
Beste Leden, 

Sympathisanten van de KAOB 

 

 

Sinds maart 2020, bijna twee jaar zitten we met dit vreemde virus, dat onze hele manier van doen aan het 

veranderen is. Wat een ups en downs sindsdien! Natuurlijk kunnen we wat opgelucht ademhalen als we het 

indrukwekkende aantal gevaccineerden zien, maar niemand durft de "overwinning" te claimen, want het 

laatste nieuws is allerminst bemoedigend. Maar we moeten verder en we zullen zeker nog lange tijd met dit 

verdomde virus moeten leven, soms van dichtbij, soms ver weg.  

 

Wat kunnen we doen, in de hoop dat 2022 ons meer sereniteit zal brengen, een rustige en een vrolijke toekomst. 

 

Laten we daarom proberen in het nieuwe jaar kracht, moed en levensvreugde te vinden. Het is met een hart vol 

hoop, met een hart dat gericht is op een serene toekomst, dat ik u, namens mij en in naam van de Raad van Bestuur, 

de beste wensen aanbied voor een jaar dat hopelijk minder bedwelmend zal zijn en ons gelukkiger zal maken. 

Gelukkig Nieuwjaar, een goede gezondheid aan allen, aan alle leden van de KAOB, aan alle vrienden, aan alle lezers 

van ons mooie tijdschrift, aan alle kwekers hier en elders. 

 

In het jaar 2021 moesten veel tentoonstellingen worden afgelast. De sanitaire voorschriften waren niet altijd 

gemakkelijk in de praktijk te brengen. Het is niet gemakkelijk om in deze delicate periode inventief te zijn voor onze 

tentoonstellingen. We zijn ons bewust van deze situatie, maar we zijn machteloos tegen dit virus. 

 

De keurders hadden hun orders voor het seizoen ontvangen, ze waren blij terug te zijn in de zalen, aan de keurtafels 

... ja voor sommigen, niet voor anderen. Eén ding is zeker, hun motivatie was vertienvoudigd en zij traden trots op 

met wilskracht, met kennis, met motivatie zoals gewoonlijk. 

 

De vele sponsors van ons tijdschrift hebben ons het hele jaar gesteund. Wij willen hun onze dankbaarheid betuigen 

en hen verzekeren van onze onvoorwaardelijke steun. 

 

De vrijwilligers zijn, net als de keurders, uitgedaagd in hun manier van werken. Wij willen hen bedanken voor hun 

dienst, hun toewijding, hun medeleven en ook hun geduld. 

 

In het jaar 2021 hebben de drie grote federaties KAOB, KBOF en AVIBO zich verenigd onder de naam "NOFON"  dit 

om een groot Belgisch kampioenschap te organiseren. Helaas moesten al onze verwachtingen worden uitgesteld tot 

het jaar 2022, omdat het NOFON-kampioenschap om de u bekende redenen werd afgelast. 

 

 

Mogen wij daarom allemaal te samen, in onze diversiteit, met onze verschillende ideeën, met onze uiteenlopende 

smaken, met onze persoonlijke gevoelens en ondanks dit vervloekte virus dat nog steeds aanwezig is, in dezelfde 

richting van gedeeld geluk kijken door mee te werken aan de opbouw van een nieuwe wereld, om KAOB nog sterker 

te maken. 

 

Vreugde, gezondheid en geluk voor jullie allemaal, - zorg goed voor uzelf en uw dierbaren! 

Leve KAOB,  

 

José DELFOSSE, Voorzitter  

 

Januari 2022 


