ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Februari 2009

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden
• Oppotmaterialen
• Diverse soorten meststoffen
• Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Prijslijst schriftelijk aanvragen
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

13

FEBRUARI

aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Buitengewone ledenvergadering
Agenda
Opening door de vicevoorzitter
Verkiezing voorzitter
Sluiting
Aansluitend worden de bulbeplanten van Pieter geveild.

Dit keer een merkwaardige speling van de natuur, een siamese tweeling-bloem van
Coelogyne intermedia (Foto: Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , geen
plantenverkoop ivm veiling, materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de
verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de
verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER

JE VAN

ELKAAR'

De tweede bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op 3
Maart . Het programma wordt op de kringavond bekendgemaakt.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Het jaar 2009 had niet slechter kunnen beginnen. Zeer gespannen volgden we,
de bestuursleden, de berichtgeving over het verloop van Pieter's ziekbed. Op
10 januari werd ons medegedeeld dat Pieter op 9 januari was ingeslapen.
De kring heeft een kleurrijke voorzitter verloren.
Voor de vereniging heeft dit natuurlijk grote gevolgen. Allereerst moet er een
nieuwe voorzitter worden gekozen. Als bestuur dragen we Henk Smouter voor
om deze taak op zich te nemen. Op de buitengewone ledenvergadering vragen
we de leden om de kandidatuur van Henk Smouter te ondersteunen.
Het bestuur

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2009
13 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
18 december
NB: de vakanties zijn laat

Buitengewone ledenvergadering
G. Marskamp, Dendrobium
Veiling
Vijko Lukkien - Tresor
Ed Schmidt, Maxillaria
nog onbekend
vakantie
John van Hoof, Stanhopea
Veiling
nog onbekend
Eindejaarsavond
dit jaar, dus is dit jaar augustus de vakantiemaand
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HET

LEVEN

Leven zoals je wilt, leven zoals je kunt,
leven zoals het leven je is gegund.
Het leven is kort en niet te lang,
haal eruit wat je kan en geniet ervan.
Doe waar je goed in bent,
doe het op de manier die jij kent.
Zo kun je er volop van genieten
en laat je de verplichtingen schieten.
Geniet van iedere dag, ieder uur, iedere minuut,
zelfs van iedere seconde alsof het een eeuwigheid is
en loop de vervelende seconden mis.
Het zijn de kleine dingen die het doen,
een lief gebaar, een knuffel of een zoen.
Dat heeft een mens soms nodig
en al die andere dingen, dat is dan overbodig.
Denk niet steeds aan morgen
en vergeet even al je zorgen.
Draag de mooie dingen mee in het leven
en laat de minder mooie dingen achter in het verleden.
Kijk niet vooruit, kijk niet terug,
kijk niet naar het verleden, dat is achter de rug.
Kijk naar nu, het moment waarin je leeft
en kijk naar de mensen waar je het meest om geeft.
Laat hun geluk jou geluk zijn en andersom
en dat verleden, kijk daar maar niet naar om.
Toen was toen, nu is nu en dan is dan,
leef in de tijd waarin je kan.
Leef op het belangrijkste moment
en niet in de tijd die is geweest of die je nog niet kent.
Van alles wat dit leven biedt,
neem even de tijd en geniet.
Ieder moment heeft zijn tijd,
maar leef in eeuwigheid.
Frans Blom
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EXCURSIE

NAAR

ORCHILIM

TENTOONSTELLING IN

11

ZATERDAG

BILZEN (BELGIË)

APRIL

Het is weer zover! Bij voldoende deelname organiseren we een excursie naar
de tentoonstelling in Bilzen (België). Een grote orchideeëntentoonstelling waar
we om de twee en een half (2½) jaar naar toe kunnen gaan.
De kosten zijn 18,50 euro per persoon en is inclusief de entree (7 euro).
Via giro te betalen aan de vereniging, let wel dit moet voor 15 maart op de
rekening staan. Het gironummer is 32 68 332 ten name van
Orchideeënvereniging, p/a Vladerackenstraat 10, 5391 EN Nuland.
We vertrekken vanaf Tilburg om 8.00 uur, locatie parkeerplaats van het
Winkelcentrum Leyboulevard aan de Ringbaan Zuid 11 (nabij de zaak van
Halfords)
De tweede opstapplaats is Best om 8.30 uur, locatie Hoofdstraat 53
(parkeerplaats Tapijtcentrum nabij de kerk).
De verwachtte terugkomst tijd is 17.00 – 17.30 uur
Aanmelden via:
Lucy Benda
Telefoon 0499-399284 of via
Email: activiteiten@orchidee-brabant.nl

IN

BLIJVENDE HERRINNERING:

Zonder het te weten hebben de
meesten van ons tijdens de kringavond
van 19 december 2008 afscheid
genomen van onze voorzitter Pieter
Oversteegen. Op deze feestelijke
slotavond was een grote loterij
georganiseerd, waarvoor Pieter de
inkoop van de planten had verzorgd.
Tijdens de loterij verstrekte hij daarbij
nog op de hem kenmerkende manier de
nodige informatie over de planten. Het
zou zijn laatste optreden voor de
vereniging zijn.
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PIETER MELLE OVERSTEEGEN

Op maandag 5 januari werd hij plotseling ziek en werd hij opgenomen in het
ziekenhuis. ’s Avonds werd hij echter al verplaatst naar de Intensive Careafdeling en in slaap gebracht in een poging om hem nog te kunnen behandelen.
Dit heeft allemaal niet mogen baten. Een bacteriële infectie is hem fataal
geworden. Op vrijdag 9 januari is de behandeling gestaakt en spoedig daarna is
Pieter ingeslapen. Dit overeenkomstig Pieters eerder uitgesproken eigen wens
en in overleg met de familie.
Met het overlijden van Pieter verliest onze kring een woudreus.
Hij was al jaren voorzitter van onze vereniging maar had daarvoor zijn sporen
natuurlijk al ruimschoots verdiend. In zijn ruim 25-jarig lidmaatschap van onze
vereniging heeft hij zich onder andere ingezet als redacteur van ons kringblad
en heeft hij diverse fraaie tentoonstellingen georganiseerd. De beginnerscursus
is door hem opgezet en meerdere malen herhaald. Daar liggen ook de wortels
van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar”, die nog altijd bestaat. Pieter is
daarnaast actief geweest als keurmeester, zowel binnen de kring als nationaal.
Zijn uitgesproken mening over schoonheid en veredeling van planten hing sterk
samen met zijn achtergrond als lithograaf, waardoor hij gewend was om het
mooie te kunnen onderscheiden van de middelmaat.
Zijn kennis van orchideeën en hun kweekwijze was enorm en hij mocht graag
en uitgebreid planten bespreken. Mede hierdoor was hij een veel gevraagd
spreker bij diverse orchideeënkringen. Voor iemand die zei dat hij “geen groene
vingers had”, kon hij buitengewoon goed en kundig kweken. Kleine plantjes
kwamen in zijn collectie nauwelijks voor. Het waren altijd hele potten vol, goed
aan de groei en royaal bloeiend, in overeenstemming met de potentie van de
plant. Hij was zeer ervaren in de kweek van koude orchideeën en heeft zich
met name gespecialiseerd in de kweek van Pleurothallisachtigen en Restrepia’s
in het bijzonder. Deze specialistische collectie vroeg veel zorg en aandacht, die
hij er graag aan gaf. Door fysiek ongemak in de laatste jaren werd hij meer
beperkt in zijn mogelijkheden. Daardoor besloot hij zijn collectie om te vormen
naar een verzameling met robuustere planten, die wat minder aandacht vergde
In het verleden heeft hij zich ook intensief bezig gehouden met het opkweken
van zaailingen. Uit pure belangstelling en liefhebberij en vooral om te ervaren
wat er allemaal kwam kijken om van een zaadje uiteindelijk een bloeibare plant
te produceren. Typerend voor de nieuwsgierigheid, het geduld en de
gedrevenheid van Pieter.
De kringhandel heeft jaren kunnen bestaan door zijn niet aflatende ijver om bij
kwekers in Nederland, België en Duitsland planten in te kopen voor de kring.
Ooit heeft hij zelfs voor een aantal kwekers de verkoop van hun planten op zich
genomen tijdens beurzen. Hadden ze allemaal maar zo'n verkoper in dienst
gehad!
Pieter heeft enkele keren voor zijn orchideeënhobby het buitenland bezocht. In
Mexico en op het Caribische eiland St. Lucia heeft hij zijn ogen goed de kost
gegeven en genoten van al het fraais dat hij daar tegen kwam. Een bekend
verhaal is dat hij in Mexico door een bos liep dat zo gortdroog was dat hij het
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niet eens durfde om een sigaret op te steken. Dit ondanks het feit dat hij toen
nog een notoire roker was.
Met veel belangstelling heeft hij vele delen van het werk van Dr. Luer over
Pleurothallisachtigen vertaald en bewerkt voor het Nederlandse taalgebied. Ook
had hij een uitgebreide collectie foto’s en was bezig om met medewerking van
enkele anderen een website te construeren. Het is hem niet gegeven om dit
werk af te kunnen maken. Graag had hij zich ook verder verdiept in het DNA
onderzoek dat overal ter wereld plaatsvindt. Zoals over alles had hij ook daar
een zeer uitgesproken mening over.
Het overlijden van Pieter is een verlies wat eenvoudigweg niet te overzien valt.
Het zal vooral heel stil worden. Een woudreus is omgevallen.
Niet alleen de vereniging heeft een prominent lid verloren. Vooral zijn familie
zal deze grote man, een echtgenoot, een vader, een schoonvader en een
grootvader, heel erg missen
Wij wensen ze dan ook buitengewoon veel sterkte bij het verwerken van hun
verlies.
Het bestuur van Orchideeënvereniging Noord-Oost Brabant

VEILING

PLANTEN VAN

PIETER

Op de kringavond worden de planten met pseudobulben uit de collectie van Pieter
Oversteegen geveild. Het zijn zo'n honderd planten uit een grote verscheidenheid van
geslachten. Het betreft o.a. Bulbophyllum, Cattleya, Dendrobium, Dendrochilum,
Encyclia, Epidendrum, Cochlioda en Miltonia. Kortom, het moet wel heel vreemd zijn als
er niet iets voor elk van ons tussen zit. De gehele opbrengst is uiteraard bestemd voor
Betty Oversteegen.

PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST DECEMBER 2008
Categorie beginners/jeugdleden
Tom van Hest
Laelia anceps

7.0

Categorie gevorderden
Frans Blom
Sophronitis cernua
Sophronitis hybride
Sedirea japonica

8.1 D
8.2 D
8.5 D

Jos Verhoeven
Paphiopedilum hybride
Paphiopedilum purperatum

7.0
7.4

Niek Hanckmann
Vandofinetia Pat Arcari
Oncidium ornithorhynchum
Epidendrum rigidum
Paphiopedilum sukhakulii
Maxillaria phoenicanthera
Barkeria spectabilis

7.3
8.0
8.1
8.4
8.8
8.1
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D
D
D
D
D

Cees van de Wittenboer
Masdevallia tovarensis
Jan Van Hurne
Trichopilia
Paphiopedilum (65)
Paphiopedilum sukhakullii 8.4 D
Dendrobium Snowflake
Oncidium
Paphiopedilum (47)
Paphiopedilum (39)
Oncidium fragance Twinkle Star

7.0

6.7
7.3
7.7
7.4
8.0 D
7.6
7.8

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef – Sommeling
Cirrhopetalum Elisabeth Ann
Dendrobium tetragonum
Laelia anceps
Dendrobium Snowflake

7.1
7.9
7.8
7.2

Heinz Deisenroth
Dendrobium hybride (22)
Dendrobium hybride (32)

8.5
7.2

PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST JANUARI 2009
Categorie beginners/jeugdleden

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef – Sommeling
Eria tao
8.1
Gastrochilus bellinus
8.3
Masdevallia decumana x veitchiana 8.0
Gastrochilus calceolaris
8.5

Geen deelname
Categorie gevorderden
Frans Blom
Paphiopedilum gratrixianum
Paphiopedilum King Arthur
Paphiopedilum hybride
Paphiopedilum hybride 2
Gomesa recurva

8.7 D
6.7
8.3
8.3
6.7

Heinz Deisenroth
Dendrobium capituliflorum

8.8

Jos Verhoeven
Paphiopedilum hybride

Hans Faro
Stenorrhynchos millei
Pleurothallis mirabilis

8.3
8.9

8.2

Fam Coenen
Maxillaria porphyroste
Phaius tancarvilliae
Cattleya intermedia alba
Laelia pumila hybr.
Paphiopedilum hybride

8.6
8.0
7.7
7.7
8.5

Jo van de Berk - Nooijen
Bulbophyllum lepidum
Phalaenopsis hybride
Angraecum veitchii

7.3
8.4
8.5 D

Ineke van Boggelen
Paph. fairieanum x barbigerum
Paphiopedilum villosum

7.3
7.4

Martien Stiphout
Paphiopedilum delenatii
9.2 L
Paphiopedilum pernatanum
8.6
Paphiopedilum tonsum “red”
8.5
Piet Lambrechts
Paphiopedilum petrii
8.5
Paphiopedilum mesofiel
7.7
Paphiopedilum villosum
8.5
Epidendrum cochleatum
8.1
De plant van de maand december 2008 is geworden: Oncidium ornithorrynchum
van Niek Hanckmann.
De plant van de maand januari 2009 is geworden: Stenorrynchos millei van
Hans Faro
(Wegens plaatsgebrek kon ik helaas geen foto's plaatsen)
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WINNAAR

CONTRIBUTIEPLANT

Zoals gebruikelijk is onder degenen die de contributie voor 2009 voor de jaarvergadering
hadden betaald een plant verloot. De winnaar was Jenny Marijn uit Veghel.

EINDSTAND KRINGKEURING 2008

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)
1
2

Tom van Hest
Albert Maas

Aantal
planten

8,550
8,083

14*
6

9,167
8,989
8,689
8,689
8,556
8,467
7,844
8,038
8,167
8,600
8,300
8,500
8,400
8,300
8,200
7,500

14*
53*
15*
27*
24*
11*
10*
8
6
3
3
2
1
1
1
1

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hans Faro
Frans Blom
Niek Hanckman
Jo v.d. Berk-Nooyen
Jan van Hurne
Cees Heijstek
Jos Verhoeven
Fam Stompff
Cees van de Witteboer
Simon Faro
Piet Lambrechts
Fieke Bergman
Mariet de Wit
Henk P. de Wit
Ineke van Boggelen
Jan van de Ploeg

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1
2
3
4
5

Jan van der Linden
Margreet Verhoef
Heinz Deisenroth
Fam Coenen
Martin Stiphout

8,900
8,858
8,667
8,657
8,556

14*
40*
21*
22*
9

*= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
Frans Blom heeft de meeste planten ingestuurd met een waardering van 7.5 of meer (52
stuks)
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AGENDA 2009
10-13 april: ORCHILIM 2009
van de Landcommanderij Alden Biesen te Bilzen, België door Regio Limburg
van Orchideeën Vereniging Vlaanderen
30 mei t/m 1 juni: Orchideeenweekend, Botanische tuin, de Uithof, Utrecht.
Organisatie: orchideeenvereniging 't Gooi ism Botanische Tuin Utrecht.

BEREIKBAAR
voorzitter
vacature
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
kringblad
Henk Smouter
best.lid
Jos Laaper jr.
evenementen Lucy Benda
potmateriaal Henk de Wit (Nuland)
planten
Jan Ooms/Pieter O.
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl
0412-690272 redacteur@orchidee-brabant.nl
040-2485215 info@orchidee-brabant.nl
0499-399284 activiteiten@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
040-2530153 j.ooms17@chello.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027
0413-367362 bibliothecaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 27 nr. 2, februari 2009
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Lucy Benda, Jos Laaper, Jos
Verhoeven
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,- tnv Orchideeënkring
NO-Brabant te Nuland, giro: 3268332.
Kring NO-Brabant is één van de 20 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).

