
 
 
 
 

VOGELGRIEP  NOG NIET BEDWONGEN. 

 

Vanmiddag om 17.00 uur kregen wij het teleurstellende bericht dat  de beslissing rondom het 

opheffen van maatregelen ter bestrijding van Aviaire Influenza  virus H5N8, kort gezegd de 

vogelgriep niet vóór het komend weekend gaat worden genomen. 

Dat betekent dat wij op de Champion Show geen A.I. gevoelige dieren, zoals hoenders, watervogels  
en loopvogels (siervogels) mogen tentoonstellen. 
Diergroepen die wel op de Champion Show geshowd mogen worden zijn: konijnen, cavia's, kleine 
knaagdieren, sierduiven en oorspronkelijke duiven (inclusief: lach- en diamantduiven). 

Er was enige tijd sprake van het feit dat met het opheffen van het laatste toezichtgebied ook het 

landelijke tentoonstelling- en verzamelverbod  zou worden opgeheven. En daardoor hadden wij 

goede hoop en zijn onverminderd doorgegaan met het voorbereiden van de show. 

Door  recente besmettingsgevallen in o.a. Rhenen en den Dolder (11 januari 2017), maar meer nog 

vanwege het feit dat er nog steeds zowel in het wild als bij particulieren dode dieren gemeld worden,  

ziet het er voorlopig naar uit dat het tentoonstelling- en verzamelverbod van kracht blijft. 

Een grote teleurstelling dus die ingrijpend is voor  het toch al gehavende tentoonstellingsseizoen, 

voor  de plannen van u als liefhebber en inzender/bezoeker en ook in onze financiële begroting zal 

een gat ontstaan. Kortom de liefhebberij staat onder druk . 

We zijn er als bestuur van de Champion Show van overtuigd dat we alles hebben gedaan wat in ons 

vermogen lag om ook uw dieren op de show te krijgen, helaas zonder het gewenste resultaat. 

Ondanks dat willen we u bedanken voor het  in ons gestelde vertrouwen en hopen u toch als 

bezoeker te mogen begroeten! 

Zoals toegezegd krijgen alle inzenders van A.I. gevoelige dieren hun inschrijfgeld retour. Daar kunt u 

op vertrouwen.  We hopen  u volgend jaar onder gunstiger omstandigheden weer als inzender te 

mogen begroeten  en wensen u een uitstekend fokseizoen toe. 

 
Han Voerman 
Voorzitter Champion Show 
 


