
Zestig duiven omgekomen bij brand in Oudwoude
OUDWOUDE - Duivenman in hart en nieren
Gerrie Haarsma uit Oudwoude is er nog
steeds kapot van. Zaterdag brak brand
uit in zijn duivenhok boven de garage
aan De Wygeast. Zestig duiven kwamen
om. ,,Heel, heel triest als je naar de ver-
koolde restanten kijkt waar de duiven
nog in liggen.’’
Alle zestig Birmingham rollerduiven en
Wammen (duikvluchtduiven) kwamen
om. De meeste waren eigen kweek. De
oorzaak van de brand is onbekend,
maar er wordt gedacht aan kortsluiting.
De schade is aanzienlijk. ,,De experts
van de verzekering moeten de schade
nog vast stellen.
Haarsma was zelf niet thuis toen de
brand ’s middags omstreeks vier uur uit-
brak. Hij was met Heine Bijker uit Zwaag-
westeinde, wereldkampioen rollerdui-
ven, in Vroomshoop een wedstrijd aan
het jureren. Vriendin Janny van der
Ploeg stelde Haarsma op de hoogte van
de brand. ,,Ik was misselijk en beroerd
toen we naar huis terug reden. Wat tref
je aan?’’

Het verlies van de duiven gaat hem ver-
schrikkelijk aan het hart. ,,Er is helemaal
niks meer. Zes jaar werk naar de maan.
De hokken waren net gerenoveerd.’’
Haarsma wil niet bij de pakken neer zit-
ten. Hij wil zo snel mogelijk aan de slag
om het hok weer op te bouwen en met
een nieuw team duiven aan de slag te
gaan.
De Oudwoudster noemt de hulp bij het
bestrijden van de brand super. Zoals
van de onbekende man van de chemi-
sche toiletten die toevallig in Oudwoude
was voor de Wâlddyk Rintocht. Jannie
vertelt dat die man met het water dat hij
bij zich had bij het begin van de brand
stilletjes begon te blussen. Jannie:
,,Toen de brandweer er was is hij ook
weer stilletjes, zonder iets te zeggen,
vertrokken.’’

Het duivenok in Oudwoude
ging reddeloos verloren.
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