
EEN PERSOONLIJK BERICHT VAN DE VJJF/ 

Jan Van Gestel, Algemeen Coördinator V.J.J.F. vzw : 

 

"Ongeveer 15 jaar ben ik werkzaam voor de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie. Dat situeert 

zich voor een sportfederatie zowat tussen een eeuwigheid en ‘da’s al iets’. U zal het met mij 

eens zijn dat de situatie met het coronavirus zoals we die vandaag kennen, een gans nieuw 

gegeven is. Uiteraard ook voor de VJJF en mijzelf. 

 

Het licht in de dojo is vandaag uit en de sensei staat niet vooraan of tussen zijn of 

haar mensen… Maar ondanks de afstand kan u toch van betekenis zijn in deze dagen. Van 

grote betekenis zelfs. U onderschat waarschijnlijk hoeveel uw leden opkijken naar hun sensei. 

U bent veel meer dan iemand die uw mensen technisch bijschoolt in uw jitsu-vorm. U bent 

voor veel mensen ook een vertrouwenspersoon, een neutrale bron van wijsheid, de warme 

leraar met de ‘coole truukjes’ i.p.v. de saaie leerstof, een voorbeeld van moraliteit en gedrag. 

Kortom, een van de weinigen die in onze huidige tijd nog een flinke dosis respect geniet. 

In deze dagen kunnen we mensen met een voorbeeldfunctie goed gebruiken want de 

corona-vooruitzichten zijn niet wit, in het beste geval een middelmatig tot donker grijs. Er 

wordt dan al zoveel gezegd en geschreven in de media dat je haast niet meer weet wat je nog 

wel en niet mag geloven. Kan je nog wel aan van het aantal besmettingen dat je op TV-ziet? 

En wie is die Marc Van Ranst om mij te vertellen wat ik moet doen? Het gevaar bestaat erin 

dat de huidige situatie al snel wordt afgedaan als overdreven, of op zijn best wordt 

onderschat maar de risico’s zijn wel degelijk zeer ernstig. Het alternatief is na 5 dagen 

binnenshuis blijven veel aanlokkelijker, vooral voor de energieke jeugd die toch wil afspreken. 

Als iedere persoon 2 tot 3 anderen besmet, zijn de gevolgen ronduit desastreus. 

Maar de realiteit komt pas hard aan wanneer je met je bejaarde ouder of grootouder 

op een zaterdagavond of -nacht naar een hospitaal moet voor dringende medische 

behandeling, of in dit geval louter ondersteuning. Of nog erger wanneer je als ouder met je 

kind van zwakke gezondheid de deur uit moet. Veel hangt daarom ook af van de druk die 

onze medische hulpverlening aankan. Als zoon van een voormalige verpleegster weet ik dat 

hulpverleners bijzondere mensen zijn. Ik mocht hen bergen zien verzetten, maar ze kunnen er 

geen meerdere tegelijkertijd verzetten. Als iedereen meewerkt, moet dat ook niet. 

België kent ongeveer 1,9 miljoen inwoners van 65 jaar of ouder. Misschien bent u hier 

zelf een van, misschien vallen uw ouders of dierbaren hieronder, of misschien een aantal 

clubleden. Deze groep is niet de enige maar veruit de kwetsbaarste. Als iedere Belg bij 

onaangepast gedrag 2 tot 3 personen kan besmetten, zijn de gevolgen vooral voor deze 

leeftijdsgroep niet te overzien als het verplegend personeel de capaciteit niet heeft om onze 

zieken te behandelen. Het mag niet dat artsen en verpleegkundigen moeten kiezen tussen 

patiënten. 

Als een figuur waar uw leden naar opkijken, kan u wel degelijk een verschil maken. 

Elke handeling die u en uw leden maken om het risico te beperken kunnen een tot twee 

weken later van grote betekenis zijn, al blijft dit onzichtbaar. Elk vermeden dringend bezoek 

aan het hospitaal is een verlichting voor het personeel dat het ongekend zwaar gaat krijgen. 

Mag ik daarom vragen te overwegen om uw leden te motiveren zich aan de gevraagde 



maatregelen te houden en hun sociale verantwoordelijkheden op te nemen? Als iedereen zijn 

matje draagt, is de tatami ook sneller gelegd. En matten leggen doe je niet alleen voor jezelf 

maar ook voor je collega’s. Als er geen discipline, wil en solidariteit meer is in de 

krijgskunsten, waar dan nog wel? U beschikt over sociale media, of minstens over de 

mailadressen van uw clubleden. Uiteraard gaan we niet alle miserie kunnen uitsluiten, maar 

alle beetjes helpen. 

  

U bent samen van invloed op zo’n 4.500 andere mensen, en voor de jeugd soms van 

grotere invloed dan de ouders. Wat de sensei vraagt, wordt vaak nog wel gedaan, of toch 

minstens voor even. Maar ook dat even maakt een verschil. En… doe je zelf ook mee met de 

maatregelen? Zo blijf je het langst gezond. En... blijf in uw kot hé!" 

 

 

Al het beste gewenst, 

van het hele VJJF-team! 


