
Covid-19 en de gevolgen BEC 2021 

Wij hebben op de bestuursvergadering, gehouden op woensdag 13-10-2021 besloten om ook de 

tentoonstelling die gehouden zou worden op 26-27en 28 november 2021 niet door te laten gaan. 

Het spijt ons zeer dat wij tot dit besluit zijn gekomen, wij hadden het ook graag anders gezien. 

De voornaamste redenen hiervoor zijn: 

We gingen ervan uit dat de verplichting om de QR-code te tonen bij binnenkomst per 1 november 

zou vervallen. Dat blijkt niet zo te zijn, zeker niet nu er weer berichten in de krant verschijnen dat 

de besmettingen weer oplopen. Wij willen niet elke inzender, bezoeker en medewerker gaan 

vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar komt nog bij dat wij keurmeesters hebben uit drie 

verschillende landen. Dat houdt in als de regels eventueel verscherpt worden we er niet zeker van 

zijn dat zij het land binnen mogen dan wel weer naar huis kunnen zonder eerst in quarantaine te 

moeten. 

De volgende rede is: de locatie waar wij de laatste jaren de TT hielden is grondig aan het 

renoveren. De ruimte waarin de show was ondergebracht is niet als zodanig beschikbaar. We 

waren dan ook genoodzaakt om de show (toch een niet onbelangrijk deel van onze TT) te 

cancelen. Ook de wedstrijdruimte was beperkt. Bij een grote opkomst van inschrijvingen hadden 

we misschien het aantal vogels moeten beperken. Dat is iets wat we eigenlijk ook niet willen. 

Verder had ik in het Bec-info al aangegeven dat er een aantal personen van de organisatie die 

moeilijk te vervangen zijn, niet of maar ten dele beschikbaar zijn. 

Dit alles heeft ons doen besluiten om de TT/Show niet door te laten gaan. 

Wij gaan naarstig op zoek naar een nieuwe locatie waar wij weer een TT/Show kunnen 

organiseren als vanouds. Dat dit niet eenvoudig zal zijn moge duidelijk zijn, ze liggen niet voor het 

oprapen. 

Als alles meezit is het wel de bedoeling dat de ontmoetingsdag, begin maart 2022 wel doorgang 

kan vinden. Verdere informatie hierover wordt tijdig bekent  gemaakt.  

Het spijt me dat ik geen leukere berichten voor u heb maar het is niet anders. 

Namens het bestuur van BEC, 

L.J. Schellekens penningmeester BEC 

Als u op de bericht wilt reageren dan het liefst per mail penningmeester@bec-info.com  
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