
Winnaars diverse tentoonstellingen 2019-2020. 

Internationale TT Vogelvereniging “Het Gouden Ei” Vught op 25 t/m 27 okt 2019 

Jan Jansen:  Kampioen enk geel intensief 93 punten (HOOFDGROEP Kamp). 

   Kampioen enk geel schimmel 92 punten. 

   1e prijs enk geel schimmel 92 punten. 

 

Nationale TT vogelvereniging de Nachtegaal Rosmalen op 2 en 3 nov. 2019 

Hans v.d. Wetering: 2e prijs enk. agaat opaal wit 92 punten 

Bart Ruijs:  2e prijs stel opaal geel mozaïek 184 punten 

   2e prijs enk. opaal geel mozaïek T2 92 pinten 

   2e prijs enk. opaal geel mozaïek T2 92 pinten 

   2e prijs enk. agaat onyx geel mozaïek 92 punten 

 

TT De Vogelvriend Berghem op 8, 9 en 10 nov. 2019 

Cor Geurts  1e prijs enk. agaat rood mozaïek type2 90 punten. 

   1e prijs enk. phaeo rood mozaïek type2 91 punten. 

   2e prijs enk. arlequim portugais gladkop 89 punten. 

 

OTT vogelvereniging de Goudvink Herpen op 9 en 10 nov. 2019 

Cor Geurts  1e prijs enk. agaat rood mozaïek type2 90 punten. 

   1e prijs enk. phaeo rood mozaïek type1 91 punten. 

   1e prijs enk. phaeo rood mozaïek type2 92 punten. 

   1e prijs enk. lipochroom rood mozaiek type2 91 punten. 

Nationale TT vogelvreugd ons Ideaal in Boxtel op 9 en 10 nov. 2019 

Jan Jansen  1e prijs enk. geel intensief met 92 punten. 

   2e prijs enk. geel schimmel met 92 punten. 

   3e prijs enk. zwart geel schimmel met 90 punten. 

Bart van Dijk  3e prijs stam Bandvink wildkleur man met 360 punten. 

   1e prijs  stel roodkop amadine wildkleur man met 184 punten. 

   2e prijs enk. roodkop amadine wildkleur man met 91 punten. 

Nationale vogeltentoonstelling Vogelvreugd Dinther van 29 nov. tm 1 dec. 2019 

Bas vd Berg  3e prijs enk. agaatopaal geel mozaïek type 2 met 92 punten. 

Bart Ruijs  3e prijs enk. agaat onyx geel mozaïek type 2 met 92 punten. 

Joop Zwinkels  1e prijs enk Border lipochroom intensief met 94 punten  

   (Tevens hoofdgroep kampioen). 

Theo Jansen  2e prijs enk. lizard geel intensief gebroken cap met 93 punten. 

Kring Maasland Meierij bij vogelvereniging de Nachtegaal in Nuland van 29 nov. tm 1 dec. 

Cor Geurts  1e prijs stel phaeo rood mozaïek type 2 met 183 punten. 

Jan van Lith  1e prijs stel Europees baardmannetje met 182 punten. 

   1e prijs merel wildkleur met 92 punten. 

   1e prijs met turquoisine parkiet groen met 93 punten  

 



District tentoonstelling in Gemert van 13 tm 15 dec 2019 

Jan Jansen  1e prijs enk. Kanarie geel intensief met 95 punten  

                                       Tevens  BEST OF SHOW 

   2e prijs enk. Kanarie geel intensief met 93 punten. 

   2e prijs enk. Kanarie geel schimmel 92 punten 

Jan van Lith  1e prijs enk. Europese baardmannetje met 91 punten 

   1e prijs enk. Merel  wildkleur met 92 punten. 

   1e prijs enk. Turquoisien parkiet groen met 93 punten 

   2e prijs enk. Kala buulbuul met 92 punten 

Bart van Dijk  1e prijs enk. Bruinborstrietvink met 92 punten 

   2e prijs Stel Roodkop amadine wildkleur met 182 punten 

   1e prijs enk. Roodkop amadine wildkleur met 92 punten 

Bart Ruijs  1e prijs enk. Agaat geel mozaïek T2 met 92 punten 

   1e prijs enk. Agaat geel mozaïek T1 met 91 punten 

   1e prijs enk. Agaat opaal geel mozaïek T1 met 92 punten 

   1e prijs stam Agaat opaal geel mozaïek T2 met 371 punten 

   1e prijs enk. Agaat opaal geel mozaïek T2 met 92 punten 

   2e prijs enk. Agaat opaal geel mozaïek T2 met 91 punten 

   1e prijs stam Agaat onyx geel mozaïek T2 met 370 punten 

   1e prijs enk. Agaat onyx geel mozaïek T2 met 92 punten 

   2e prijs enk. Agaat onyx geel mozaïek T2 met 91 punten 

Nederlandse kampioenschappen in Zwolle van 2 t/m 5 jan 2020 in Zwolle. 

Bart Ruijs  1e prijs stam agaat onyx geel mozaïektype 2 met 371 punten 

   2e prijs stam agaat opaal geel mozaiek type 2 met 367 punten 

   2e prijs enk. agaat opaal geel mozaiek type 2 met 91 punten 

Cor Geurts  1e prijs stel phaeo rood mozaiek met 183 punten 

   3e prijs enk. phaeo  rood mozaiek met 92 punten 

Jan van Lith  3e prijs  enk. merel met 92 punten. 


