To: All BKR & VKIJF Dojo
From: ABKF President
Brussel, 27 November 2021

Beste Leden,
De ongekende periode, waarin “alles veranderde” is verder geëvolueerd.
Onze regering en haar experts vragen ons opnieuw om onze contacten en dus
onze sociale activiteiten te beperken. We hoopten het jaarlijkse winterstage
onder enigszins aangepaste omstandigheden te kunnen organiseren, zonder de
aanwezigheid van een Japanse delegatie, maar met een gerust hart. We zijn er
nog niet. Om al onze leden en hun gasten maximale veiligheid te garanderen en
tegelijkertijd toegang te bieden tot zichtbare vooruitgang; zijn we genoodzaakt
om op het schema van dit jaar in te korten.
Iedereen die niet langer aan de stage wenst deel te nemen en zijn
deelname al heeft betaald, wordt uitgenodigd om per e-mail contact met ons op
te nemen om de terugbetaling te regelen. Ook degenen die zich voor een
examen hebben aangemeld en niet willen deelnemen, worden verzocht zich zo
spoedig mogelijk kenbaar te maken. Eventuele terugbetalingen zullen voor eind
2021 via overschrijving gebeuren.
We nodigen alle deelnemers uit, voor zover ze in staat zijn om in
uniform (hakama & keikogi) naar het sportcentrum te komen met een masker
voor neus en mond. Een zelfgemaakt masker is niet voldoende en moet op zijn
minst worden vervangen door een chirurgisch wegwerpmasker. ABKF stelt
gratis exemplaren ter beschikking. Bij binnenkomst wordt de CST-controle
gecontroleerd. U wordt ook gevraagd om het gezondheidsdocument dat u van
onze site kunt downloaden, naar behoren ingevuld in te dienen.
Aangezien de maatregelen van de overheid de toegang tot de horeca
(cafetaria) ernstig beperken; wij adviseren u indien nodig een alternatief te
plannen.
Wat betreft de training zelf, het rooster dat door de ABKF wordt
aangehouden is als volgt, zolang de besluiten van de overheid niet of niet meer
veranderen:

Vrijdag 17/12/2021 :
-

Annulering van alle trainingen.

Samedi 18/12/2021 :
-

-

Annulering van de Kendo training
Iaido-stage alleen op zaterdag volgens het oorspronkelijk
aangekondigde schema. De start van de stage kan worden
uitgesteld afhankelijk van het tempo van de controles bij de ingang
van het sportcentrum.
De verschillende groepen (mudan, 1 tot 3e dan, 4e tot 6e dan)
worden verdeeld over de drie beschikbare zalen volgens hun aantal.
De examens (1e kyu t/m 5e dan) zullen zoals gepland aan het einde
van de dag plaatsvinden.
Alle beoefenaars zullen tijdens de beoefening een masker dragen
dat hun neus en mond bedekt.

Zondag 19/12/2021 :
-

-

-

Kendo & Jodo stage volgens het aanvankelijk aangekondigde
rooster. De start van de stage kan worden uitgesteld afhankelijk van
het tempo van de controles bij de ingang van het sportcentrum.
De examens (1e kyu tot 5e dan voor kendo en 1e kyu tot 3e dan
voor Jodo) zullen zoals gepland aan het einde van de dag
plaatsvinden.
Alle beoefenaars zullen tijdens de beoefening een masker dragen
dat hun neus en mond bedekt.

De ABKF heeft ook geïnvesteerd in elektronische betaaloplossingen om
de omloop met contant geld te beperken. Hiermee wordt ook de veiligheid van
de stage geborgd. Houd hier rekening mee en geef de voorkeur aan deze
betaalmethode.
We begrijpen dat sommigen teleurgesteld zullen zijn door deze
beslissingen, maar we hopen dat de geleverde inspanningen de tijd die aan de
bestrijding van dit probleem wordt besteed, zullen verminderen. De ABKF raadt
u aan om u te laten vaccineren omdat dit op dit moment de meest effectieve
manier is om ernstige gevolgen voor uw gezondheid te beperken.
Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst alleen maar beter kan. Ik
verzoek u ook dringend waakzaam te blijven terwijl u voor uzelf en uw
medebeoefenaars blijft zorgen.
In naam van de ABKF,

S. Hendrickx, President

