
 

 

Voor 2021 toch een gelukkig jaar ? 

 

De lijfspreuk van Verbroedering Obrafo Tienen was voor  ’t gezegende jaar 2019 de volgende leuze: 

“Verbroedering Obrafo de betere  maatschappij van en voor mens en dier”  Het voorbije kutjaar  2020 

heeft ons omwille van de gruwelijke wereldcrisis meerdere mogelijkheden ontnomen en er voor 

gezorgd dat het hele duivenseizoen op een koers met hindernissen begon te lijken .Einde goed, al 

goed ? Ja wadde.” Dag Jan” zei boer Jan. De beschikbare cijfers van de statistieken zijn bevreemdend 

en beangstigend: voor België vandaag 639.734 besmettingen. Internationaal zijn dat er 82.131.686. 

Om van te duizelen !!! Wereldwijd zijn er op 30.12.2020 reeds  1.792.188 COVID 19 dodelijke 

slachtoffers. En dan weten de experts en de virologen dat een nieuwe golf aanstaande is….  

Meer dan ooit zorgde de gemuteerde virussen voor  onwaarschijnlijke en schijnbare onhaalbare 

situaties. Een kutjaar zonder voorgaande,waarin het  normale duivenspel  en de vluchten als ‘t ware 

in  ongekende  noodtoestanden omgetoverd werden. Het haalbare werd er toch nog uitgehaald. 

Per slot van rekening en gelukkig maar, maakten het bestuur van KBDB en de diverse inrichters er 

geen potje van. Het werd een compact aanbieden en verwerken van een gemanipuleerd 

vluchtprogramma  dat onszelf naar adem deed snakken. ’t Was immers het warmste jaar ooit  !!!! 

Als lokaal bestuur werd het een  brainstorming, samen met de onmisbare aangroeiende groep 

vrijwilligers, om alles tijdig in goede banen te kunnen leiden:intensief werk over een verkort  seizoen. 

Chapeau hoor vrienden!!   Een dikke  en  hartelijk dank-u-wel  aan  de moedige en bezorgde 

vrijwilligers die zich in de gegeven situaties  en omstandigheden ter beschikking hielden en de ernst 

en de uitschieters van de lopende zaken mee wilden helpen temperen. De druk was immers groot. 

Ongetwijfeld leerden we daaruit voor de toekomst. Een toekomst  die zich vandaag voor de 

aanstaande seizoensstart aanbiedt. Hoe kunnen we  het gebruik van de nieuwe normaliteit 

aanpassen ? Wat wil zeggen: noodgedwongen anders gaan denken? Anders gaan organiseren? Zelfs 

flexibeler realisaties naar hechtere samenwerking creêren om in alle veiligheid mekaar nog fysiek te 

kunnen ontmoeten. 

Dat alles wordt afhankelijk van wat  onze  overheid met de beperkende maatregelen rondom 

coronabestrijding  nog achter de hand houdt voor de bestrijding van deze algemene pandomie. 

In stilte hopen we met z’n allen dat het nieuwe werkjaar een baken mag worden in de aanloop naar 

2022 toe. Alsdan zal Verbroedering Obrafo Tienen haar 75 jarig bestaan kunnen vieren(1947) als 

maatschappij van en voor de liefhebber. Het jaartal dat met stip als ijkpunt op de tijdsbalk kan 

aangebracht worden omwille van zovele medewerkers die we onderweg verloren waanden. 

Maar eerst moeten we met z’n allen de zware tijden van de huidige crisis onder de knie krijgen en de 

reglementering punctueel opvolgen. Een goeie reden om mekaar toch nog in alle ernst  een gelukkig 

jaar  toe te wensen. Hou het veilig en gezond voor Uzelf en Uw gezin en succesvolle vluchten  

Aan al onze nieuwkomers en pas aangeslotenen een bijzonder hartelijk welkom en alle goeds  !!! 
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