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Tijdens mijn vakantie op Sicilië kreeg ik
vanuit Nederland een bericht dat er een
vliegtuig van Malaysia Airlines in het oosten van de Oekraïne was neergeschoten.
Een schokkend bericht. Onthutst over deze
brute en zinloze daad op een passagiersvliegtuig volgde ik alle berichten. Het was
nauwelijks te bevatten dat dit kon gebeuren. Zoveel onschuldige mensen in een klap
weggevaagd uit het leven. Bij thuiskomst
bleek de impact van deze tragische ramp.
Alex Ploeg met zijn vrouw Edith en zoon
Robert zaten ook in dat bewuste vliegtuig.
Alex was een deskundige op het gebied
van levende (gezelschapsdieren) dieren.
Als secretaris van de DIBEVO en lid van de
Raad voor Dierenaangelegenheden konden
velen vertrouwen op een grote kennis van
wet- en regelgeving ook over o.a. siervissen. Bovendien was hij algemeen secretaris
van de OFI (Ornamental Fish International).
Zijn betrokkenheid was groot: enkele uren
voordat hij aan boord ging van vlucht
MH17 mailde hij nog even agendapunten
aan de RDA.
Voor de siervissen reisde Alex diverse keren
per jaar naar Azië. Nu wilde hij zijn vrouw
en zoon laten zien waar hij al die jaren naar
toe ging. Het mocht niet zo zijn. Hoewel
Alex een expert was op het gebied van
siervissen en had ik – als vertegenwoordiger van de gekweekte vissen - discussies
met hem over vissenwelzijn, gebruik diergeneesmiddelen maar ook over de soms
tegenstrijdige regels die vanuit “Brussel”

werden opgelegd. Hij was een deskundige
en bovenal sympathieke gesprekspartner.
Hij betekende veel voor de sector en had
nog zoveel meer kunnen betekenen. Het is
zo onwerkelijk. Het is moeilijk te bevatten
dat Alex er niet meer is.
Namens de NGvA en de redactie van Aquacultuur wensen we de nabestaanden veel
sterke bij het verwerken van dit enorme
verlies, vooral de achterblijvende dochters
Mirjam en Sandra.
Wim van Eijk
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