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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Oktober 2012

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
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

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

Openingstijden:
van maandag t/m donderdag graag even bellen voor u ons een bezoek brengt
i.v.m. eventuele afwezigheid
Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00 Zondagen en feestdagen
zijn wij gesloten

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 19 OKTOBER
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Najaarsveiling
Het is weer zover, onze jaarlijkse najaarsveiling staat weer voor de
deur. Een uitgelezen kans om je verzameling voor een aantrekkelijke
prijs uit te breiden of je overtollige planten te verkopen.

Pleurothallis sp (foto Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , GEEN
plantenverkoop en GEEN verloting ivm de veiling, maar wel materialen
verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing van de 'Mooiste Plant van de
Maand'.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” komt weer bijeen op dinsdag 6
november. Voor de pauze bespreken we drie planten van drie kwekers, na de
pauze ruilen we allemaal een plant, waarbij het de bedoeling is dat je uitlegt
waarom je de plant wegdoet.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Momenteel is de NOV bezig met de opzet van een nieuwe organisatiestructuur.
Verder in het kringblad een uiteenzetting van de plannen. Omdat eea
aanzienlijke consequenties heeft willen we jullie er uiteraard goed bij betrekken
en informeren en om jullie mening vragen hoe we ons als bestuur moeten
opstellen. Zie hierover het stukje verderop in het kringblad.

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

JAARPROGRAMMA 2012
19 oktober
16 november
15 december

Veiling
Jos Janssen, orchideeën op Rhodos
Eindejaar bijeenkomst, ook dit jaar
wil Jan van der Linden ons graag weer ontvangen. In
verband met de kerst hebben we de bijeenkomst een
week vervroegd, namelijk op zaterdag 15 december,
van 10.30-14.30 uur.
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DE TOEKOMST VAN HET NOV
Onlangs heeft het bestuur van de NOV een memo doen uitgaan waarin een
verandering van de organisatiestructuur wordt voorgesteld. Doelstelling van de
verandering is dat een “slagvaardiger NOV” wordt bereikt. Wat dat precies
moet inhouden is ons als bestuur vooralsnog onduidelijk. Genoemd wordt o.a.
een beter besluitvormingsproces dan nu het geval (met een bestuurdersberaad
(BB), uit de kringen en een Algemene ledenvergadering (ALV), die vaak een
herhaling van zetten betekent omdat de deelnemers aan het BB meestal
dezelfde zijn als tijdens de ALV.
Voorgesteld wordt verder om alle kringen lid te maken van het NOV, waarbij
alle kringleden automatisch ook lid worden van het NOV. De huidige leden van
het NOV verliezen daarbij hun status als lid en worden abonnementhouders van
het blad “Orchideeën”. Zij krijgen dus alleen het blad en hebben verder geen
stemrecht binnen het NOV meer. In de plannen van het NOV wordt dat dus
overgeheveld naar de kring, die middels een afvaarding naar de NOV
(vergelijkbaar met het huidige BB, dat dan echter de status van ALV krijgt,
maar met beduidend minder leden, oftewel de afgevaardigden van de kringen)
wordt geacht alle leden te vertegenwoordigen.
Dat deze voorstellen vrij ingrijpende gevolgen kunnen hebben is duidelijk. Er
zijn wat consequenties die we onder ogen moeten zien. Zoals bv de leden die
nu om een of andere reden geen lid zijn van het NOV maar wel van een kring
en die dan ineens (via de kring) wel lid worden van het NOV. Of dit vanuit onze
statuten zomaar kan of vanuit persoonlijk oogpunt wenselijk is, is zeer de vraag
en zeker onderwerp van gesprek naar het NOV toe.
Ook onduidelijk is hoe de financiële positie van het NOV wordt. De belangrijkste
kostenposten zijn het blad “Orchideeën” en activiteiten als de NOV dagen.
Daartegenover staan, in het voorstel, (toekomstige) inkomsten uit
abonnementen en een “jaarlijkse bijdrage uit de kringen”. Vooral bij dit laatste
kan een flinke adder onder het gras zitten, want waaruit bestaat die bijdrage?
Tot nu toe was de kring gewoon lid en betaalden we het normale
lidmaatschapsgeld. Hoe zal dit echter in de toekomst kunnen ontwikkelen als bv
de financiën van de NOV een tekort laten zien? Draaien de kringen (en dus de
kringleden) dan op voor de tekorten? Hierover zal allereerst duidelijkheid
moeten komen voor we een besluit kunnen en willen nemen.
We hechten er waarde aan de mening van de leden in deze te horen. Omdat we
de komende kringavond veiling hebben zal er niet veel gelegenheid zijn het
uitgebreid aan de orde te stellen. Daarom nodigen we jullie uit om schriftelijk je
mening te geven hoe je hier tegenaan kijkt. In ieder geval voor eind oktober
kun je je reactie mailen of sturen naar het secretariaat (Gerard de Puit). Heb je
behoefte aan meer informatie dan kan het gehele voorstel van de NOV
integraal worden toegestuurd, zodat je het op je gemak kunt doorlezen
Namens het bestuur
Henk Smouter, voorzitter
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ORCHIDEEËN 100 JAAR GELEDEN: BULBOPHYLLUM EN
CIRRHOPETALUM
Er zijn een paar geslachten in de
groote familie der Orchideeën die er
curiositeiten op na houden en die
vooral voor den liefhebber der
moeite dubbel loonen om gekweekt
te worden: deze om de interessante
schijnknollen, de andere om de hoog
eigenaardig gebouwde bloemen. Het
gaat niet aan ter dezer plaats al de
soorten en variëteiten van deze
geslachten
Bulbophyllum
en
Cirrhopetalum
te
noemen,
die
aantrekkelijk genoeg zijn om in de
collecties te worden opgenomen,
toch is het misschien nuttig er de
mooiste voor onze lezers uit te
zoeken en zoo noemen wij dan:
Bulbophyllum barbigerum, B. lobbii
met
beweegbaar
labellum;
B.
ericssonii,
B.
virescens,
B.
reinwardtii, B. grandiflorum, B. fusco
purpureum, B. longisepalum, B.
comosum,
B.
saltatorium,
B.
umbellatum en B. eberhardtii.
Van het geslacht Cirrhopetalum
noemen
wij
als
meest
aanbevelingwaardigste:
Cirrhopetalum rothschildianum, C.
medusae, C. cumingii, C. colletii, C.
ornathissimum, C. matersianum, C.
robustum,
C.
elegantulum,
C.
appendiculatum,
C.
nutans,
C.
pulchrum, C. roxburghii,

C.wendlandianum, C. gracillimum, C.
amesianum, C. andersonii en C.
chinense.
Wat betreft de cultuur willen wij er op
wijzen dat de soorten B. ericssonii en
B. virescens een kruipende wortelstok
bezitten en zij het beste groeien op

Cirrhopetalum
internet)

medusae

(foto
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een rekje van teakhout, dat wij
beleggen met een laagje frissche
Sphagnum. Is dat geschiedt dan
brengen zij de planten erop en
maken ze vast met koperdraad.
B. reinwardtii en B. grandiflorum
behooren tot de matige groeiers en
worden gekweekt of in lage pannen
of in lage teakhouten mandjes. Wat
of men gebruikt, de pannen of de
mandjes, men denke er steeds om
deze voorwerpen voor de helft te
vullen
met
schoon
gewasschen
potscherven, waarover een laag ruwe
Sphagnum gelegd wordt, dat men
bedekt met een laag compost.
Voorzichtig worden hierop de planten
uitgespreid
en
met
compost
aangevuld. De compost wordt klaar
gemaakt van varenwortelgrond en
Sphagnum, van ieder de helft, plus
kleine stukjes potscherven en zand
die men er doorheen werkt. Nog
moeten wij mededeelen, dat het
Sphagnum en peat zeer fijn gemaakt
moet worden, terwijl het aanbeveling
verdient de planten stevig aan te
drukken.

Gieten is in de eerste weken niet
noodig, eene dagelijkse besproeiing
bij
helder
weer
is
voorloopig
voldoende. Zijn de planten gevestigd
dan kunnen zij flink begoten worden.
Wie deze planten kweekt, zal spoedig
bemerken dat de wortelstokken het
gaarne buiten de grenzen van het
voorwerp zoeken waarin ze geplant
zijn, maar met een klein beetje
moeite kan men ze leiden daar waar
zij meer voedsel kunnen vinden. Het
verdient aanbeveling ze den weg te
wijzen voor dat de wortels ontwikkeld
zijn, anders is beschadiging niet
uitgesloten.
Planten die reeds een jaar vast staan
kunnen in de Cattleyakas een
plaatsje vinden, terwijl opgepotte
planten voorlopig zich het meest
thuis gevoelen in de warme kas.
Waar men ze ook plaatst, steeds is
het wenschelijk ze kort bij het licht te
brengen. Hoewel ze weinig last van
insecten hebben, zoo is het toch goed
de planten eenmaal in de veertien
dagen na te zien en zoo noodig te
reinigen.
Uit: “Onze Tuinen”, oktober 1910.
Bewerkt door Henk Smouter

Bulbophyllum eberhardtii (foto Henk Smouter)
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PLANTENKEURING 21 SEPTEMBER 2012
Gerard de Puit
Pleurothallis casapensis

Categorie
beginners/jeugdleden
Wim Crins
Cattleya harrisoninae

Categorie superkwekers
8,1

Categorie gevorderden
Simon Faro
Bulbophyllum tingabarinum
var. alba
Bulbophyllum oreonastes
Johnny Haasakker
Coelogyne mayeriana x
C. peltastes
Doritis pulcherima
Doritis pulcherima
Phalaenopsis hieroglyphica
Phalaenopsis lowii x Doritis
buyssoniana

8,4

8,5
8,4

8,4
6,9
8,0
8,0

D

Margreet Verhoef - Sommeling
Ornitophora radicans
Polystachia species 2
Restrepia trichoglossa
Restrepia dodsonii
Rubellia aurea

8,3
8,4
8,2
8,4
8,5

Frans Blom
Coelogyne massangeana
Phragmipedium hybride

8,3
8,2

Hans Faro
Abdominea minimiflora

8,3

7,6

Phalaenopsis aequestris (foto Henk Smouter)
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Helaas is vorige maand de verkiezing van de Plant van de Maand in het
water gevallen door externe oorzaken, dus deze keer geen foto van een
lachende winnaar/winnares. Volgende keer beter!

OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober organiseert jan van der Linden weer open
dagen in zijn kwekerij in Brakel. U bent van harte welkom van 10.00-16.00 uur.

TENTOONSTELLING “VOGELS EN ORCHIDEEËN”
In Oirschot vindt wederom de Landelijke vogelshow plaats van de Speciaalclub
van Insecten- en Vruchten etende vogels, welke is aangesloten bij de
Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.
Bijzonder is dit jaar de samenwerking met de Orchideeënvereniging Noord-oost
Brabant. Een aantal leden zal buiten de vogelverblijven de accommodatie op
zijn best aankleden met creaties waarbij talrijke bloeiende orchideeën niet
zullen ontbreken.
Een hele week klussen maakt Cafe-zaal de Vrijthof tot een waar paradijs/
liefhebbers uit Nederland, België en Duitsland brengen hun gevleugelde
juweeltjes naar Oirschot om ze daar te showen. De vogels uit diverse
werelddelen worden geshowd te midden van veel groen en bloemenpracht. De
vitrines en grote volières worden tot in detail zo natuurgetrouw mogelijk
ingericht met bloemen, planten en struiken. Een genot voor liefhebbers van
bloeiende planten en vogels om hier inspiratie op te doen.
De gebruikelijke stands voor vogels, informatie over orchideeën en vogels,
voeders en vogelbenodigdheden zullen niet ontbreken.
Dit alles kunt u bezichtigen in Cafe-zaal de Vrijthof, Molenstraat 6, 5688 AD te
Oirschot.
Openingstijden:
Zaterdag 27 oktober van 10.00-18.00 uur, Zondag 28 okt. Van 10.00 uur tot
16.30 uur.
Entree: volwassenen € 2,50 pp, kinderenm t/m 12 jaar € 1,50. Catalogus € 1,-.
Voor meer informatie: www.vogelspeciaalclub.nl en www.orchidee-brabant.nl
Tijdens de kringavond gaan we in op de organisatorische kant van de
zaak, want natuurlijk wordt een grote inzending van mooie bloeiende
orchideeën van ons verwacht.
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TUSSENSTAND COMPETITIE 3E KWARTAAL 2012
Punten

Aantal

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)
1

Wim Crins

8,500

3

2

Natalia van Doormalen

7,850

2

3

Jan Braks

7,850

2

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1

Jo van Hoof

8,844

22

2

Johnny Haasakker

8,500

25

3

Simon Faro

8,400

13

4

Gerard de Puit

8,356

17

5

Kees van de Wittenboer

8,100

6

6

Peter Stompff

7,667

6

7

Jos Verhoeven

7,633

6

8

Piet Lambrechts

8,400

3

9

Niek Hanckman

8,100

1

10

Jan van Hurne

8,000

1

11

Henk en Koos de Wit

7,400

1

12

Ineke van Boggelen

6,700

1

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1

Margreet Verhoef-Sommeling

8,825

44

2

Frans Blom

8,475

28

3

Martien Stiphout

8,358

13

4

Fam. Coenen

8,082

11

5

Hans Faro

8,300

8

6

Heinz Deisenroth

9,000

3

*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2012
26/27 oktober: open dagen orchideeenkwekerij Jan van der Linden, Brakel
26/27 oktober: Tropische vogel – en orchideeënshow in Café-zaal Vrijthof in
Oirschot, zie elders in dit kringblad

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
bestuurslid
Wim Crins
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-53258929
06-83365414
06-54288252
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
wimcrins@hccnet.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
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