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van het bestuur 
 
En zo komt het einde van een tweede Covid-jaar stilaan 
in zicht. Jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat het 
meteen ook het laatste zal zijn. We zullen duidelijk een 
manier moeten vinden om met dat virus te leren leven. 
 
Gelukkig kenden we toch even een adempauze deze 
nazomer en herfst, zodat enkele bijeenkomsten toch 
konden doorgaan. Ook de ruilbeurzen brachten weer 
heel wat mensen op de been en deden de oude 
vertrouwde sfeer herleven. 
Over de bijeenkomst van WPA Duitsland en onze eigen 
jaarvergadering annex fazantendag lees je meer op de 
volgende bladzijden. Zowel bij ons als bij onze buren 
was de opkomst heel wat minder dan gewoonlijk, maar 
voor diegenen die hun moed bijeen geraapt hadden en 
aanwezig waren, was het toch erg aangenaam elkaar 
weer te zien en over onze hobby te kunnen praten. 
Laten we hopen dat de toestand zich langzamerhand 
normaliseert en dat we volgend jaar in maart weer talrijk 
aanwezig zullen zijn voor onze volgende 
jaarvergadering. 
 
Hopelijk hebben ondertussen de meeste jonge vogels 
hun weg naar hun nieuwe bestemming gevonden en zijn 
eventuele nieuwe kweekparen samengesteld. 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het 
is een goede administratie bij te houden. Daarbij is het 
belangrijk ringnummers te norteren, indien mogelijk ook 
van de ouders en zelfs grootouders, voor zover deze 
bekend zijn. De stamboekbriefjes die door focusgroepen 
zoals die voor de Kraagfazanten en de Tragopanen 
gehanteerd worden zijn hierbij een belangrijk 
hulpmiddel. Voor sommige soorten is het ook 
noodzakelijk de dieren in te schrijven in een register van 
aankomst en/of vertrek, kwestie van met de CITES 
wetgeving in orde te zijn. Een beetje oplettendheid op 
het juiste moment kan hier later veel ellende besparen. 
 
Tenslotte willen we in naam van het hele bestuur alle 
leden en hun familie het allebeste wensen voor het 
eindejaar. We hopen dat Corona hier geen roet in het 
eten komt gooien en dat we 2022 in alle gezelligheid 
kunnen opstarten. 
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Fazantendag WPA-Benelux te Zoo Veldhoven 26 september 2021 
 

 Gelukkig was de situatie in België en Nederland wat uitgeklaard en konden we onze 

fazantendag organiseren. Omdat de organisatie nu in een stroomversnelling zat en iedereen 

wel een ontmoetingsdag wilde organiseren, konden we onze dag enkel laten plaats vinden op 

een zondag in Zoo Veldhoven in Nederland. Er waren nog wel enkele verplichtingen 

aangaande het Covid certificaat maar dit was voor de meesten geen probleem. 

We merkten wel dat er wat minder 

inschrijvingen waren dan dat in de 

vorige edities van onze fazantendag 

het geval was. Lag dit aan corona of 

omdat het op een zondag was? 

Misschien was gewoon gezellig 

thuisblijven ondertussen wel een 

gewoonte geworden. 

Het programma van deze dag had ook 

een kleine aanpassing ondergaan 

vermits we onze jaarvergadering 

hadden moeten annuleren in het 

voorjaar. 

 Om 10h00 waren alle gasten 

aanwezig en kon onze voorzitter, 

Ludo Pinceel, de gasten 

verwelkomen. Hij verontschuldigde onze leden die niet aanwezig konden zijn vandaag om 

welke reden ook. Hij stond ook even stil bij de overleden leden van onze vereniging. Hij had 

vooral aandacht voor alle mogelijke gevaren die op ons afkomen door vaak goedbedoelde 

wetten maar die toch onze hobby onder druk zetten. Hij benadrukte ook dat het noodzakelijk 

is om aan conservatie te doen door alle mogelijke projecten zowel in en ex situ. De werking 

van de focusgroepen is hiervoor erg belangrijk. Hier kunnen we aantonen dat we echt aan 

conservatie doen en onze hobby professioneel uitvoeren. De samenwerking met alle 

vogelverenigingen is noodzakelijk om zo een sterk blok te vormen. Na een groot sabbatjaar 

moeten we terug de draad opnemen om onze vereniging terug op de kaart te zetten. 

Hij besloot met enkele wijze 

woorden :  We moeten 

allemaal samen aan de kar 

duwen en dan liefst ook 

allemaal in dezelfde richting. 

 

Na dit welkomstwoord werd er 

gestart met de rondleiding in de 

zoo. We werden rondgeleid 

door de mede-eigenaar van de 

zoo. Iedereen kende dit park 

vroeger als het opvangcentrum 
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voor papegaaien. Dit park 

heeft  een hele 

metamorfose ondergaan en 

is uitgegroeid tot een 

volwaardige kleine zoo. 

De dieren werden allemaal 

onder goede 

omstandigheden gehouden 

en hadden meer dan 

voldoende ruimte. Je zag 

nog steeds de invloed van 

het vroegere 

opvangcentrum door het 

grote aantal papegaaien dat 

aanwezig was. Het was 

ook te merken dat de 

huidige eigenaar een 

fervent liefhebber was van de 

Stellers Zeearend. Er was een 

gans complex ingericht voor 

deze prachtige zeearenden. Hij 

had ook al heel wat 

broedresultaten gehad met deze 

bedreigde diersoort. Na deze 

rondleiding was het tijd om aan 

de lunch te beginnen. 

In de namiddag zag het 

programma er iets anders uit. 

Eerst was er een korte 

noodzakelijke jaarvergadering 

om dan daarna over te gaan tot 

de lezingen. 

  

Het verslag van de jaarvergadering vind 

je verder terug in deze nieuwsbrief. 

 De eerste spreker was Jaak Janssen en 

deze voordracht behandelde de 

soorteigenschappen van echte 

kamhoenders. We weten allemaal dat 

Jaak een eigen kijk heeft op de 

kamhoenders en ze van een andere zijde 

laat zien. Hij bracht dit op een prachtige 

manier in beeld en staafde alles met 

prachtig fotomateriaal. De voordracht 

verveelde geen enkel moment en heeft 

ons heel wat wijsheid bijgebracht.  

  

 

 

Slide uit de presentatie 
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Na Jaak was het het de beurt 

aan Rick Fonteyn die een 

uiteenzetting kwam doen over 

de pauwfazantenfocusgroep. 

Rick heeft deze focusgroep 

een nieuw elan gegeven en hij 

kwam ons vertellen wat en hoe 

hij dit gedaan heeft en zetten 

ook de toekomstplannen van 

deze focusgroep uiteen. Het 

eerste gedeelte ging over de 

situatie van de pauwfazanten 

in onze collecties en het 

beheer hiervan.  Aansluitend 

hierop wat aanwijzingen 

aangaande voeding en huisvesting van de pauwfazanten . Uit zijn verhaal bleek nogmaals dat 

het stillaan nodig is dat we al onze fazantensoorten gaan monitoren. Alleen kan je geen soort 

redden, je moet samenwerken met enkele liefhebbers om dit te doen. Je moet steeds een goede 

betrouwbare kweekgroep kunnen opbouwen.  Je moet ondersteund worden door goede 

verenigingen. Maar 

gelukkig hebben we 

hierin de laatste jaren 

al grote vooruitgang 

geboekt .  Na de 

lezingen was er het 

afsluiten van het 

dagprogramma van 

onze fazantendag 

door de voorzitter en 

werden alle 

aanwezigen bedankt 

om hun deelname 

met de wensen voor 

een goede 

gezondheid in deze 

woelige tijden. 

Voor de meeste leden 

startte nu het 

avondprogramma met een barbecue. Dit was een moment om met de leden eens een gezellige 

babbel te doen met een drankje en een lekker stukje vis of vlees. Het deed echt deugd om 

onze fazantenvrienden nog eens te ontmoeten en te kunnen keuvelen over onze hobby en de 

daarbij behorende problemen.  

Om 21h00 sloten we de deur om dan voldaan en opgewekt en met volle moed terug 

huiswaarts te keren.  

Op naar de volgende activiteiten die hopelijk kunnen doorgaan.  

 

 

 

 

 

 

Slide uit de presentatie 
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Verslag jaarvergadering 26 september 2021 te Zoo Veldhoven 
 

Voorzitter Ludo Pinceel 

 

1) opening en welkom door Ludo Pinceel 

Uur aanvang: 13h30 

Verontschuldigingen: zie lijst deelnemers bijlage 1 

Aanwezigen : zie bijlage 1 

Samenwerking tussen de verenigen is noodzakelijk (WPA en Aviornis) 

• Hobby staat onder druk, vaak goedbedoelde wetten  

• Noodzakelijk vanuit conservatie-oogpunt 

o Met projecten in- en ex-situ 

o Met werking van de focusgroepen 

• SAMENWERKEN is de boodschap 

 

2) verslag jaarvergadering 2019 zie nieuwsbrief nr 2 van 2019: geen op/aanmerkingen 

 

3) jaarverslag 2019 en 2020  

Paulo doet verslag : zie bijlage 2 en 3 

 

4) financieel verslag 2019 en 2020 

Zie bijlage 4 en 5 

 

5) begroting is vastgesteld voor 2021, contributies 2022 blijven ongewijzigd 27 €  en de 

“vroegbetaal korting” wordt ook gehandhaafd 25 €  

 

6) Verslag kascommissie 2019 , geen opmerking aangaande het kasverslag.  

 

7) benoeming kascommissie voor jaarrekening 2021, Rick Fonteyn en Joos Van Houdt  

 

8) Ludo blijft aan als voorzitter  (applaus vanuit de zaal) 

Aftredend in 2020 : Teun van de Braak , Dirk Callebaut en Ivan Roels, zij zijn 

herverkozen als bestuurslid 

Aftredend in 2021 : Paulo Raeymaekers en Jaak Janssen, zij zijn herverkozen als 

bestuurslid 

De kandidatuur van Raf Roelants als bestuurslid WPA-Benelux is aanvaard . 

Het bestuur is nu voltallig. 

 

9) rondvraag en sluiting 

Problemen met hennen cabot tragopanen  

De hen vertoont een gekleurd flapje onderaan de kin 

Bij DNA-onderzoek naar geslacht komen deze er steeds uit als hennen 

Deze hennen leggen echter niet 

Het is geen verandering naar hanen 

Ze krijgen dit waarschijnlijk mee van de moeder 

Hormonaal onderzoek is hier eens nodig 

Ringnummers opvragen bij Piet Borst en blijven opvolgen . 

Reeds 5 hennen gekend 

 

Sluiting vergadering om 15h00 
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WPA-fazantendag te Veldhoven zondag 26 sept 2021  Bijlage 1   
NR voornaam naam NR voornaam naam 

1 Ludo Pinceel 14 Piet Borst 

2 Paulo Raeymaekers 15 dhr Borst 

3 Guido Roelants 16 Vic Steenackers 

4 Raf Roelants 17 Marriet Vallen 

5 Rick Fonteyn 18 Paul Schepers 

6 Peter Reinders 19 Mevr Schepers 

7 Hubert Jutten 20 Ivo Tresinie 

8 Bart Verbruggen 21 Annie Tresenie 

9 Luc Louwet 22 Heiner Jacken 

10 Francois Bernar 23 W.R. Bouma 

11 Renald  Mackintoch 24 jozef van houdt 

12 Michael van Duijnhoven 25 Jaak janssen 

13 Matthijs Otten       

            

  verontschuldigd     verontschuldigd   

1 Dirk  Callebaut 6 Ivan  Roels 

2 Andre Baens 7 Firmin  Roels 

3 Huub Dijcks 8 Teun van de Braak 

4 Jeu Gielen 9 Frédéric Verstappen 

5 Willy Tieleman 10 Yoeri Van Vlaslaer 

 
 
Jaarwerking WPA-Benelux 2019 (Paulo Raeymaekers)  Bijlage 2 
 
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 
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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 
 

• 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€ 

 
Jaarwerking WPA-Benelux 2020 (Paulo Raeymaekers)  Bijlage 3 
 
1 Bestuursvergaderingen  
 
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 29/2/2020 

• Voorbereiding jaarvergadering 

• Voorbereiding fazantendag 2020 

• Samenwerking EAZA en ECBG 

• Project rond Blyth Tragopanen 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Jaarvergadering  
 
afgelast 
 
Fazantendag  
 
Afgelast  
 
2 ECBG-vergaderingen 
 
afgelast 
 

 
Nieuwsbrieven 
 

• WPA-Benelux: 3 exempl 

• WPA Annual Review  

• WPA Newsletter 2st 
 
Geen deelname aan activiteiten 
 
Ondersteuning projecten 
 

• Tragopan DNA-Project 

• Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant  

• DNA-onderzoek Edwards-fazant 

• Borneo Pauwfazant 

• Bruine Oorfazant 

• Blyth project in Nagaland , financieel gesteund met 2500€ 
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Fazantendag WPA-Duitsland te Vechta 3 september 2021 
 

Na zeer lang wachten en hopen kregen 

we uiteindelijk nog eens een 

uitnodiging voor een fazantendag in de 

bus. Het was WPA-Duitsland die ons 

uitnodigde voor hun fazantendag of 

weekend van 3 september tot 5 

september 2021.We zijn op deze 

uitnodiging ingegaan om onze Duitse 

fazantenliefhebbers nog eens te 

ontmoeten en een bezoek te brengen 

aan Ursula Wilmering. We konden wel 

maar één dag aanwezig zijn wegens 

andere verplichtingen. 

We hadden een afspraak met WPA-

Duitsland om te verzamelen aan Hotel 

Moorbachhof te Vechta. Daar 

aangekomen waren er reeds een groot 

aantal Duitsers en Oostenrijkers 

aanwezig en we kwamen er zelfs nog 

enkele leden tegen van WPA-Benelux. 

Bij een gezellige pint en een lekkere 

kom goelashsoep werden de nodige 

verhalen weer verteld en de  contacten 

weer opgefrist. Na dit gebeuren werd er 

opgeroepen om plaats te nemen op één 

van de lijnbussen en konden we starten 

met de rondrit. 

We gingen bij 3 liefhebbers een 

hokbezoek brengen. 

Onze eerste halt was bij Hubert 

Burhorst te Bakum. Deze liefhebber 

had een kleine collectie fazanten 

aangevuld met  watervogels. De 

volières lagen verspreid in de tuin die 

weelderig was beplant . Achteraan was 

ook een vijver voorzien voor de 

watervogels. De hokken waren mooie 

verzorgd maar beperkt in ruimte. 

Sommige soorten watervogels kunnen 

vrij rondlopen in de tuin en dan is het 

altijd fijn als liefhebber dat je daar 

tussen kan lopen. Dit maakt het des te 

gezelliger. 
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De tweede halte was bij Bernd Koopann te Westeremstek-Emstek. Dit is een liefhebber van 

watervogels en wilde duiven. Van op het terras had je een mooi zicht op de voliere met 

steltlopers en enkel kleine Europese zangvogels. De verwarmde voliere voor de wilde duiven 

was mooi ingericht en zeer proper. De prachtige collectie bestond vooral uit alle ondersoorten 

dolksteekduifjes en andere grondduifjes. Na het bezoek aan deze binnenvolière zijn we gestart 

aan de rondwandeling in de tuin waar zich de watervogels bevonden. Hij heeft een ganse 

collectie van alle ondersoorten van de rotganzen. Al deze rennen waren van degelijk materiaal 

gemaakt en zeer goed onderhouden. Tevens was hij een vervend jager. Hij heeft een ganse 

kamer vol met jachttrofeeën.  
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De laatste halte was bij Ursula 

Wilmering te Vechta. Zij is vooral 

bekend voor het kweken van de 

ruigpoothoenders. Ursula is nog een 

kranige dame die elke dag wel 

enkele meters moet afleggen om 

alles te voederen en te verzorgen. 

Spijtig genoeg zijn we hier enkele 

jaren te laat om alles in zijn volle 

pracht te bewonderen. Er heeft ooit 

een hele collectie ruigpoothoenders 

en bloedfazanten gezeten maar ze 

was nu volop aan het afbouwen. Ze 

bezat nog enkele paren van de 

Auerhoen en korhoen. Er zijn nog een groot aantal sporen van rennen die stillaan in verval 

geraken en die duiden op wat ooit een grote collective was. Ursula leidde ons rond en vertelde 

nog steeds met veel passie over de liefhebberij en de werking daarvan. Het is nog een kranige 

levenslustige dame. 

We hebben weer een mooie fazantendag gehad en het deed deugd om onze buitenlandse 

fazantenliefhebbers nog eens te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

Verslag Focusgroep Pauwfazanten (Rick Fonteyn) 
 

Voorbije activiteiten: 

 

29.03.21 Focusgroep Pauwfazanten, online meeting  

Agendapunten:  

o Uitwerking van de uitgebreide bevraging van februari over het houden van 

Pauwfazanten 

Via de Requestlist verder het vraag en aanbod coördineren ter ondersteuning 

van de PF-groep. 

o Jaarlijkse inventarisatie  volgt in december 2021 
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Registeren van je pauwfazant(en). HET KAN NU! 
 

We kennen het allemaal, de stap in het duister! Die vogel komt van…, weet jij hoeveel er nog 

in’ t land zijn…? Ken je iemand die er nog heeft…? Welke bloedlijn of stamboom…, enz.  

 

Als focusgroep zijn we aan onszelf verplicht om op een ondersteunende manier hieraan te 

werken! Op vraag en aanbod hebben we geen inpact, maar hulp bieden in de begeleiding naar 

levensvatbare kweekkoppels dat kunnen we wel! 

 

Iedereen is het erover eens dat voor het behoud en de diversiteit in populaties bij 

pauwfazanten (eigenlijk voor alle in beschermd milieu gehouden vogels) het absoluut 

noodzakelijk is om naast de bestaande stamboeken van ZIMS ( Zoo Information Management 

System), het ISB ( International Stud Book) een stamboomproject op te starten voor de 

soorten die maar beperkt gehouden worden bij private kwekers. 

 

Ter ondersteuning van het project zijn we ondertussen, onder de vleugels van “WPA – 

ECBG" (World Pheasant Association - European Conservation Breeding Group), als 

focusgroep vertegenwoordigd bij de internationale “PP One Plan WG” (Peacock Pheasant 

One Plan Working Group). De place to be om ten rade te gaan bij experten. 

 

Met een knipoog naar het succes van verschillende focusgroepen, i.v.m. DNA testen en 

stamboombeheer, heeft de focusgroep pauwfazanten een plan van aanpak opgemaakt. Een 

planning om op het Europees continent te starten met het registreren van de meest kwetsbare 

soorten pauwfazanten in onze collecties namelijk: 

 

De Bronsstaart pf, de Germain pf, de Maleise pf en de Rothshild – of bergpauwfazant. 

 

In tegenstelling tot andere Focusgroepen, maar vooral ook omdat bij eerder geteste Rothschild 

-en Maleise pauwfazanten enkel maar DNA zuivere dieren aangetroffen werden, is beslist om 

onmiddellijk met registraties te starten en het DNA testen vooraleer te registreren over te 

slaan. 

 

Onmiddellijk stambomen presenteren gaat uiteraard niet, hiervoor gaan we eerst zoveel 

mogelijk vogels moeten registreren om vervolgens een duidelijk zicht te krijgen op de 

onderlinge verwantschappen binnen de populaties.  

 

Hoe gaan we te werk en wat hebben we nodig? 

1. Via de website kan je een Excel bestand downloaden waar je makkelijk meerdere 

vogels kan ingeven om vervolgens terug te mailen naar rick.fonteyn@gmail.com . 

2. Of gewoon via een mail volgende gegevens versturen: 

• Soort, ringnummer, geslacht, geboortedatum, kweker en indien beschikbaar 

“eigenaar, ouder haan, ouder hen” 

• Als voorbeeld onderstaande tabel:  

3. Van zodra we je gegevens ontvangen hebben worden de vogels geregistreerd in een 

stamboomprogramma en ontvang je online (in PDF formaat) een registratieattest. 

4. Dit attest hoort bij je geregistreerde pauwfazant dat mee verhuist indien deze van 

eigenaar mocht veranderen. 

a. Het is wenselijk om een nieuwe eigenaar te overtuigen om zich te laten 

registreren als onderdeel van het project! 

mailto:rick.fonteyn@gmail.com
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5. Wanneer starten we? Onmiddellijk! 

6. Uiteraard zijn hier ook de privacy regels van toepassing! 

 

 

Via de website van de focusgroep pauwfazanten onder de rubriek “REGISTRATIES” kan je 

een registratiedocument als voorbeeld inkijken. 

 

Voor de toekomst!  

1. Vraag bij elke aanschaf of de pauwfazant al geregistreerd is en geef het door. 

2. Indien niet geregistreerd vraag dan zeker de ringnummers van de ouder vogels 

3. Raad elkeen aan om deel te nemen! 

4. Zo kan je steeds een overzicht krijgen met uw geregistreerde pauwfazanten. 

5. Op termijn ook overzicht in stambomen van uw of aangekochte pauwfazanten 

6. Mits een vergoeding voor portkosten kan het attest je ook gelamineerd bezorgd 

worden. 

7. Advies krijgen bij aanschaf van de geschikte pauwfazanten voor uw collectie 

8. Meldingen ontvangen van beschikbare geregistreerde pauwfazanten. 

9. … 

We voelen ons gesterkt in dit initiatief doordat tijdens de bevraging, via het google formulier 

van februari ’21, gebleken is dat verschillende liefhebbers vragende partij zijn en zich graag 

kandidaat stelden om deel te nemen aan een project van stambomen 

In het belang van de huidige en toekomstige populaties in Europa hopen we oprecht op een 

maximale deelname van de pauwfazantliefhebbers! U toch ook! 

Mocht je als deelnemer nog vragen, suggesties of bedenkingen hebben, hoor ik het graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOORT - SPECIE - ESPÈCE – ART   

SUB   

RING NR 1   

RING NR 2 (indien van toepassing)   

GESLACHT - SEX - SEXE – SEKS   

GEBOORTEDATUM - DATE OF BIRTH - DATE DE NAISSANCE - 
GEBURTSDATUM 

  

FOKKER - BREEDER - ELEVEUR - ZÜCHTER    

Ouders - Parents - Parents – Eltern   

 HAAN - MALE - MÂLE – MÄNNCHEN (indien beschikbaar)   

 HEN - FEMALE - FEMELLE – WEIBCHEN (indien beschikbaar)   
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Nieuwsflitsen 
 

Het belangrijkste nieuws komt uit ons hoofdkwartier in Groot Brittanië. 

Jo Gregson, die tot haar pensioen curator voor de vogels was in Paignton Zoo en door WPA 

aangesteld werd als Conservation Liaison Officer is sinds de Algemene Vergadering in 

September verkozen tot de nieuwe voorzitter van WPA. 

Daarmee komt een einde aan het lange voorzitterschap van onze vriend Keith Chalmers-

Watson. WPA blijft gelukkig niet verweesd achter want Jo kent onze vereniging ondertussen 

al en Keith heeft toegezegd voor de komende periode als Vice-Chair te fungeren, zodat de 

continuiteit verzekerd blijft. 

Nadat Keith’s voorganger Richard Carden er in geslaagd was WPA als vereniging te 

reorganiseren en financieel weer gezond te maken, zal Keith zelf de geschiedenis in gaan als 

de man die de internationale uitstraling van WPA enorm vergrootte. Onder zijn 

voorzitterschap werden chapters opgericht in Tjechië en Slovakije, in Polen, in Hongarije en 

in Spanje. Ook Italië werd recent bij onze conservatieprogramma’s betrokken en ook met 

Scandinavische landen werden al contacten gelegd. Bedankt voor alles Keith en we zullen 

elkaar zeker tijdens de vele toekomstige internationale bijeenkomsten blijven ontmoeten. 

 

Het is dus nu de beurt aan Jo Gregson om de kleuren van WPA te verdedigen. Het feit dat Jo 

vertrouwd is met de hele Zoo-wereld en dank zij haar inzet voor internationale projecten ook 

de collega’s in de Verenigde Staten goed kent is zeker een pluspunt. Ook Azië en met name 

Vietnam zijn voor haar geen terra incognita en vooral voor het conservatieproject rond de 

redding van de Vietnam (edwards) -fazant heeft ze zich al enorm ingezet. Ook het feit dat ze 

de eerste vrouwelijke voorzitter van WPA is maakt haar aantreden dubbel interessant. 
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We wensen Jo in ieder geval succes met haar nieuwe taak en zijn zeker van een uitstekende 

samenwerking in de toekomst. 

 

 
Wat de Vietnam Fazant betreft:  

Het Vietnam Pheasant Species Recovery Team hield een Zoom-meeting op 19 oktober.  

De laatste meeting was even geleden zodat er heel wat nieuws te melden was. Het 

belangrijkste is dat de toelating voor de in gebruikname van de gronden voor het 

kweekcentrum eindelijk rond is. Er kan dus daadwerkelijk met het voorbereiden van het 

terrein, de bouw van een veilige omheining en de eerste volières gestart worden. 

Hiervoor is er een functie van project manager in het leven geroepen. In alle belangrijke 

media zal er een jobaanbod in het Engels en in het Vietnamees worden uitgeschreven. De 

jobaanbieding komt ook in onze eerstvolgende internationale nieuwsbrief en begint als volgt: 

 

“Viet Nature is op zoek naar een geschikte kandidaat om het fazantenproject in Vietnam voort 

te zetten. In eerste instantie zal de nadruk liggen op het begeleiden van de bouw van het 

Vietnam Fazanten Kweekcentrum in het Le Thuy District van de Quang Binh Provincie, het 

uitbouwen van een succesvolle fazanten fokpopulatie op deze locatie en tenslotte het plannen 

en begeleiden van de herintroductie van de Vietnam Fazant Lophura edwardsi.  Dit omvat de 

oprichting en leiding van het team in het fazantenfokcentrum van Vietnam, de coördinatie en 

leiding van de uitvoering van het herstelplan voor fazanten, fondsenwerving voor het project 

en projectcommunicatie.” 

 

Hopelijk kan er een geschikte kandidaat gevonden worden want het welslagen van het verdere 

project hangt hier in hoge mate van af. 

 

Ondertussen werken onze stamboekhouders Heiner Jacken en Ivan Roels nauw samen met de 

EAZA EEP coördinator Veronika Zahradnickova. Op die manier worden er waardevolle 

kweekparen samengesteld die hun plaats vinden in de verschillende Europese dierentuinen die 

aan het project willen samenwerken. 

 

Ook onze Focusgroepen blijven nooit bij de pakken zitten. 

Zonder nieuwe beperkingen op Coronagebied zal er op zaterdag 27 november een 

overkoepelende vergadering van de verschillende groepen doorgaan.  

 

Elders konden jullie al lezen hoe de Focusgroep Pauwfazanten zich tot de meest actieve van 

allemaal ontpopt. Op onze fazantendag bracht Rick Fonteyn verslag uit van wat er daar zoal 

aan de hand is en wees gerust, daarbij zal het niet ophouden. 

 

Op 8 oktober konden de leden van de Focusgroep Kraagfazanten weer eens samen zitten 

om een balans van het voorbije jaar op te maken. Het bleek dat verschillende leden bezoek 

gekregen hebben van vos en steenmarter met de nodige dramatische gevolgen. Jammer 

genoeg gingen een aantal waardevolle kweekkoppels verloren. Tijdens de vergadering werden 

de nodige afspraken gemaakt om dieren uit te wisselen en te verplaatsten om ervoor te zorgen 

dat we volgend jaar weer op sterkte kunnen komen. 

We hebben hieruit geleerd dat onze voliéres voldoende beveiligd moeten worden, vooral 

tegen de moeilijk te weren marter en ook dat we verschillende kweekkoppels van onze 

waardevolle 5000-goudfazanten moeten in stand houden. Voor je het weet kan je in de 

problemen komen. 
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Van de kweek van het voorbije jaar zijn er nog slechts enkele koppels beschikbaar. Wie 

interesse heeft neemt best contact op met Paulo Raeymaekers. 

 

Omdat er steeds weer vragen naar geteste vogels binnenkomen heeft de Focusgroep 

Tragopanen besloten een 17de ronde van ons Tragopan DNA project in te richten. Wie 

hieraan nog wil delnemen neemt zo snel mogelijk contact op met Willy Tieleman, die dan het 

nodige doet voor jullie deelname. 

Hannah Ahern van Drayton Manor Theme Park is onlangs gestart met het inventariseren van 

de Temminck en Satyr Tragopanen in de Europese dierentuinen en vogelparken. Ze doet dus 

nu wat Veronika Zahradnickova al deed met de Cabot Tragopaan. Als gevolg daarvan komen 

er ook vragen naar DNA testen en naar zuivere dieren binnen. Jammer genoeg is voorlopig de 

vraag nog steeds groter dan het aanbod en kunnen we jammer genoeg vanuit de focusgroep 

niet altijd aan de wensen voldoen. 

 

Ook de andere focusgroepen zitten niet stil.  Aangezien fysiek vergaderen nog vaak een 

probleem bleek, beperkten de voorbije activiteiten zich vooral tot het inventariseren en het 

onderling uitwisselen van dieren. 

Hopelijk komen er daar ook betere tijden. 

 

 

In het Galliformes broedcomplex in Prigen Conservation Breeding Ark 

was de bouw van het kweekcomplex voor Galliformes medio september voltooid.  

Tot 16 volières zijn nu klaar om te functioneren als een basis voor ex situ 

behoudsinspanningen voor bedreigde Indonesische Galliformes. 

Onder de eerste bewoners zijn de Grijsborstpatrijs ( Arborophila orientalis ) en de Javaanse 

Groene Pauw (Pavo muticus muticus) met de parelhoenders die slechts tijdelijk in de volières 

worden gehuisvest en weer worden vrijgelaten op het terrein van PCBA zodra andere 

bouwwerkzaamheden zijn voltooid. 

PCBA was in staat dit project te realiseren dankzij de steun van: 

WPA, WPA Duitsland, WPA Oostenrijk, WPA Benelux, WPA Polen en Franz Prisching. 

Zonder deze voortreffelijke steun zouden projecten als dit onmogelijk zijn! 
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European Conservation Breeding Group 
Notulen van de 31e Vergadering  -  zaterdag 16 oktober 2021  

gehouden  als ZOOM-vergadering. 
 

• Vietnam-fazant  -  Heiner en Ivan werken aan de stamboekgegevens en hebben goede 

resultaten uit Duitsland waaruit blijkt dat er ongeveer 35 volwassen broedparen zijn, 

maar dat dit seizoen 50% geen nakomelingen heeft voortgebracht. Er werden ook 

enkele nieuwe paren in Frankrijk gemeld.  In het Verenigd Koninkrijk heeft Hannah 

Ahern vogelcurator bij Drayton Manor het overgenomen van Ian Clark. In Vietnam is 

de bouwvergunning verleend voor de volières van VietNature en zullen de 

werkzaamheden binnenkort kunnen beginnen. 

• Updates met betrekking tot stamboeken en registers: 

Maleisische, Berg & Borneo Pauwfazant: 

David Field  informeerde Keith Chalmers-Watson dat de 2 mannelijke Borneo 

Pauwfazanten uit Al Bustan zijn overleden. In de Uk zijn er dit seizoen bij Fenton 

Barns 3 kuikens en een bevrucht ei en John Corder heeft 1 jong mannetje. Sommige 

van de jongere vogels beginnen nu ook te broeden.  Keith rapporteerde 10+ 

Bergpauwfazanten, 10+ Maleiers, 10+ Germains en 8 Palawans gekweekt werden in 

de UK. 

Geoffrey Davison en John zullen een presentatie geven voor de Asian Ornithological 

Conference in november en hebben ook een artikel klaar voor in Zoo Biology over de 

verschillen tussen Maleisische en Borneo pauwfazanten.   

Gavin Harrison zal de nodige import- en exportvergunningen aanvragen om 2 paren 

van Rothschild (Berg) en Maleisische pauwfazanten te importeren uit Singapore.   

Salvadori’s Fazant: 

Er zal worden nagegaan of er in de VS nog Salvadori’s bij zoo’s of particulieren zijn. 

Tragopans: laatste DNA-resultaten werden medegedeeld 

Hannah Ahern probeert een register op te stellen voor Satyrs en Temmincks in EAZA-

dierentuinen en Veronika Zahradníčková probeert mensen te overtuigen om samples in 

te sturen voor DNA-onderzoek.  Bij particulieren lijkt het dat de interesse in testen 

afneemt en er meer interesse is in het kopen van vogels met TR-ringen.   

• De verschillende chapters rapporteerden over de wetgeving in hun land met betrekking 

tot het houden van wilde vogels en het transporteren ervan binnen en buiten de EU. 

De Franse regelgevingssituatie is nog steeds zeer zorgwekkend. Laurent meldde dat ze 

in zijn dierentuin een programma zijn gestart om Pauwfazanten te microchipen in 

functie van de nieuwe wetgeving. Voor particuliere fokkers zou dit 60 euro per 

microchip zijn. 

In Spanje verbiedt de dierenwelzijnswet particuliere fokkers het fokken van niet-

inheemse soorten. 

De huidige regelgeving voor import vanuit het UK naar Europa blijft tot eind 2021 

hetzelfde.  Vanaf januari 2022 zijn Europese gezondheidscertificaten nodig en moeten 

vogels 30 dagen in een BALAI erkende quarantaine. Tussen dag 7 en 14 moeten ze 

worden getest op newcastle disease en aviaire influenza.   

Ook in Italië verwachtten ze een nieuwe strenge wetgeving met betrekking tot het 

houden van niet gedomesticeerde soorten. 
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Second Calling Notice 

8
th

INTERNATIONAL GALLIFORMES SYMPOSIUM  

TAMAN SAFARI 

PRIGEN, JAVA, INDONESIA – 12-14 OCTOBER 2022 

The World Pheasant Association (WPA) will hold a symposium on the conservation and 

sustainable management of all species of Galliformes (megapodes, cracids, guineafowl, 

quails, turkeys, grouse and pheasants), with a special emphasis on threatened species and 

their habitats. This meeting is the successor to the 7
th
International Galliformes Symposium 

held in Vietnam in September 2019. It will be jointly organised by WPA and our Indonesian 

partner organisation, Taman Safari Prigen. The objective is to hold a major gathering of all 

those with an interest in Galliformes and the conservation of these birds and their habitats.  

Invited and contributed oral presentations, posters with short talks, discussion 

seminars and technical workshops may fit any of the following topics:  

• Ecology and conservation of the species and their habitats in Indonesia and in 

other range states around the world. Habitat degradation, fragmentation, 

climate change, forest management and genomics are cutting edge topics 

• Ecological studies of threatened species  

• Implementing and monitoring management actions and protected areas  

• Conservation breeding of rare species, management, welfare in captivity  

• Genetics and taxonomy  

• Techniques: - Designing and carrying out field projects - Analysing and 

communicating results - Managing captive populations - Developing, 

implementing and monitoring recovery programmes  

Format The first part of the symposium will take place over three days at the hotel in 

Taman Safari, Prigen near Surabaya, eastern Java, and will comprise presentations and 

extended poster sessions. There will then be an opportunity to visit the Baluran National 

Park, well known for its Green Peafowl and Green Junglefowl, where it may be possible to 

arrange workshops and field excursions, with opportunities for discussions between early-

career ornithologists. Pre- and post-symposium tours will be arranged for birdwatchers, 

naturalists, and people with cultural and other interests. Visits to the Maleo conservation 

area in Sulawesi, and the Bali Myna area in West Bali may be possible. 

Registration Every effort will be made to keep the cost of attendance as low as possible 

so that a large number of young conservationists from countries where these species occur 

can attend. IF YOU HAVE ANY INTEREST AT ALL IN ATTENDING PLEASE LET US KNOW 

NOW, EVEN IF YOU HAVE NO FINANCIAL SUPPORT AT THIS STAGE. Email to Barbara 

Ingman at office@pheasant.org.uk. Full registration details including costs and supporting 

information will be posted on the WPA Website (www.pheasant.org.uk) as they become 

available. Participants will be required to pay for accommodation and food, and should seek 

their own travel funds as soon as possible. 

Contributions and proceedings If you wish to contribute a talk, poster, workshop or in 

any other way to the programme, you will need to submit an Abstract. Please look out for 

the Second Calling Notice, and details that will be posted on the WPA website. 

COVID-19 Our current plan is to proceed with the Symposium, with contingency measures 

in place. We will continue to update participants if it is necessary to change the venue or 

timing. 

 

 

 

 

mailto:office@pheasant.org.uk
http://www.pheasant.org.uk/
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Abstract form 
EXAMPLE: 

TITLE MANAGEMENT OF GALLIFORMES IN AGRICULTURAL LANDSCAPES 

Names Simon Partridge 1, Tommaso Pheasant2 and Stephen Quail2 

 

Addresses 1 Department of Gamebirds, Bobwhite University, Amherst, Golden State 123 456, Galliformland; 2 

Pheasant Savers International, 42 Arborophila Road, Monal Province, Tragopania. 

Abstract  

(max 250 words) 

Please type your text in the relevant sections below, keeping within the allowed space.  The title of your 

contribution should be in capital letters. Put your name and those of any co-authors (without titles and 

with first names in full), followed by numbers for each author to indicate addresses. Addresses should 

follow each of these numbers in the next section. Please do not type any text outside of the box provided 

and do not exceed 250 words (excluding title, authors and addresses). Please follow this example 

precisely so that we can include your abstract in the abstract booklet. We may wish to reword your 

abstract to make it easier to understand but will ask you to approve any new version before it is finalised. 

YOUR ABSTRACT: 

TITLE 

 

      

Names       

 

Addresses       

Abstract  

(max 250 words) 

      

PREFERRED TYPE OF CONTRIBUTION (click to select): Poster   Talk  

Please return to: Dr Geoffrey Davison (davisongwh53@gmail.com) and cc to Barbara Ingman 

(office@pheasant.org.uk), Symposium Scientific Committee 

 
 
 
 
 

mailto:davisongwh53@gmail.com
mailto:office@pheasant.org.uk
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ENQUIRY FORM 

Please complete as fully as possible and return by XXXXXX 

Title: First Name: Surname: Address including Organisation (if 
applicable): 

Email: Nationality: 

      

      

Contact numbers: 

Mobile number:  

Emergency Contact Name & Phone Number:  

A. REGISTRATION FEES – Symposium Taman Safari Prigen, East Java, 12-14 October 2022- 

fees to be paid by all 

The Symposium Fee covers the cost of meals and refreshments during the two day symposium 
and also the symposium programme of events, which will include a copy of the abstracts from 
presenters.  

B. SYMPOSIUM TOURS (optional): 

Full details are not yet available but if you would like to receive these please place a cross (X) in the box:   

 

B. ACCOMMODATION REQUIREMENTS: 

Accommodation is available at no cost in 6 bedded dormitories. If you prefer not to share please place a cross 
(X) in the box: 

 

Please note that WPA may not be able to help with the cost of accommodation in the hotel. 

C. Financial Assistance: 
WPA may be able to provide financial assistance towards your attendance.  If you would like to apply 
for financial assistance please complete this section: 

I would like to apply for assistance towards travel costs:   

I would like to apply for assistance for subsistence:  

Would your institution be able to make a financial contribution?  

  

  

  

All prices given are per person 
Cost (£) 
per person 

Number of 
delegates 

Total (£) 

Symposium fee  130   

Non WPA members: 160   

A. TOTAL COST OF SYMPOSIUM:  
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Please email the completed form, together with your payment and a scanned colour image of your 
passport by 3 June 2022 to: Barbara Ingman, Administrator, World Pheasant Association, Middle, 
Ninebanks, Hexham, NE47 8DL, UK 

E-mail: office@pheasant.org.ukTel: +44 (0)1434 345526 Mob: 07935383992 

 

 

Lidmaatschap  2022 
 

Het is tijd om je lidmaatschap voor 2022 te vernieuwen door een storting of overschrijving 

te doen op de volgende rekeningnummer: 

  

voor het jaar 2022 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 

Gewoon lidmaatschap 25 Euro,  betaling na januari 2022  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 2022 vermelden 

 

Nieuwe leden 
 

 

 

Agenda  Dit zijn voorlopige data voor 2022.  
 

• Jaarvergadering WPA Benelux: voorstel zaterdag 19 maart 2022 

• 1-3 april 2022 ECBG-vergadering in Hongarije  

• Fazantendag WPA Benelux: voorstel zaterdag 17 september 

• 12-14 oktober 2022 8th Internationaal Galliformes Symposium , Taman Safari te 

Prigen, Java, Indonesia 

 

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

mailto:office@pheasant.org.uk

