Wij zijn er klaar voor!!
Het is inmiddels genoegzaam bekend!
Op 08 januari 2021 werd de overkoepelende vzw NOFON - die de samenwerking tussen
K.A.O.B., K.B.O.F. en A.Vi.Bo. omschrijft – boven de doopvont gehouden. Onze voorzitters
maakten in de vorige editie van ons ledenblad reeds dit heuglijke nieuws bekend.

De structuur NOFON doet echter hoegenaamd geen afbreuk aan de werking van elke
federatie apart en dient dan ook beschouwd te worden als koepelorganisatie, die onder het
vaandel van een vzw - als rechtspersoonlijkheid en om problemen rond verantwoordelijkheid
te vermijden – mogelijkheden tot samenwerking creëert en bijzondere kansen biedt.
Om onze doelstellingen en structuren te verkondigen werd nu reeds het initiatief genomen
om een website te creëren. Op www.nofon.be kan u de ontwikkelingen in onze
samenwerking alvast op de voet volgen.
Zo willen we uit hoofde van NOFON tijdens het derde weekend van december 2021 ons
Nationaal Kampioenschap inrichten.
Deze organisatie van de NOFON met als naam “NOFON Championship”, geschraagd door
kennis, kunde, inzet en enthousiasme vanuit de drie oprichtende federaties beantwoordt
integraal aan de eerste doelstelling binnen deze prille samenwerking.
Velen hebben ongetwijfeld gedacht dat een show als deze er nooit zou komen.
Welnu zij krijgen ongelijk!
Om de ongelovigen de ogen te openen geven we nu reeds graag enige inkijk in de evolutie
van de voorbereidende werkzaamheden.
Zo is het programma van de show op aloude leest geschoeid:
- Dinsdag 14/12/2021 van 14.00 uur tot 22.00 uur: binnenbrengen van de vogels.
- Woensdag 15/12/2021: keuring van de vogels.
- Vrijdag 17/12/2021:
o om 10.30 uur: opening met receptie voor de exposanten en de genodigden.
o rond 11.30 uur: vogelverkoop (gaat pas open na de officiële opening).
- Toegang voor het publiek:
o Vrijdag 17/12/2021 van 11.30 uur tot 18.00 uur.
o Zaterdag 18/12/2021 van 9.00 uur tot 18.00 uur.
o Zondag 19/12/2021 van 9.00 uur tot 16.00 uur.
- Zondag 19/12/2021:
o om 15.00 uur: prijsuitreiking met huldiging van de Masters NOFON en de 2e en
3e van de sectie.
o om 17.00 uur: teruggave van de vogels (tentoonstelling) volgens het principe
“de verst komende eerst”.

We opteren nu reeds om de show gedurende 3 (drie) dagen open te houden in de volle
overtuiging dat we op die wijze meer Nationale en Internationale aandacht kunnen en zullen
krijgen.
Uiteraard verliezen wij als federaties van vogelhouders het tentoonstellingsaspect niet uit het
oog en willen onze kwekers dan ook bijzonder in de spotlight plaatsen. Bovendien willen we
er alles aan doen om er voor te zorgen dat éénieder optimaal zijn kansen kan verdedigen bij
het behalen van hopelijk schitterende resultaten.
De show wordt dan ook onderverdeeld in 23 secties:
D1 Kleurkanaries lipochroom
D2 Kleurkanaries klassieke melanine
D3 Kleurkanaries niet klassieke melanine
D4 Kleurkanaries lipochroom mozaïek
D5 Kleurkanaries klassieke melanine mozaïek
D6 Kleurkanaries niet klassieke melanine mozaïek
E1 Postuurkanaries gefriseerde rassen
E2 Postuurkanaries vorm en figuur rassen
E3 Postuurkanaries gekuifde rassen + Lizard
F1 Gedomesticeerde exoten
F2 Niet gedomesticeerde exoten
F3 Zebravinken

•
•
•
•
•
•

G1 Europese vogels wildkleur
G2 Europese vogels mutaties
G3Vinken
H1 Hybriden wildkleur
H2 Hybriden mutaties
I1 Grasparkieten postuur
I2 Grasparkieten kleur
M1 Agaporniden en forpussen
M2 Overige parkieten
O1 Hoenders
O2 Duiven

De winnaar van de onderscheidene sectie klassementen krijgt een
“Mastertitel NOFON”.
In de secties zijn de reeksen van de “COM- Mondial” van toepassing, individueel,
stam en met eenzelfde toepassing voor stellen.
Er is een aparte sectie voor vinken voorzien.
Daarnaast is de reeks sierduiven uitgebreider dan het COM vraagprogramma.
We voorzien bovendien in:
o een beperkte B klasse in de hoofdgroepen
o en een reeks niet genoemde in elke sectie.
Het volledige wedstrijdreglement en het vraagprogramma komt beschikbaar op de
websites van K.A.O.B., K.B.O.F., A.Vi.Bo. en uiteraard op www.nofon.be

Zoals je ongetwijfeld nu al kan merken: “Wij zijn er klaar voor!!”
En we doen er alvast alles aan om onze tentoonstellers geen enkele reden te geven om hun
vogels niet te laten deelnemen aan dit schitterend en onovertroffen nationaal event.
“NOFON” vzw heeft als doelstelling echter meer in petto dan het op poten zetten van
voormeld grandioos gebeuren.
De actuele vogelhouderij is jammer genoeg verworden tot het nauwkeurig wikken en wegen
om aan deze of gene wetgeving en/of voorwaarden van de diverse overheden te voldoen.
De uitdagingen zijn dermate divers dat zo goed als niemand binnen dit kluwen van regels zijn
weg nog vindt en deze materie zowel juridisch als wetenschappelijk ten volle beheerst.

In dit kader komen vertegenwoordigers van de drie federaties - als pleitbezorgers van de
vogelhouders – “noodgedwongen” doch meer en meer in contact met diverse overheden en
overheidsinstellingen (ministeries, ANB, CITES, FAVV en invasieve soorten).
Telkens weer worden zij aan de andere kant van de tafel geconfronteerd met juristen of
andere pleitbezorgers die gepokt en gemazeld zijn in de te bespreken materie.
Onze vertegenwoordigers ontberen al te vaak die juridische kennis en dat wordt steevast als
een ernstig tekort ervaren. Hulp inroepen van juristen ter ondersteuning en bijstand wordt
bijgevolg een absolute must.
Dit kost - evenwel en zoals u ongetwijfeld weet - een behoorlijk pak geld.
Gezien het feit dat alle vogelhouders in mindere of meerdere mate met dezelfde
wetgevingen/ regelgevingen/ beperkingen… en de daaruit voortvloeiende problemen worden
geconfronteerd, biedt onze samenwerking binnen NOFON ook hier extra opportuniteiten.
Zo wordt een juridisch fonds opgericht in de schoot van NOFON. Fonds waaruit kan geput
worden om de noodzakelijke juridische en wetenschappelijke bijstand te financieren.
De oprichtende federaties bereikten hier rond alvast een princiepsovereenstemming – die zij
voorleggen aan hun achterban - om dit nieuw op te richten fonds te spijzen met een
beperkte bijdrage uit de prijs van de kweekringen.
Waarde lezer, u heeft het ongetwijfeld begrepen:

“Wij zijn er klaar voor!!”
“U ook??”
Jan Van Looy
Secretaris NOFON vzw

