
 
Open Rosmalens Kampioenschap De Nachtegaal  

5 november 2016 

Door Ted van der Loo. Zaterdag 5 november opende de voorzitter van 

Vogelvereniging De Nachtegaal, Eric Kuijpers, de vogeltentoonstelling, die 

voor de vijfde keer onder de naam "Open Rosmalens Kampioenschap" 

werd georganiseerd en wederom mocht "De Nachtegaal" gastvrij gebruik 

maken van het clubgebouw van Handboogschutterij Nimrod. Alvorens de 

tentoonstelling bezocht kon worden, werden de prijswinnaars van dit 

"Open Rosmalens Kampioenschap" bekend gemaakt. 

Bij de jeugd kwam Milicia de Kroon als beste uit de bus in het klassement 

"4 vogels" met 359 punten, terwijl Ad van der Plas uit Rosmalen in het 

klassement "5 vogels" met 463 punten de eerste prijs in ontvangst mocht 

nemen. Het Bondskruis ging naar de gebroeders Ralph en Sander Eberson 

die met 95 punten de grote winnaars waren, terwijl de Wim Aanraad 

Trofee naar Ad van der Plas ging voor zijn prachtige tweede plaats met 94 

punten. Tijdens deze tentoonstelling was, evenals vorig jaar, Imkerij Stad 

en Streek uit Rosmalen aanwezig. 

Deze imkerij presenteerde de Eyghentijds Honing en ook de Vughtse 

Honing en Bossche Stadshoning. In hun winkel aan de Lunerkampseweg, 

in de winter geopend op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, vinden ook 

bijscholingen plaats voor imkers. 

Voor de tentoonstelling van De Nachtegaal werden de 312 aanwezige 

vogels vrijdag 4 november eerst gekeurd door 5 keurmeesters van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

Voor de inzenders is het altijd spannend om te horen hoe de door hen 

gekweekte vogels het doen ten opzichte van de vogels van andere 

sportvrienden. Het was een zware taak voor de keurmeesters die 

verschillende soorten vogels ter keuring kregen aangeboden: 

kleurkanaries, postuurkanaries, tropen, Europese culturen, kromsnavels 

en grondvogels. 

De Vogeltentoonstelling in het clubgebouw van Handboogschutterij 

Nimrod, Christiaan Kannemansstraat 26 te Hintham is zondag 6 november 

nog geopend. 

Zondag kunt u de tentoonstelling bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur en de 

officiële prijsuitreiking zal om 16.00 uur plaatsvinden. 
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Foto's Ted van der Loo  
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