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Vijftig jaar praktijkkennis:
afscheid van Ton Brink en Piet Groebe

Per 1 januari 2009 nemen Piet Groebe en Ton Brink officieel afscheid van het KAD.
Met nadruk zeggen we ... officieel, want officieus hopen we dat beide collega's de weg
naar het KAD ook in de toekomst nog zullen weten te vinden.
Feitenkennis kan worden vastgelegd in artikelen, handboeken
en handleidingen maar dat geldt veel minder voor praktijkkennis. Ton Brink en Piet Groebe zijn mensen uit de praktijk.
Mensen van woord en van daad. Samen zijn ze goed voor een
dienstverband van een halve eeuw want Piet kwam op 1 mei
1979 in dienst en Ton volgde per 1 januari 1989.
Er zullen binnen ons vakgebied maar weinig mensen te vinden
zijn die Piet Groebe niet kennen. Duizenden bezoeken bracht
hij aan gemeentelijke plaagdierbestrijders in nood. Samen
losten ze dan taaie problemen op. Bij productiebedrijven, bij
boerenbedrijven en bij particulieren. Als beëdigd opsporingsambtenaar schreef Piet slecht één proces-verbaal uit. Was hij
een slechte politieman? Misschien. In ieder geval was hij een
onkreukbaar adviseur die processen-verbaal wist te voorkomen met zijn kennis van zaken en zijn sociale vaardigheden.
Ook als docent bij de SVO en KAD-opleidingen heeft hij veel
bijgedragen aan de vakbekwaamheid van vele honderden
bestrijdingstechnici. Als mens twijfelde Piet Groebe wel eens.
Dat siert hem. Als vakman waren zijn adviezen zeker. Zeker en
vast!
Ook Ton Brink is een man die thuis is in het veld. Zijn kennis
van knaagdieren is uniek en zijn grote verdienste was dat hij
zijn veldkennis wist toe te passen in het laboratorium. Zonder Ton was het laboratorium van de Afdeling Bestrijding van

Dierplagen nooit van de grond gekomen. In dat laboratorium
werden jarenlang wilde stammen van huismuizen, zwarte en
bruine ratten gekweekt. Verder bouwde hij een levende collectie van 'demonstratiedieren' op. Met zijn knaagdieren kon
hij unieke weringsproeven uitvoeren en proeven naar de effectiviteit van rodenticiden. Daarnaast bouwde hij de referentiecollect ie van levende en geprepareerde insecten verder uit.
Proefbestrijdingen in opdracht van het CTB (het huidige Ctgb)
waren bij Ton, maar ook bij Piet, in deskundige handen. Zij
vulden elkaar prachtig aan.
Uit de privatisering van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen (BO) binnen VROM ontstond het KAD. Dat is nu tien jaar
geleden. Privatisering is een mooi woord voor bezuiniging en
dat was de reden dat het laboratorium met levende d ieren
noodgedwongen moest worden opgeheven en dat relaties op
basis van contracten opnieuw moesten worden opgebouwd.
Een moeilijke t ijd brak aan. Ook op het persoonlijke vlak. In
oktober 2003 maakte het KAD een nieuwe start en werden de
taken opnieuw geformuleerd door een collectief van zes zeer
gemotiveerde collega's. Twee van die collega's waren ... Piet
Groebe en Ton Brink. Zonder hen kon het KAD niet worden wat
het nu is. Een kenniscentrum met mensen die elkaar aanvullen
en die elkaar waarderen. Een centrum met toekomst.
Piet Groebe en Ton Brink gaan met pensioen maar blijven van
harte welkom. Natuurlijk!
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