
Vogeltentoonstelling bij De Nachtegaal  

1 november 2015  

Door Ted van der Loo Deze zondag 1 november was het vroeg dag voor 

Vogelvereniging De Nachtegaal. Om 10.00 uur begon de 

Vogeltentoostelling en werden de keuringsbrieven bekend gemaakt en 

uitgedeeld van de 305 vogels die vrijdag j.l. aan een keuring waren 

onderworpen. Voorzitter Eric Kuijpers opende de dag met een woord van 

welkom en feliciteerde diegenen die in de prijzen waren gevallen.  

Zonder anderen te kort te doen werd Ben Eberson uit 's-Hertogenbosch 

naar voren geroepen omdat hij als grote winnaar uit de bus kwam. Bij de 

Europese vogels, de kruisbekken, had hij de mooiste vogel en was 

kampioen met de enkeling. Zijn erelijst vermelde verder nog een eerste 

prijs stammen (4 vogels) en een tweede prijs bij stellen (2 vogels). 

Tijdens de tentoonstelling werd het gaandeweg drukker en dan kom je als 

echte Rosmalenaar steeds meer bekenden tegen.  

Zo ook Ad van Gerven die helaas niet in de prijzen was gevallen, maar wel 

Ad v.d.Plas die met een brede grijns op zijn gezicht rond liep. Vragend 

naar zijn keuringsbrief kon hij met trots meedelen dat hij met zijn vogels 

Kanarie Wit in de prijzen was gevallen. Zie hier zijn rapportgegevens: 

kampioen bij de stammen (4 vogels), kampioen bij de stellen (2 vogels) 

en een 2e prijs bij de enkeling. Ad was zo trots als een pauw, alhoewel dat 

weer een heel andere vogel is dan die op de tentoonstelling te 

bewonderen was.  

Ook de Stichting Imkerij Stad en Streek was met een stand aanwezig en 

tevens konden de bezoekers genieten van een expositie van schilderijen, 

waarvan de meesten toch wel over vogels gingen. Verder mag nog 

vermeld worden dat op zondag 31 januari 2016 een grote Internationale 

Zebravinkendag wordt georganiseerd. Er is dan een ruil- en verkoopbeurs 

en er zijn lezingen over en met Zebravinken. Tevens zijn er stands met 

vogelmaterialen - huisvestingsmogelijkheden en voer, dit alles in het 

clubgebouw van Nimrod te Hintham-Zuid.  

 

http://www.ros-kabelkrant.nl/gallery.php?d=151102&p=vogelt
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De vogel rechtsboven heeft veel naar 

Epke Zonderland gekeken.   
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