
 

 

 
To: All BKR & VKIJF Dojo 
From: ABKF President 
 
 

Brussel, 29 Oktober 2021 
 
 
 

Beste leden, 

 

Deze unieke periode waarin « alles is veranderd » evolueert. Het tot 

stand brengen van de tests, vaccinatie et het respecteren van de 

veiligheidsregels vergemakkelijken grotendeels onze sociale uitwisselingen. 

Ze blijft desondanks ons leven en beoefening van Budo te beïnvloeden. 

 

De recente beslissingen van onze regeringen tonen aan dat de 

pandemie verre van onder controle is en dat we zeer waakzaam moeten 

blijven. 

 

De dojo organiseren hun trainingen door zich aan te passen aan de 

regels en sommigen beperken hun uitwisselingen. Het in voege brengen van 

het Covid Safe Ticket (CST) voor de toegang tot sportcentra en 

evenementen laat een eerste sanitaire controle toe maar vrijwaart niemand 

van een mogelijke besmetting. 

 

Ook vragen we U om zeer voorzichtig te zijn met uw contacten en 

het respecteren van de veiligheidsregels. We dringen voornamelijk aan op 

de ontsmetting van de handen en het dragen van een mondmasker. Vergeet 

vooral niet dit masker regelmatig te verversen en te vermijden dit te dragen 

als een carnavalsmasker. Indien dit accessoire correct gebruikt wordt kan dit 

als zeer efficiënt beschouwd worden maar zich tevens omtoveren tot zeer 

impactvolle oorzaak van verspreiding als het op een slechte manier gebruikt 

wordt. 

 

De uitwisselingen, stages en kampioenschappen hernemen op een 

schuchtere wijze in Europa. Vooraleer deel te nemen aan deze activiteiten, 

gelieve de in plaats gezette regels van de lokale overheden en federaties 

door te nemen. Deze regels kunnen verschillen van land tot land zonder een 

optimale veiligheid te garanderen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABKF raad aan U te laten vaccineren daar dit tot hiertoe het veiligste 

middel blijkt om de impact op uw gezondheid te beperken. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst enkel beter zal zijn. Daarom 

nodig ik allen uit om verder voorzichtig te blijven en verder voor uzelf en 

trainingspartners te zorgen. 

 

 

 

      In naam van ABKF,     

       
        S. Hendrickx, Voorzitter 


