Ook de 

naam Bankivahoenders blijft even hardnekkig in misbruik. 

Gelukkig worden de ernstige liefhebbers zich daar meer en meer van bewust. Het is dan ook 

geen uitzondering dat ze ons beeldmateriaal opsturen om bepaalde dieren te laten beoordelen 

op hun soortzuiverheid.   

 

De kweek met het Sonnerat-hoen verliep dit jaar dan weer erg succesvol, zodat heel wat 

dieren hun weg naar nieuwe liefhebbers vonden.  Op dit moment is deze soort er in 

beschermd milieu blijkbaar het beste aan toe.  Ook hier is de belangstelling voor vogels van 

de werkgroep van uit het buitenland groot.   

 

Voor het Lafayette-hoen en het Groen Java-hoen kan dat jammer genoeg niet gezegd worden. 

Belangstelling te over, maar de vraag is daar nog altijd veel groter dan het aanbod. De 

kweekresultaten blijven hier over het algemeen ondermaats. Het gezond houden van een goed 

kweekkoppel is voor deze soorten al een opgave op zichzelf.  

  

In de focusgroep zoeken we voor 2020 naar meer onderlinge contacten om het dierenbestand 

te vrijwaren.  Nog te veel liefhebers zien kamhoenders ook als een verzamelobject.   

Het nieuwe fotomateriaal dat op het internet verschijnt is vaak minder gemakkelijk te 

integreren in de reeds bestaande en erg uitgebreide fototheek.  Het bestand groeit daarom 

trager dan voorheen.  Het geheel is nu toch al groot genoeg om aan de hand ervan 

verantwoorde uitspraken te doen. 

   

De Husbandry-guidelines en de fenotypische beschrijvingen van de rode kamhoenders zijn 

klaar.  We vragen naar geïnteresseerden om de tekst van 170 paginas na te lezen en te 

corrigeren.   Misschien is dit een aanleiding om hierover een discussie-werkvergadering te 

houden.   
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Focusgroep Kraagfazanten: jaarverslag 2019 

 
• 4 Vergaderingen van de werkgroep: 

januari- mei- augustus en november  

• Activiteiten van de werkgroep: 

• internationale bemiddeling bij 

samenstelling fokparen en vervangen 

van gestorven vogels 

• import Lady Amherst fazant uit 

China, gestopt 

• Onderzoek naar mogelijke import 

routes 

• noodzakelijke kunstmatige inseminatie  bij Lady Amherst door François 

Bernar 

• Publiciteit werkgroep: 

• 21 november 2019 voordracht Aviornis  Friesland 

• Project 5000:  

• stamboekbeheer 

• uitbreiding met 5 nieuwe leden in 2019 

• aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 550 

• Info Kraagfazanten Werkgroep 

Victor Steenackers   Paulo Raeymaekers 

Retiebaan 126-2460 Kasterlee  Lage weg 37c-2470 Retie 

vic.steenackers@telenet .be   paulo.raeymaekers@skynet.be 

 

Focusgroep Tragopanen: jaarverslag 2019   

 
DNA onderzoek : 

 

Ronde 12: resultaten ontvangen en aan deelnemers 

de nodige certificaten uitgereikt. 17 cabots 

waarvan 2 slecht, 8 satyr waarvan 0 slecht, 12 

temminck waarvan 1 slecht Ronde 13: opgestart, 

resultaten ontvangen en aan deelnemers de nodige 

certificaten uitgereikt. 32 cabots waarvan 2 slecht, 

8 satyr waarvan 1 slecht, 11 temminck waarvan 1 

slecht 

Ronde 14:  opgestart, 30 stalen opgestuurd naar 

labo voor onderzoek 

Verkoop TR-ringen in 2019: satyr 243 st, 

temminck 295 st, cabot 156 st, totaal 491 st 

35 ringen of certificaten ontvangen van overleden tragopanen 

Er heeft geen overleg vergadering plaatsgevonden van de focusgroep. 

21 november 2019 voordracht Aviornis  Friesland : werking en doel 

tragopanenfocusgroep, gebruik en belang van het stamboombriefje 

 

 

mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
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De bestellijst is voldaan voor Satyr en Temminck, vraag naar Cabot is gedeeltelijk 

kunnen worden ingevuld. De verhandelingen via de focusgroep hebben wel een 

langere doorlooptijd.   

Geen extra tragopanen in broedleen gegeven, wel bemidddeling van de focusgroep bij 

ruil en verkoop van tragopanen aan dierentuinen en particulieren. 

Er is een stamboek opgemaakt door EAZA van de Cabottragopanen. Alleen DNA 

geteste dieren en hun afstammelingen worden toegelaten. De focusgroep heeft hier 

ondersteuning gegeven en een verdere samenwerking afgesproken. 

Planning: 

2 overlegvergaderingen 

Verkoop TR-ringen 

Promoten gebruik TR-ringen en terugsturen gegevens  

DNA-ronde 14 afwerken. Ronde 15 opstarten indien voldoende belangstelling 

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

Cabot. 

 

Focusgroep Vuurruggen: jaarverslag 2019 
 

2019 was een eerder kalm jaar. Er werden 

opmerkelijk minder kuifloze Maleise vuurruggen 

gekweekt. Er konden dan ook minder vogels 

uitgewisseld worden. Desondanks  bleven de 

goede contacten met het studbook-houden 

behouden. De vraag naar kuifloze Maleise 

vuurruggen is nog steeds veel groter dan het 

aanbod. Vooral de hennen vormen een groot 

probleem.  

Ook de interesse naar Vieillot en gekuifde 

Borneo vuurrug zit in de lift. Daar waar er 

vroeger hiervoor weinig interesse was neemt de vraag langzaam maar zeker toe. 

De prelaat blijft zijn status behouden. Van alle vuurruggen stelt  hij  het minst eisen. Het is 

dan ook normaal dat hij bij de liefhebbers het meest  geheerd is. Tevens werd er over de 

prelaat een artikel samen gesteld met kweekervaringen. Dit zou normaal gezien moeten 

verschijnen in het Aviornis tijdschrift van April. Hierin werd nogmaals het belang van 

inventarisatie benadrukt.  

Ook wordt op regelmatige basis info verschaft aan geïnteresseerden. Het betreft hier 

voornamelijk vragen over voeding, huisvesting, opfok der jongen. In dit verband is een 

hokbezoek steeds mogelijk. 
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 Focusgroep   OORFAZANTEN 
                                         
1  Verwezenlijkingen in 2019 

• Ondersteunen DNA onderzoek Bruine Oorfazanten in Shanxi 

Provincie – China  

Via : aankoop ringen en plooitang voor Taiyuan Zoo 

 Inzamelen verenstalen van vogels uit Europese populatie voor 

DNA analyse 

 In het Beijing Zoo Key Laboratory. Researchers : Zhang Jing – 

Peng Cheng Wang 

 In kaart brengen van importen van oorfazanten 

sinds 1945 in West-Europa 

 

• Ondersteunen van methodeoptimalisatie voor 

DNA geslachtsbepaling onderzoek in 2 lage 

kosten DNA sexing laboratoria. 

Dmv : inzamelen- en ter beschikking stellen van 

referentiestalen van zowel bruine- als witte 

oorfazanten 

 Uitvoeren van een vergelijkend onderzoek voor beide soorten tussen beide laboratoria: 

  Sexado de Aves – Spanje 

  Stab Vida – Portugal 

 

• Balgenonderzoek in de collecties van het Natural History Museum in Tring – UK 

Via : vergelijkend onderzoek van balgen van oorfazanten 

 Verzamelen fotomateriaal in reguliere collectie en in de type collectie 

 Literatuuronderzoek 

 Voorbereidende vergadering in Kasterlee 

 

• Adviseren bij het samenstellen van nieuwe fokparen met de jonge vogels die in 2019 

geboren zijn bij de deelnemende collecties. Opvolgen van de verschillende 

bloedlijnen. 

 

 

2 Financieel verslag in 2019 

 

Activiteit     voorzien begroting  uitgegeven 

 

Onkosten 2 werkvergaderingen  200   0 

Verzendingskosten     125   13.50 

Bureelbenodigdheden    75   40.57 

Vergelijkend onderzoek DNA Sexing 250   246 

250 ringen voor DNA onderzoek China 100   167.60 

Studiereis Tring     2000   987.77 

 

Totaal  (€)     2650   1455.44 
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3 Geplande activiteiten in 2020 

 

• Ondersteunen en opvolgen DNA onderzoek Bruine Oorfazanten in Shanxi Provincie – 

China  

Via : Terugkoppelen van onderzoeksresultaten met collecties in Europa   

In kaart brengen van importen van oorfazanten sinds 1945 in West-Europa 

Stamboek opvolging van  nafok van DNA geteste vogels 

 

• Ondersteunen van methodeoptimalisatie voor DNA geslachtsbepaling onderzoek in 2 

lage kosten DNA sexing laboratoria. 

Dmv : opvolgen van de secundaire geslachtskenmerken van de DNA geteste vogels in 

het vergelijkend 

 onderzoek voor beide soorten tussen beide laboratoria : 

  Sexado de Aves – Spanje 

  Stab Vida – Portugal 

 

• Balgenonderzoek in de collecties van het Natural History Museum in Tring – UK 

Via : vergelijkend onderzoek van balgen van oorfazanten 

 Verwerken van het in 2019 verzamelde studiemateriaal 

 Literatuuronderzoek 

 2 werkvergaderingen 

 

• Adviseren bij het samenstellen van nieuwe fokparen met de jonge vogels die in 2020 

geboren zijn bij de deelnemende collecties. Opvolgen van de verschillende 

bloedlijnen. 

 

• Evaluatie van het voorkomen van pootdefecten tijdens het opgroeien van oorfazanten 

 

• Promotiemateriaal :  ontwerpen van 2 banners 

 

4 Begroting 2020 

        

Onkosten 2 werkvergaderingen  200    

Verzendingskosten     125    

Administratiekosten    75    

Verplaatsingskosten    100    

Onderzoek pootdefecten   200    

Banners 2 stuks     200    

 

Totaal  (€)     900    

 

 

 

 

Blaasveld, 30 december 2019 

 

Ivan Roels  

Co-ördinator Focusgroep oorfazanten. 
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Nieuwsflitsen 
 

Covid19 heeft ons gedurende de voorbije periode een dikke streep door de rekening gemaakt.  

De ECBG vergadering die in Budapest gepland was in de maand april, moest noodgedwongen 

gecanceld worden. Voor september was er gedacht aan een bijeenkomst bij ons neuwe chapter 

in Spanje, maar ook daarvan kon natuurlijk geen sprake zijn. 

De belangrijkste punten waarover bij ECBG moest beslist worden, moesten dan ook via e-

mail of andere moderne middelen opgelost worden. 

Een positief aspect van deze crisis is wellicht dat we nu wel moesten kennis maken met de 

modernste communicatietechnieken zoals Zoom-meetings. Voor de jongeren onder ons is dit 

misschien de normaalste zaak van de wereld, maar nogal wat mensen die zich inzetten voor 

de conservatie van onze hoenderachtigen, hebben al een zekere leeftijd bereikt en voor velen 

van hen (en ons) was dat niet zo vanzelfsprekend. Dat we er toch in geslaagd zijn verder te 

werken, bewijst dat we nooit te oud zijn om te leren. 

 

Situatie van de Vietnam-fazant 

Een zeer belangrijk project is en blijft de redding van de Edwards-fazant of de Vietnam-

fazant, zoals onze Vietnamese vrienden de soort liever noemen.  

Op dit ogenblik zijn er in feite drie populaties die gemonitord worden: de eerste is de 

populatie in de zoo's, waar we gewoon over de Vietnam-fazant spreken en waar vooral aan 

het opbouwen van een reddingspopulatie wordt gewerkt. De genetische verscheidenheid is 

daar van enorm belang en het is dan ook vanuit die populatie dat later vogels naar de 

kweekcentra in Vietnam zullen gezonden worden. De andere twee populaties zijn in handen 

van de private kwekers, dit onder leiding van de stamboekhouders die door ECBG werden 

aangeduid, namelijk die van de edwardsi-vorm (stamboek bij Heiner Jacken) en die van de 

hatinhensis-vorm (stamboek bij Ivan Roels). 

Deze stamboekhouders hebben niet stilgezeten en hebben zoals ieder jaar een inventaris van 

de aanwezige kweekparen en hun nakomelingen opgemaakt. Aan de hand daarvan kunnen 

adviezen voor het samenstellen van nieuwe kweekparen worden gegeven en overleden vogels 

worden vervangen. 

Voor nieuwe geïnteresseerden zijn er ook altijd kweekparen beschikbaar. De leden van 

Benelux moeten zich daarvoor best rechtsreeks tot Ivan wenden (Ivan Roels 

<lophura@pandora.be>). 

Op hoger niveau zijn er verschillende comitees actief. 

Het belangrijkste is " the Vietnam Pheasant Species Recovery Group" die internationaal 

samengesteld is. Leden zijn Simon Dowell (IUCN/SSC/Galliform specialist group) die de 

vergaderingen voorzit en verder Pham Tuan Anh en Le Tong Trai (VietNature), Tobias Rahde 

(ISB keeper), Sonja Luz (Singapore), Nigel Collar (Birdlife International), Jo Gregson (UK), 

Jan Dams (EAZA Galliformes TAG) en Ludo Pinceel. Dit committee komt op regelmatige 

basis samen via een zoom-sessie en bespreekt de verschillende aspecten van het reddingsplan 

van de Vietnam-fazant. Zowel de sponsoring van het programma, het beheer van de populatie 

in besschermd milieu, het conservatiewerk ter plaatse in Vietnam als het engagement van de 

Vietnamese bevolking worden daar telkenss besproken. 

Het andere comittee is de "Vietnampheasant recommendation workshop" dat slechts een keer 

per jaar samenkomt en zich specifiek met de populatie in Europa bezig houdt. Daar is Tobias 

Rahde (Zoo Berlijn - ISB keeper) voorzitter en hij wordt bijgestaan door Tom Kapic en 

Veronika Zaradnikova (Zoo - Praag - EEP coördiatoren), Jan Dams (Zoo Antwerpen - EAZA 

TAG chair), Heiner Jacken en Ivan Roels (WPA - coordinatoren private collecties), Ian Clark 

(WPA - UK), Laurent Fontaine (WPA - France), George Mrnka (WPA - Cz & Sl) en Ludo 

Pinceel (WPA - Benelux). 

mailto:Ivan%20Roels%20%3clophura@pandora.be%3e
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Deze vergadering zal zich voornamelijk richten op het verdere beheer van de populatie in 

beschermd milieu, meer bepaald de huidige situatie van de studbooks, de kweekresultaten van 

2020, de genetische aspecten (zuiverheid en verwantschap) en de verdere te ondernemen 

stappen. 

 

Nieuws van de andere Focusgroepen: 

Focusgroep Kamhoenders (EJFG) 

Er is in het voorbije jaar een toegenomen belangstelling voor de wilde kamhoenders 

opgedoken. Verschillende nieuwe liefhebbers hebben zich bij de focusgroep aangemeld en het 

is werkelijk jammer dat het gezien de huidige situatie niet mogelijk was met de uitgebreide 

groep bijeen te komen.  

Interessant is dat enkele van deze nieuwe medewerkers er in geslaagd zijn ook van de meer 

zeldzame soorten (Lafayette- en Groen kamhoen) kweekkoppels samen te stellen. De hoop is 

dus dat er in het volgend seizoen hiermee ook kweekresultaten bereikt worden, zodat we ook 

van deze soorten een gezonde populatie in beschermd milieu kunnen veilig stellen. 

Ondertussen mogen we de Rode kamhoenders niet uit het oog verliezen. Het beeldmateriaal 

dat we van liefhebbers wereldwijd te zien krijgen laat ons vrezen dat er nog nauwelijks echte 

zuivere dieren (niet gekruist met ordinaire kippen) door de liefhebbers gehouden worden. Hier 

ligt zeker ook een taak voor de EJFG.  

Focusgroep Kraagfazanten 

Op een enkele uitzondering na waren de kweekresultaten binnen de focusgroep dit jaar 

beneden peil. Daarvoor zijn allerhande redenen aan te halen zoals de hittegolf, verstoring door 

predatoren en wellicht ook toenemende problemen met inteelt. Dit laatste probleem kan 

gedeeltelijk opgelost worden door er nog beter op te letten dat geen verwante dieren gepaard 

worden. 

Op facebook verschijnen voortdurend fotos van zogenaamd zuivere Lady Amherst-fazanten 

die jammer genoeg bij nader onderzoek duidelijk kentekenen van hybridisatie vertonen. We 

zouden niets liever willen dan dat er ergens goede vogels opduiken, maar jammer genoeg 

blijkt dat wanneer er een foto van een echte zuivere Lady opduikt, die altijd ergens in Sechuan 

(in het wild) genomen is. 

 

Focusgroep Tragopanen 

Er werd een vijftiende ronde opgestart van het Tragopan DNA Project met 28 stalen. Jammer 

genoeg konden de analyses ten gevolge van de Corona-crisis niet opgestart worden, aangezien 

de laboratoria van de KULeuven gesloten moesten worden. Ondertussen zijn de activiteiten 

opnieuw mogelijk en is men volop bezig met het onderzoek. We hopen dan ook de resultaten 

snel bekend te kunnen maken. Er wordt voorlopig geen volgende ronde gepland, omdat er 

momenteel slechts enkele aanvragen zijn en er steeds een minimum nodig is om een contract 

met BioGenomics af te sluiten. 

Ondertussen zijn de kweekresultaten van het voorbije seizoen bekend, de nodige TR-ringen 

zijn verdeeld en er zijn al een aantal aanvragen binnen voor vogels van de TR-reeks. Wie 

interesse heeft in een onverwant koppel zuivere dieren van een van de drie onderzochte 

soorten, neemt best contact op met onze secretaris Paulo Raeymaekers mailto:Paulo 

Raeymaekers <paulo.raeymaekers@skynet.be>, die hiervoor verantwoordelijk is en de 

surplus/wanted lijsten bijhoudt. 

Focusgroep Oorfazanten 

De werkgroep was actief op verschillende vlakken. 

Eerst en vooral werd er meegewerkt aan een Chinees DNA-project rond de Bruine oorfazant 

in de Shanxi provincie. Dank zij de bemiddeling van John Corder en Zhang Jing konden we 

meewerken aan een groots opgezet DNA onderzoek van Professor Wang Pengcheng. Het ging 

mailto:Paulo%20Raeymaekers%20%3cpaulo.raeymaekers@skynet.be%3e
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hier om het bepalen van de onderlinge verwantschap van de Bruine Oorfazanten in 

natuurreservaten, kweekcentra en zoo's. Dank zij onze medewerking konden ook de dieren 

van de Europese hierin worden opgenomen. In totaal werden 50 stalen verzameld bij private 

kwekers en opgestuurd naar China. Onlangs kregen we de resultaten van 38 dieren; de overige 

leverden geen bruikbaar DNA op. Jammer genoeg werd de zuiverheid van de betrokken 

dieren niet getest, alleen de onderlinge verwantschap. Dit moet ons toelaten een gezonde 

populatie op te zetten. 

We waren benieuwd in hoeverre er bij ons eventueel andere genen aanwezig waren dan in de 

Chinese populatie, maar dat bleek niet het geval. Dieren van hier naar ginder verplaatsen lijkt 

dus weinig zin te hebben. 

ECBG heeft een voorstel geformuleerd om dit onderzoek verder op te volgen en ook de 

zuiverheid van de betrokken dieren na te gaan. WPA council moet zich hierover uitspreken. 

Een ander project was er eentje in verband met geslachtsbepaling. Aangezien bij oorfazanten 

zowel haan als hen een prachtkleed ontwikkelen (ze zijn hierin uniek binnen de 

fazantenwereld) is seksen vaak een probleem. Er werden stalen opgestuurd naar twee firma's: 

Sexado de Aves in Spanje en Stab Vida in Portugal. Deze firma's werken tegen zeer gunstige 

voorwaarden. Zij zijn nu in staat het geslacht van oorfazanten aan de hand van veerstalen te 

bepalen.  

 

 

 

 
 
                                                                

Lidmaatschap  2020 
 

Het is ook nog 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 
 

Beumer Marc  Nederland 

Dierckx Vic  België 

Scheirlynck Guido België 
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Agenda  
 

• Er zijn geen activiteiten meer voorzien in 2020.  
 

Wie meer informatie wil, neemt best contact op met het secretariaat. 

 

Boek : Monograph of the Pheasants (455 pages) by Alain Hennache 

and Michel Ottaviani 
 

Het meerdelige meesterwerk van Alain Hennache en Michel Ottaviani "Monografie des 

Faisans" dat enkele jaren geleden verscheen is nu in het Engels vertaald door Philippe B. 

Wilson geassisteerd door Geoffrey Davison. Het werd ook voorzien van een aantal nieuwe 

afbeeldingen. Het is gepubliceerd in één deel (hardback) door WPA. De kostprijs is £60 of 

72€  en tevens nog verzendingskosten van £12.  

Je kan het boek nu al rechtstreeks bij WPA UK bestellen via de website : 

https://www.pheasant.org.uk/monographofthepheasants.aspx 

 

 

Wie interesse heeft kan het boek via ons 

secretariaat bestellen.  

WPA-Benelux heeft enkele exemplaren van dit 

boek besteld.   

Wij zullen een kleine voorraad van het boek 

aanleggen. 

De kostprijs voor dit boek is 70€  zonder 

verzending. Het boek op te halen bij de 

secretaris of te overhandigen op een van de 

bijeenkomsten. 

Moeten we het boek verzenden dan zal de totale 

kostprijs 75€ zijn. 

Wie interresse heeft in dit boek kan zijn naam 

reeds doorgeven aan de secretaris. 

 

https://www.pheasant.org.uk/monographofthepheasants.aspx

