
  

 

 

BRIEF VAN DE VOORZITTER  
 

Blijf gezond, 

  

Beste leden van de VdA - vzw. 

  

Het is niet zonder spijt in het hart dat ik net als U lijdzaam moet toezien hoe alle 

takken van onze kynologische activiteiten onderuit gehaald worden door het corona 

virus dat blijkbaar moeilijk de kop is in te drukken. 

Al op de laatste dag van 2019 was corona onder de mensen in China, toen nog ver 

van ons bed. Sindsdien heeft het ons niet meer losgelaten en heeft het geleidelijk 

maar snel de hele wereld in zijn greep genomen. Intussen is ook gebleken dat de 

perfecte voorbereiding op dergelijke pandemie haast onmogelijk is, al zal deze 

periode ons veel geleerd hebben voor de toekomst. 

In de maand maart kwam dan het onvermijdelijke slecht nieuws, iedereen moet in 

zijn kot blijven, contact met familie en vrienden is niet meer aan de orde en alle 

activiteiten zowel cultureel als sportief worden “On hold” gezet. De regel van “Social 

distance” wordt ingevoerd. Voor een groot aantal clubs een zware dobber om mee 

om te gaan. Tentoonstellingen worden geannuleerd, wedstrijden uitgesteld en/of 

afgelast, kantines gesloten, zelfs de meetings groot of klein zijn uit den boze. 

Nochtans is het zeker voor de pups die in deze periode geboren worden en de weg 

vinden naar hun nieuwe eigenaren hoogstnoodzakelijk om met mens en dier in 

contact te komen en niet in isolement de eerste belangrijke levens maanden te 

moeten doorkomen. 

  

Intussen zijn we ongeveer zes weken verder en op dit ogenblik is er nog geen 

sprake van verzachting van de maatregelen. Wij zien ook dat het voor veel mensen 

steeds moeilijker wordt zich te houden aan de regeltjes. Dat is voor mij en mijn 

gezin niet anders, leeg geveegde agenda’s, geen mogelijkheden tot enige 



 

ontspanning buiten het eigen huis en de directe omgeving waar we nog kunnen 

wandelen met onze pups en fietsen.  

  

Wanneer en hoe de versoepeling van de maatregelen genomen door de regering 

zal plaats vinden zal eerstdaags duidelijker worden nu het virus aan kracht mindert. 

Hopelijk kunnen we snel weer activiteiten organiseren. Wij pogen achter de 

schermen de nodige aandacht te trekken op de problematiek van onze jonge en 

oude viervoeters. 

  

Maar, we laten we het hoofd niet hangen en maken plannen voor na de corona 

crisis. Dit kunnen we omdat we de opgelegde regeltjes respecteren en vastbesloten 

gezond te blijven. Hopelijk is het einde van de lijdensweg in zicht en kunnen we 

daarna starten met puin ruimen. Terug alles in gang stampen,  onze clubs en 

evenementen heropstarten dat is waar we ons aan optrekken dat is waarvoor we 

gaan.  Dat ook dit niet zonder problemen zal verlopen is evident. Zoveel 

organisaties werden uitgesteld en/of afgelast dat er, in wat nog rest van 2020 

onvoldoende dagen zullen zijn om dit alles vlotjes te laten verlopen. De problemen 

aanpakken waar en wanneer ze zich voordoen is wat we gaan doen. Samen raken 

we erdoor. 

  

Laten we ook even stilstaan bij al diegenen die het tot nu niet gehaald hebben en zij 

die ons nog zullen ontvallen als slachtoffers van deze pandemie. Laten wij ook in 

gedachten even afdwalen naar alle zorgverleners die nu o zo belangrijk zijn in deze 

sombere dagen. Respect en een welgemeend dank U wel voor de inzet getoond 

voor anderen. 

  

Blijf gezond, dat is wat ik U alle toewens en hopelijk tot ziens in betere tijden. 

  

Fons Van den Bosch 

Voorzitter VdA/AdD.  

 

 


