Het 1ste NOFON-Championship : WE ZIJN ER BIJNA!!!!
De dagen worden korter, de nachten langer, voor vele mensen de tijd om in winterslaap te gaan!
Echter, bij ons vogelliefhebbers is dit “de tijd” van het jaar, ons eerste NOFON-Championship komt
eraan!
Graag roepen we langs deze weg iedereen die nog niet ingeschreven op om als de bliksem zijn
inschrijving door te sturen!! Het inschrijvingsformulier kan worden gedownload van onze website
www.nofon.be .
In de rand - en naar aanleiding van de met de regelmaat van de klok opduikende uitbraken van
vogelgriep - wijzen we er onze liefhebbers - die uit afgebakende zones komen – op om onder geen
beding deel te nemen!! Om jezelf, de organisatie en onze liefhebberij te vrijwaren vragen we om
deze onderrichting stipt toe te passen.
Uiteraard is en blijft iedereen welkom op dit feest bij uitstek!
Vertrek vooral niet vanuit het standpunt dat uw aanwezigheid het verschil niet maakt. Neen, zorg dat
je erbij bent en zorg op die wijze voor de broodnodige uitstraling voor onze wondermooie hobby.
Onthoud vooral: “De afwezigen zullen eens te meer ongelijk hebben!”
Met fierheid mogen we immers stellen dat de drie grootste Belgische vogelbonden (A.Vi.Bo., KBOF
en KAOB) verbinding hebben gezocht en gevonden in de koepel NOFON.
De betekenis van deze overkoepeling werd reeds meermaals toegelicht en is uiteraard veel ruimer
dan ons nakende kampioenschap. Deze bijeenkomst is echter het absolute orgelpunt van het
voorbije werkjaar binnen de Belgische vogelwereld en biedt tevens de gelegenheid om ons
gedachtengoed op grootse wijze uit te dragen.
Het is inmiddels hoopgevend te mogen merken dat steeds meer liefhebbers onze pin met fierheid
dragen. Het feit dat vogelhouders vanuit verschillende federaties dit teken van eenheid uitdragen is
een bijzonder sterk signaal naar onze vrienden en de omgeving. Wij zijn immers één!
Binnen de vruchtbare samenwerking NOFON-Championship werd onverholen de kaart getrokken van
alle liefhebbers binnen onze federaties. Zo werd naast tal van Mastertitels in de onderscheiden en
aloude gekende categorieën tevens een titel voorzien voor de deelnemende botvinken. De federatie
en de leden A.Vi.Bo., die immers minst vertrouwd zijn met dit item, nemen op deze wijze volwaardig
deel aan dit feest.
Laat het meteen duidelijk zijn dat in de benadering van dit bonte gezelschap niks aan het toeval werd
overgelaten om onze liefhebbers aan hun trekken te laten komen op ons event.
Laat ons eerlijk zijn: “Hoe bijzonder moet het niet zijn om in een reeks met jouw kweekproducten de
felbegeerde mastertitel binnen te halen en met fierheid te mogen vaststellen dat je binnen ons land
de absolute topper bent!”
Het tentoonstellingsreglement werd meermaals bestudeerd, verfijnd en vervolgens herschreven om
de kwaliteit te waarborgen in beoordeling en uitreiken van titels. Aandachtige lezer die het integrale
werk wil nalezen en doorgronden kan uiteraard terecht op onze website www.nofon.be . Verdere
toelichting kan bij de verantwoordelijken van de onderscheiden federaties worden nagevraagd. Deze
gedreven mensen zullen u bijzonder graag de nodige tekst en uitleg verschaffen.
Zoals u ongetwijfeld begrijpt vraagt dergelijk groots opgezette organisatie een pak logistieke steun en
helpende handen. Op heden zijn we dan ook nog steeds op zoek naar heel wat vrijwilligers die samen

met ons hun beste beentje willen voorzetten om dit feest de uitstraling te geven die het verdient.
Vanuit de organisatie wordt voor de vrijwilligers naast een kilometervergoeding (ecologisch en
economisch verdient carpooling uiteraard onze voorkeur) tevens de zorg voor de inwendige mens
(lees: eten en drinken) voor ogen gehouden. Dat betrokken vrijwilligers tevens gratis meegenieten
van de tentoonstelling is zonneklaar.
Gegadigden die in een gemoedelijke sfeer omgeven door gelijkgezinden onze hobby uitstraling willen
geven, kunnen intekenen via het inschrijvingsformulier op onze website www.nofon.be . Onze
gezamenlijke bezorgdheid om de vogelhouderij te vrijwaren is en blijft in deze de absolute drijfveer
om ons te engageren.
Zoals het past binnen ons samenzijn werd bijzonder veel aandacht besteed aan de uitstraling en de
praktische uitwerking van dit Championship. Mocht het nog niet duidelijk zijn: “Wij willen hier een
absoluut hoogfeest van maken voor de vogelliefhebber.”
Maak er gerust een gezinsuitstap van!
Naast onze grote tentoonstelling, de stands door exposanten, het aanbod in de verkoopklasse, de
verzorgde en uitgebreide catering garanderen we je het gezellig samenzijn tussen vrienden en
gelijkgezinden.
Een bezoekje aan onze bijzondere tentoonstelling in G.C. Klein Boom aan de Mechelbaan 604 te
Putte kan op vrijdag 16 december (van 11u30 tot 18u00) , op zaterdag 17 december (van 09u00 tot
18u00) en ten slotte op zondag 18 december (van 09u00 tot 16u00).
Als afsluiter houd ik eraan om de huidige kern en alle medewerkers alvast hartelijk te danken voor
hun vasthoudendheid en bijzonder engagement voor onze wondermooie hobby en de realisatie van
dit bijzonder gebeuren!
Ik kijk alvast met spanning uit naar een geslaagd NOFON-Championship dankzij ieders bijzondere
steun!!
U komt toch ook!!
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