YES WE CAN, YES WE WILL
Met deze historische woorden willen we dit misschien wel historisch artikel starten.
Niettegenstaande de huidige bizarre tijden namen vorig jaar – zoals inmiddels alom bekend – de drie
grootste erkende vogelfederaties het voortouw om hun samenwerking te optimaliseren.
Niettegenstaande de negatieve beweringen van een aantal zwartkijkers werd inmiddels werk
gemaakt van een eerste grote realisatie. Het NOFON Championship 2021 komt eraan en zal
plaatsvinden in Putte, locatie “Klein Boom” in het derde weekend van december 2021.
Zonder specifiek een aantal geëngageerde mensen in de kijker te plaatsen – het is namelijk bovenal
teamwerk – wil ik toch graag onze 3 nationale voorzitters - die vanuit de overtuiging dat met
samenwerken alles bereikbaar is – dank zeggen. Het mateloos respect voor ieders identiteit, de
doelstellingen en de eigenheid van de onderscheiden federaties werd inmiddels degelijk verankerd
binnen de statuten van de NOFON vzw. Bedankt José, Jaak en Gino.
Deze drie mensen wisten in hun enthousiasme inmiddels een evenwichtig uitgebouwde groep te
mobiliseren die inmiddels al behoorlijk wat tijd en energie heeft geïnvesteerd in het opzetten van dit
uniek evenement!
Naast praktische zaken werden onder meer overlegorganen van keurmeesters in de steigers
geplaatst. Een andere werkgroep tekende de concrete zaalplanning en het praktisch verloop uit dit
terwijl andere collega’s het nodige denkwerk hebben verricht rond de promotie en de standen.
Dit titanenwerk vindt steevast zijn weerslag in de evolutie van onze website www.nofon.be .
Dat er op vandaag – gezien de meer dan behoorlijke onderbouw - bij de echte vogelhouder geen
argumenten meer bestaan om hun kat te sturen, is zonder meer duidelijk! Tussen haakjes: “katten
zijn helemaal niet welkom!”
Binnen de onderscheiden werkgroepen en in het overkoepelend overleg werd inmiddels hemel en
aarde verzet om zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen en de verzuchtingen van
liefhebbers en standhouders.
Dit alles in de hoop om uiteindelijk te komen tot één en enig volwaardig Nationaal Kampioenschap
van België voor siervogels, met in iedere subgroep één “Nationale Master”
Het wordt bijgevolg een Nationaal kampioenschap waar we diverse Masters in hun specialiteit gaan
huldigen. Uiteraard voorzien we voor deze laureaten een meer dan waardige attentie.
- In de sectie kleurkanaries voorzien we 6 Master titels, met name in Lipochroom, klassiek
melanine en niet klassiek melanine, Lipochroom Mozaïek, klassiek melanine mozaïek en niet
klassiek melanine mozaïek.
- Bij de Postuurkanaries zijn 3 Master titels te verdelen: glad bevederde, de gefriseerde, de
gekuifde en getekende.
- In de sectie Parkieten waar 4 Master titels te behalen zijn maken we volgend onderscheid:
de kleurgrasparkieten, de vormgrasparkieten, de Agaporniden en forpussen en de overige
Parkieten.
- Bij de Exoten staan drie titels vacant : de Zebravinken, de F1 en de F2.
- Terwijl bij de inlandse vogels er 2 te verdienen zijn met name : G1 voor de wildkleur en G2
voor de mutanten.
- Bij de hybriden staan ook 2 Master titels op het spel, met name voor de groep wildkleur
hybriden en de groep mutatie hybriden.
- Bij de Duiven en Hoenders ook 2 : Duiven apart en Hoenders apart.
- Uiteindelijk hebben we een aparte sectie met Master titel voor de Botvinken.

Beste liefhebbers, het is ook voor u duidelijk. 23 Mastertitels zijn uiteindelijk te verdelen op dit niet
te missen feest! Naast onze Masters wordt tevens hulde gebracht aan de tweede en derde in de
diverse klassementen. Uiteraard wordt in iedere reeks ook nog goud, zilver en brons toegekend met
voor elke deelnemer een aandenken met zijn behaalde resultaat erop vermeld met een certificaat
van deelname.
We opteerden ervoor om deze titels te bepalen op basis van de reeksen van de COM Mondial, met
individueel, stammen en stellen. Er wordt een beperkte B klasse in elke hoofdgroep voorzien en
aanvullend bij de sectie Duiven worden een aantal reeksen voor de sierduiven ingepland.
Uiteraard houdt onze link met de COM Mondial in dat de kleur- en postuurkanaries maar één jaar
spelen terwijl dit in andere reeksen twee jaar is. Bij de grote parkieten wordt dit zelfs uitgebreid tot 4
jaar.
Verdere details over het praktische verloop volgen nog en zijn steeds op te volgen in de
onderscheiden ledenbladen en op de website www.nofon.be .
Nog even herhalen!
We doen er alles echt alles aan om dit nationaal kampioenschap de nodige nationale- en
internationale uitstraling te geven. Om dit doel te bereiken opteerden we er onder meer voor om de
tentoonstelling drie dagen geopend te houden.
In de praktijk houdt dit in:
- De officiële opening voor het grote publiek vindt plaats op vrijdag 17 december om 11u30.
Op vrijdag blijven we open tot 18u.
- Op zaterdag 18 december zijn we geopend van 9 tot 18 u en op zondag 19 december van 9
tot 16u.
- De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 19 december om 14.30 u.
- De uitkorving van de vogels start om 17 uur. We hanteren hierbij de formule dat de verst
komende eerst zijn vogels afhaalt dit zodat iedereen er kan in slagen om alsnog op een
redelijk uur terug thuis te zijn.
- De vogels verdienen onze absolute prioriteit. Zo wordt volop ingezet op verzorging en
lichturen. Hierbij houden we ook rekening met uw mogelijke voorbereiding en deelname
aan het WK.
- We brengen de vogels binnen op dinsdag 14 december. (concrete afspraken worden zo snel
als mogelijk meegedeeld)
We roepen al onze liefhebbers en sympathisanten nu reeds op om één of meerdere van deze dagen
in hun agenda aan te stippen, hetzij als toeschouwer, hetzij als speler of bezoeker.
We willen samen een statement maken naar de buitenwereld toe en bewijzen dat ons landje een
bijzonder rijk vogelland is met een bijzonder schitterende geschiedenis inzake de kweek in
beschermd milieu van de meest wonderbaarlijke vogels. De Belgische vogelkweker bekleedt dan ook
een vooraanstaande positie op het internationaal toneel met ‘s werelds betere vogels en dit willen
we samen uitdragen!
A.Vi.Bo., K.A.O.B., K.B.O.F. staan er verenigd binnen NOFON voor hun leden met éénzelfde idee:
“Samen op de barricade voor de toekomst van de vogelliefhebberij!”
“YES WE CAN, YES WE WILL”.
Organisatie comité NOFON

