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GEEN KLEINDIERENSHOW in DE BOUWMEESTER
Het bestuur heeft de beslissing genomen om de tentoonstelling van de kleindiervereniging
Nut & Sport in januari 2015 niet door te laten gaan door onder andere onderstaande redenen.
De beperkingen t.a.v. AI-gevoelige dieren zal volgens verwachting van het VWA tot ongeveer
31 december van kracht zijn.
Het bestuur is van mening dat we door het bij elkaar laten komen van dieren een groot risico nemen
voor de AI-gevoelige bedrijven in de buurt van Haaksbergen en omstreken.
Aan de stichting Sporthalverhuur van de Gemeente Haaksbergen moesten wij voor
16 december een besluit nemen anders waren wij de volledige huurprijs van De Bouwmeester
verschuldigd.
De inzenders melden zich niet op tijd aan in verband met de onzekerheid die er heerst over het wel
of niet doorgaan van een tentoonstelling.
Voor de fokkers is dit een echte tegenvaller, want het hele jaar zijn ze druk geweest om hun dieren
weer optimaal in conditie te houden voor deze show. Onze show zou het hoogtepunt van het jaar
moeten zijn, mede omdat ook de ONETO dit jaar geen doorgang kon vinden.
Het is de eerste keer dat een show Haaksbergen is afgelast door dreiging van vogelpest,
Aviaire Influenza, (AI). Als er tijdens onze show een nieuwe uitbraak zou komen betekent dit dat we
de dieren niet mogen afhalen en deze misschien een, twee weken in de sporthal zouden moeten
blijven staan. Dit willen we onze dieren niet aandoen, we zijn allemaal gek met onze dieren,
alsmede de huurprijs die dan niet door ons zou zijn te betalen.
In de jaren 80 is er een show geweest met alleen konijnen en sierduiven.
De Hoenders en Dwerghoenders (kippen) zijn gekeurd bij de liefhebber aan huis. De keurmeesters
gingen verdeeld in groepjes met een bestuurslid naar de fokker toe. Hoe ze precies tot een juist
eindoordeel zijn gekomen is nog steeds een raadsel, omdat je de dieren niet echt met elkaar kon
vergelijken. Dit was toen nog mogelijk omdat het een Clubshow betrof, wat betekent dat alleen
leden van de vereniging konden inschrijven. Deze meeste leden woonden allemaal in Haaksbergen.
Tegenwoordig organiseren we een Open Show waarbij inzenders uit het gehele land
mogen inzenden.
Wij vinden het jammer deze beslissing te hebben moeten nemen, maar denken dat dit het beste is in
algemeen belang.
Bennie Busschers

