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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

KRINGBIJEENKOMST ZATERDAG 14 DECEMBER
aanvang 10.30 uur
bij orchideeënkwekerij Jan van der Linden in Brakel
Eindejaar bijeenkomst
De eindejaar bijeenkomst wordt weer gehouden in de kassen van Jan
van der Linden in Brakel. We worden omstreeks 10.30 verwacht voor
een leuke en ongedwongen jaarafsluiting. Uiteraard worden er voor
onze competitie gewoon planten gekeurd, net zoals op onze normale
kringavonden! Voor lunch wordt gezorgd.

Maxillaria ochraleuca (foto: Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop
vanuit de kas, GEEN materialen verkoop, GEEN bibliotheek maar wel de
verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de
verloting.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De bijeenkomsten van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” zijn voor dit
jaar afgelopen. Op dinsdag 4 februari gaan we weer verder.
Plaats: Kadans, zaal Kraaihei, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Het is alweer het einde van het jaar. Een jaar waarin we kunnen terugkijken op
succesvolle tentoonstellingen, een goede opkomst tijdens de kringavonden en
een stabiel ledenaantal. Vooral dit laatste is verheugend in een tijd waarin veel
verenigingen te maken hebben met (sterk) teruglopende ledenaantallen. Laten
we hopen dat we dit in de komende jaren kunnen vasthouden en misschien nog
wat kunnen groeien.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2014 toe!

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

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2014
17
21
21
18
16

januari
februari
maart
april
mei

Jaarvergadering
Hans Sanders, orchideeën op Gotland
programma nog onbekend
veiling
programma nog onbekend

De definitieve invulling van het jaarprogramma volgt in
het kringblad van januari
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EVALUATIE KEURMEESTERCURSUS 2013
Onze laatste cursusdag bij Jan van der Linden (wederom bedankt voor de
ruimte, koffie en de ambiance) hebben we voor een deel gebruikt om het jaar
te evalueren.
Dit wil ik splitsen in twee stukken.
A.
Het nut van deze cursus
B.
Punten ter verbetering bij en tijdens het keuren.
A Het nut van deze cursus.
Een absoluut gegeven is dat je een hoop praktische kennis opdoet . Planten
leer je door ze te zien en te bekijken. Je leert ook dat keuren geen wetenschap
is maar een subjectieve beoordeling die op zijn beurt op generlei wijze een opof aanmerking is op de te keuren plant is, maar juist een aansporing. Helaas
wordt er door de eigenaar van de plant daar wel eens anders over gedacht.
Ik kan onze leden dan ook aanraden om zich aan te melden om voor 2014
hierop in te schrijven. Er kunnen 4 tot 5 personen meedoen. DOEN !!!!!!
B Punten ter verbetering bij en tijdens het keuren.
-

-

Gezien de competiviteit moet er zo nauwkeuring mogelijk worden
gekeurd. Echter de tijd speelt ons hierbij parten
De keurmeesters(-essen) moeten bij aanvang van de avond bekend
zijn. Dit scheelt tijd.
De pauze wordt al gebruikt voor het keuren. Dit gaat met publiek en
kan soms tijd kosten. Voorstel in deze is dat de tweede helft van de
pauze de gordijnen dicht gaan. Dit wordt eerst getest op een avond.
De plantbespreking doen we met het keuringsformulier in de hand.
Tijdens het keuren proberen we ook een microfoon in de zaal te
hebben.
En “last but not least” de “plant van de maand” briefjes. Hier moet
meer aandacht voor komen.

Al met al weer een geweldige ervaring rijker welke ik eenieder kan aanbevelen.
Eenieder die hieraan heeft meegewerkt van harte bedankt en op naar de
volgende cursus.
Huub Boesten
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KANEEL ALS GENEESMIDDEL
Veel planten produceren chemische stoffen om zich te verdedigen tegen
bacteriën, schimmels en dieren. Denk bij bescherming tegen dieren maar eens
aan een bittere smaak of een vieze geur.
Op dit gebied worden nog regelmatig nieuwe ontdekkingen gedaan, er blijken
dus nog veel stoffen en effecten onbekend. In het geval van kaneel, dat
gemalen boombast is van de kaneelboom, (Cinnamomum zeylanicum en
verwanten), is de actieve stof wel bekend, het gaat om transkaneelaldehyd,
deze stof is vluchtig en ook verantwoordelijk voor de geur. Proeven hebben
aangetoond dat deze stof de groei van bacteriën remt, daarbij komt nog de
werking van de tannine die in het kaneelpoeder ook aanwezig is. Tannine
maakt bacteriën minder beweeglijk en dus minder infectieus. Ook dat is al
langer bekend. Kaneel is gebleken goed te werken bij bacterie- en
schimmelinfecties op Orchideeën. De genoemde stoffen remmen de
ontwikkeling van de ziektemakers en de drogende werking van het poeder
komt daar nog bij: zonder vocht kunnen bacteriën en schimmels niet groeien.
De behandeling is simpel: een rotte plek flink bestuiven met kaneel, (dezelfde
kaneel die zo heerlijk op de appeltaart smaakt). Een grote rotte plek kunt u
het beste eerst zoveel mogelijk wegsnijden en dan het snijvlak met
kaneelpoeder bedekken. Ook is het verstandig als preventie tegen rot
snijvlakken aan planten direct met kaneel te bestuiven.
Andere medicinale stoffen uit planten: Salicin zit in wilgenbast en is nauw
verwant aan aspirine (in feite is aspirine gemaakt nadat de koortswerende en
ontstekingsremmende werking van wilgenbast verklaard was en de werkzame
stof in de bast ontdekt was.) Nog altijd is wilgenbast kauwen bij veel volken
bekend als medicijn. Zelfs dieren, met name geiten, schapen en koeien eten
wel wilgenbast als ze verder te ziek zijn om nog te eten. En knappen ervan op.
Er zijn planten die stoffen produceren die insecten in het larvestadium houden,
zodat die zich niet kunnen vermenigvuldigen. Andere imiteren lokstoffen van
bepaalde insecten om andere insecten weg te houden. Een soort die heel
belangrijk is op dit gebied is de Neem-boom, (Azadirachta indica) uit Azië en
evenals de kaneelboom over de hele tropen gekweekt om zijn werking. In de
Neem-olie, die uit de zaden wordt geperst, is de meest actieve stof
Azadirachtin. De stof maakt sommige insecten onvruchtbaar door de hormoonproduktie te blokkeren. Bij sommige insecten voorkomt het ook het resistent =
ongevoelig worden voor bestrijdingsmiddelen. Hiertoe wordt Neem-olie
gemengd met andere middelen zoals Pyrethroide en Tagetesolie, overigens ook
alle twee plantenextracten.
Auteur: Marjolijn Cardozo
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DE TOEKOMST VAN HET NOV
Er is de laatste tijd wat commotie rond het NOV, met name over de financiële
positie voor de komende jaren. Tijdens het laatste bestuurdersberaad hebben
wij als kring onze mening gegeven over de wijze waarop het NOV zowel de
nabije als wat verder gelegen toekomst ziet. Wij hebben onze zorgen geuit dat
er iets moet gebeuren voordat het NOV helemaal ter ziele gaat. Middels een
brief hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. De brief vinden jullie
hieronder, omdat wij van mening zijn dat jullie recht hebben op alle informatie
in deze en de wijze waarop we die hebben gedaan. De alternatieve begroting is
niet toegevoegd omdat dit een te ingewikkeld plaatje zou opleveren. Voor de
liefhebbers hebben we die op de volgende kringbijeenkomst beschikbaar.

BRIEF NAAR HET NOV
Geacht NOV bestuur.
Naar aanleiding van het bestuurdersberaad van zaterdag 16 november, voelen
wij, het bestuur van Orchideeënkring Noord-Oost Brabant, ons genoodzaakt tot
het doen van de volgende uitspraak:
“Het bestuur van de Orchideeënkring Noord-Oost Brabant keurt de begroting,
zoals ontvangen op 10 oktober 2013, af en neemt afstand van de statutair
vastgelegde verantwoordelijkheid”.
Het heeft ons in hoge mate verbaasd dat, ondanks onze afkeurende
opmerkingen over het begrotingsvoorstel van april met een voorgecalculeerd
verlies van ca. 3000 Euro, we nu een begroting ontvangen hebben met een
verlies van ca. 13000 Euro.
Wij hebben tijdens de vergadering van 16 november geprobeerd om aan te
geven op welke posten in de begroting bezuinigd zou kunnen en moeten
worden, maar elk voorstel werd stelselmatig verworpen en de aanwezige
vertegenwoordigers van onze kring werd de mond gesnoerd.
Met stijgende verbazing hebben wij aangehoord hoe creatief de begrootte
uitgaven verdedigd werden en geen enkele moeite werd gedaan om toe te
werken naar een sluitende begroting.
De consequentie die wij verbinden aan bovengestelde uitspraak, is dat wij nog
vóór 2014 een begroting eisen die kostenneutraal is.
Aangehecht treft u een aangepaste versie van de begroting, waarin wij
aangeven op welke posten bezuinigd zou kunnen worden.
De verantwoordelijkheid die wij naar onze leden hebben achten wij dermate
belangrijk dat wij bij het onverhoopt uitblijven van een aangepaste begroting,
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ons zullen beraden op consequenties onzerzijds, waarbij opzeggen van het
lidmaatschap tot de mogelijkheden behoort.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Orchideeënkring Noord-Oost Brabant
Gerard de Puit, secretaris
Op deze brief is binnen het NOV bestuur zeer afkeurend gereageerd.
Een deel van de reactie willen we jullie niet onthouden
>> Het bestuur (van het NOV-red) heeft haar teleurstelling uitgesproken over
het geringe aantal kringen dat vertegenwoordigd was tijdens het
bestuurdersberaad, terwijl toch duidelijk was dat de NOV grote financiële
beslissingen moet nemen voor de toekomst.
Ook de wijze waarop het bestuur door een kring is benaderd, zowel tijdens als
na het bestuurdersberaad is onderwerp van gesprek geweest. Een meerderheid
van het bestuur heeft geconstateerd dat het de vraag is of het bestuur nog het
vertrouwen geniet van de kringen bij het oplossen van de problemen.
De afwezigheid van kringen bij het bestuurdersberaad (en soms niet de moeite
nemen om zich af te melden) en de wijze van benaderen van het bestuur
hebben tot deze constatering geleid. Met de mail na het BB (de opstelling en
inhoud van deze mail en bijgevoegde begroting) en de steunbetuiging hiervoor
van een andere kring zijn bij het bestuur niet goed gevallen .
De meerderheid van het bestuur twijfelt dan ook ernstig over het voort zetten
van haar functie.
Afgesproken is om het even te laten bezinken en dat bij de voorbereiding van
de ALV van 8 maart een definitief standpunt zal worden ingenomen. Gevreesd
moet worden dat er mogelijk een bestuurscrisis aanstaande is.<<

Toelichting van het bestuur
Wij vonden het onze plicht het NOV erop te wijzen dat het ingaan van een
nieuw jaar met een ingecalculeerd begrotingstekort van maar liefst € 13.000 (!)
niet kan. Het is te voorzien dat dit tekort met het huidige beleid structureel niet
op te lossen is. Er zijn drastische maatregelen nodig om het tekort voor
meerdere jaren terug te dringen. Wij hebben een voorstel gedaan om in ieder
geval voor dit jaar de uitgaven terug te brengen tot een aanvaardbaar tekort,
maar dit werd afgewezen. Maar bedacht moet worden dat, bij verder
teruglopend ledenaantal een neutrale begroting dit jaar bij hetzelfde
uitgavenpatroon in volgende jaren onherroepelijk tot steeds grotere tekorten
zal leiden en het volledig opdrogen van de financiele reserve.
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Ondanks de zeer verdedigende houding van het NOV-bestuur hopen wij echter
dat onze opmerkingen toch zullen leiden tot een veranderend inzicht in de wijze
waarop naar de toekomst moet worden gekeken. Wij hebben ons als kring
doorgaans loyaal opgesteld jegens het NOV. Andersom verwachten wij ook van
het NOV dat er constructief met kritiek wordt omgegaan.

PLANTENKEURING

NOVEMBER

2013

Categorie beginners/jeugdleden
Fam. Teurlincx
Barkeria erica rose

Categorie Superkwekers
6,8
Frans Blom

Categorie Gevorderden
Gerard de Puit
Pleurothallis rowleei
Restrepia muscifera
Henk en Koos de Wit
Dendrobium farmeri
Ineke van Boggelen
Barkeria skinneri

8,5D
8,0
8,3

Dendrobium leonis
Bulbophyllum echinolabium
Bulbophyllum flabellatum veneris

8,6
7,9
7,1

Hans Faro
Dendrobium wenzelii

8,2

Margreet Verhoef Sommeling
Masdevallia nidifica
Masdevallia decumana

8,4
8,4

Martien Stiphout
Phragmipedium besseae
Paphiopedilum delicatum
Paphiopedilum henryanum

8,3
8,2
8,0

6,9

Jo van Hoof
Epidendrum brachystele
Cycnoches chlorochilon
Ceratostylis rubra

8,6D
8,0
8,0

Jos Verhoeven
Paphiopedilum hybride
Hormidium vitellina

7,9
7,8
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Plant van de maand november is geworden: Bulbophyllum
echinolabium van Frans Blom. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2013
27 feb-2 maart: Internationale Orchideen-Schau, Bad Salzuflen

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

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 31 nr. 11, december 2013
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
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