
 

 

Vogelvereniging De Nachtegaal 

Heerjansdam 
   AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS 

 

Het verslag  van de Regionale Tentoonstelling 2018 
 
Na veel voorbereiding heeft het bestuur met de vaste medewerkers weer een Regionale 
Tentoonstelling neer gezet die er mocht zijn. Helaas was het aantal vogels niet zoveel als dat wij 
gewend zijn. Maar dat heeft niets ondergedaan aan de kwaliteit van de vogels en de gezelligheid van 
het samenzijn. 
 
Op de dinsdag was het voor iedereen weer vroeg dag om alles voor te bereiden zodat we in de 
middag de vogels konden ontvangen.  Stellingen werden op de plaats gezet  en de bar werd ingericht 
zoals je op diverse foto’s kan zien op de website  en op facebook. Tegen 15.00 werden de eerste 
vogels binnen gebracht om ze af te geven en in de stellingen te zetten tot 21.00 brachten de 
ingeschreven leden de vogels binnen.  Zodat ze de andere dag gekeurd konden worden. 
 
Woensdag was voor het bestuur en de vrijwilligers weer vroeg dag want de eerste keurmeesters 
kwamen al rond 8:00 binnen gelopen.  Ze werden voorzien door een lekker bakje koffie. Tegen 9 uur 
waren de keurmeesters er allemaal en kon het keuren beginnen. Wat toch elk jaar een flinke klus 
voor de keurmeesters is.  Rond het middaguur  waren ze al klaar, ze hadden immers iets minder 
vogels te keuren dan dat wij gewend zijn. Alvorens de keurmeesters huiswaarts gingen werden alle 
aanwezige getrakteerd op een heerlijk chinees buffet. Na dit lekkere eten bleef er een kleine groep 
over om de papierwinkel (catalogus) af te maken. Na alles goed  na gekeken te hebben konden de 
uitslagen donderdagmorgen naar de drukker toe gebracht worden zodat de catalogus klaar zou zijn 
voor de opening.  Tevens werden deze middag alle kampioensvogels op de foto gezet. De mooiste 
plaatjes werden gebruikt voor op het Certificaat en de kampioensprijzen. 
 
Op de donderdag werden de vogels die in de prijzen waren gevallen aangegeven met een sticker en 
sommige met een prachtige rozet   
‘s Avonds werd de tentoonstelling geopend door de voorzitter. Tevens werden er twee jubilarissen 
gehuldigd. Ad Wagemakers is dit jaar 25 jaar lid van de N.B.v.V. en Wim v/d Waal 40 jaar. Helaas was 
de laatste niet aanwezig en krijgt de speld later uitgereikt. Ook wilde De Nachtegaal Jaffy de Man, de 
gepensioneerde sleutelhouder van de Sporthal Den Dam, nog even in het zonnetje zetten. Jaffy werd 
door de voorzitter enorm bedankt voor alle jaren dat wij fijn samen hebben gewerkt. Jaffy stond de 
vereniging altijd bij. Jaffy kreeg dan ook een prachtig boeket bloemen uitgereikt en haar man de 
kalender van de N.B.v.V. Na de huldigingen gaf de voorzitter het woord aan Hans en Wilma Gerritse. 
Hans en Wilma zijn op uitnodiging van het bestuur aanwezig om de eerste “Bep Kruithof Bokaal” met 
het Bondskruis uit te reiken aan de winnaar van de hoogst gewaardeerde vogel van de show. Deze 2 
prijzen zijn gewonnen door Bert Lankhuijzen met een Postuurkanarie Gloster Consort Donkerbont 
Schimmel met 95 punten. 
Na de plechtigheden werden Hans en Wilma Gerritse door de voorzitter hartelijk bedankt en kregen 
een aandenken en een prachtig boeket uitgereikt.  
Wie de overige kampioenen en winnaars zijn kunt u lezen in dit clubblad of op onze website. 

Hierna kon Iedereen zijn/haar envelop met de keurbriefjes, catalogus en het presentje ophalen 

bij de infostand. Na een half uurtje konden er lootjes verkocht worden om een 3-tal rondjes 

aan het rad van avontuur te draaien. Er konden weer prachtige prijzen gewonnen worden. 



Op de vrijdag was als altijd een rustige start van de dag maar wel gezellig  er werd toch een nieuw lid 
bij  geschreven en veel nagepraat met de leden over de behaalde aantal punten van deze show. 
 
De laatste dag, zaterdag, De vaste groep was weer om 9.00 uur aanwezig om alles klaar te zetten.  
De vogels werden nog even nagelopen, gevoerd en van vers water voorzien.  Met de helpers en het 
bestuur werd nog een lekker bakje koffie gedronken. Tegen het middaguur  eerst nog nog wat 
gegeten en gedronken.  Rond 14.00 werden de prijzen uitgereikt  en even later werden er lootjes 
verkocht voor prachtige boodschappen tas, emmer of krat en dat voor 1 euro per lootje. Na een 8 
rondes gedraaid te hebben werden, door Carla Sluiter, de contraloten getrokken voor de grote 
verloting. Ook hiermee waren weer mooie prijzen te winnen. Toen de trekking van de grote verloting 
voorbij nam de voorzitter het woord. Hij bedankte iedereen voor de hulp die wij deze week weer 
hebben mogen ontvangen.  En hij bedankte tevens de adverteerders, sponsors en de inzenders. En 
attendeerde iedereen nog even op de Rayon-TT “De Rivierencup” en districtstentoonstelling 2018. De 
voorzitter hoopte dat er veel  inzenders ook meedoen met deze twee shows’ 
Als laatste hoopte hij dat we volgend jaar op nog meer vogels kunnen reken en wenste iedereen wel 
thuis.  
 
Hierna werd als laatste de stoelen en tafels aan de kant gezet om een paar grote tafels neer te zetten 
om  te gaan uitkooien dat ging lekker vlot  en snel. Nadat alle vogels richting huis waren gegaan werd 
er met man en macht de zaal weer leeggeruimd en bezemschoon opgeleverd.  
Zo kan je zien dat vele handen het werk lichter maakt, want door de fantastisch hulp konden we om 
19:00 uur al weer richting huis.  
 
Op de maandag werden de naweeën van een de TT-week nog even opgeruimd en konden we terug 
kijken op een fantastische week. Super gewoon.   
 

Namens het bestuur willen wij iedereen nogmaals bedanken voor jullie steun. 
De trekkingslijst vindt u elders op onze website. 

 


