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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

KRINGAVOND VRIJDAG 15 MAART
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Doe-avond
Vanavond gaan we eens wat anders doen, nl planten oppotten. Jullie
wordt gevraagd ieder een plant mee te nemen waarvan je denkt dat die
verpot en/of gescheurd moet worden. Van belang is dat je aangeeft
waarom dat gedacht wordt en vooral ook hoe je zelf denkt hoe dat te
doen. Het oppot materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld!

Chysis aurea (foto: Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
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 volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 2 april. Dan wordt door een van de deelnemers verteld hoe hij/zij
kweekt, maar we weten nog niet wie dit zal doen!. Na de pauze vertellen drie
deelnemers over drie meegenomen planten wat daar zo bijzonder aan is.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
In dit kringblad vinden jullie een nieuw voorstel van het bestuur van de NOV
over voorgenomen veranderingen. Willen jullie hierop reageren, die dt dan aan
het secretariaat (Gerard de Puit), zodat we jullie mening op het eerstvolgende
bestuurdersberaad in april naar voren kunnen brengen.

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

JAARPROGRAMMA 2013
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
juli
16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
20 december

Oppotten
Veiling
Lezing Restrepia door Ruud Nabibaks
Lezing Europese orchideeën door Patrick Mannens
Vakantie
Lezing Herman ter Borch, Phalaenopsis
Lezing Ed Schmidt, Madagaskar
Veiling
Lezing Rogier van Vught, la Reunion deel 2
eindejaarbijeenkomst (datum onder voorbehoud)

NB: dit jaar is juli weer de vakantiemaand
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OPPOTAVOND
Op de oppotavond is het de bedoeling dat ieder lid een plant meebrengt die
verpot moet worden, maar dat zelf niet durft of niet weet hoe dat moet.
Mochten jullie zelf planten hebben die in aanmerking komen, neem die dan mee
voor demonstratie. We vragen een aantal ervaren kwekers om het
delen/oppotten te demonstreren, dus hoe dat moet gebeuren, of je
gereedschap moet behandelen (steriliseren) de wonden moet behandelen enz.
We gaan het projectiescherm opstellen met beamer en videocamera zodat
iedereen in de zaal goed kan volgen wat er moet gebeuren.

TERUGBLIK OPEN DAGEN
Hoewel het een heel vol programma was, kijken we met tevredenheid terug op
de diverse activiteiten van de afgelopen maand. Tuinidee was natuurlijk weer
erg druk met veel activiteit voor onze stand en prima verkoop. Ook de Life en
Garden dagen werden goed bezocht en we hebben veel belangstellenden
informatie kunnen geven over het kweken van orchideeën en natuurlijk onze
vereniging. Hopelijk houden we er weer een par leden aan over. Het bestuur wil
iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens deze dagen!

TENTOONSTELLING BRABANT ZUID-OOST
Van 15 t/m 17 maart houdt orchideeënvereniging Brabant Zuid-oost voor de
dertiende maal een Internationale Orchideeën Tentoonstelling.
Deze wordt gehouden bij Tuincentrum van der Velden (nieuwe naam, zelfde
locatie), Weg naar Bakel 4, Helmond.
Evenals andere jaren vragen wij uw vereniging om deel te willen aan deze
show, door planten van uw leden in te zenden voor deze tentoonstelling.
De planten kunnen worden ingeleverd op:
Dinsdag 12 maart van 14.00 – 18.00 uur
Woensdag 13 maart van 10.00 – 19.30 uur
Donderdag 14 maart van 10.00 - 15.00 uur
Voor afwijkende tijden gaarne vooraf contact,
per mail: herman@hterborch.nl of
telefoon 0492 592271 of mob. 0650605214
Herman ter Borch, voorzitter
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TUINIDEE 2013

Impressie van onze fraaie stand op Tuinidee in de Brabanthallen in Den Bosch

TOEKOMST NOV (CONCEPT)
Intrekken eerdere voorstel
Het eerdere voorstel van het bestuur heeft naast een aantal positieve reacties
ook de nodige weerstand ondervonden bij kringen en leden. Hieraan liggen
diverse oorzaken ten grondslag. Het bestuur heeft te grote stappen willen
nemen, de verandering was te ingrijpend. De voorstellen zijn niet altijd goed
begrepen en kringen hebben nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om de voorstellen mondeling binnen de kringen toe te lichten. Het bestuur wil
graag de NOV bij elkaar houden en heeft daarom besloten om het voorstel niet
voor te leggen aan de ALV. Het bestuur ziet echter nog wel steeds de noodzaak
tot veranderingen om de NOV levensvatbaar te houden. Naar aanleiding van
het voorstel zijn suggesties gedaan die het bestuur van de NOV zeker zinvol
acht en tot voorstellen zal ombouwen.
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Waarom moet de NOV vernieuwen
Zoals aangegeven in het eerdere voorstel maakt het bestuur van de NOV zich
ernstige zorgen over de toekomst van de NOV en daaraan verbonden kringen.
Door het bestuur is vastgesteld dat ledental van zowel de NOV als ook de
kringen de laatste jaren steeds verder afneemt. Dit komt enerzijds door
opzegging van de ouder wordende leden, maar zeker ook omdat er te weinig
aanwas is van nieuwe jonge ochideeënliefhebbers. Maatregelen om de
ontwikkeling weer ten goede te doen keren zijn noodzakelijk. Dit vraagt van het
bestuur dat zij daadkrachtig en direct kan optreden. De organisatiestructuur
van de NOV is ingewikkeld, wat niet ten goede komt aan de slagvaardigheid
van de NOV. De huidige structuur met een adviserend orgaan het BB en
vervolgens besluitvorming in de ALV kost veel tijd. Dat komt mede omdat een
ALV moet worden aangekondigd in het blad Orchideeën, waarvoor weken van
te voren de copy ingeleverd moet zijn bij de drukker. Het betekent dat als er
een voorstel is van het bestuur er 4 tot 6 maanden overheen gaan alvorens het
bestuur ook uitvoering kan geven aan dit voorstel.
Bovendien constateert het bestuur dat de belangstelling van de kringen voor
het BB steeds magerder wordt en ook de ALV wordt slecht bezocht door de
kringen en nauwelijks door individuele leden. Dit betreurt het bestuur zeer
aangezien je als bestuur steeds minder hoort wat er onder de leden leeft.

Wat wil de NOV veranderen
Het bestuur van de NOV heeft zich de volgende punten ten doel gesteld:
De slagvaardigheid van het bestuur te vergroten door wat wijzigingen in de
structuur;
Het voor kringen verruimen van de mogelijkheden om aanwezig te zijn bij
vergaderingen van de NOV;
Het contact met de kringen en leden te intensiveren.
Het bestuur van de NOV wil graag een wat kortere procedure bij het nemen van
besluiten, zonder dat de inspraak van kringen en leden wordt verminderd.
Het is voor veel kringen al lastig om bestuurders te vinden. Om deze
kringbesturen wat te ontlasten moet het ook mogelijk worden voor andere
leden van de kring om hun bestuur te vertegenwoordigen bij overleggen van de
NOV.
Het bestuur van de NOV stuurt al sinds een jaar na elke bestuursvergadering
een info naar de kringen van wat er besproken is. Ook naar de leden van de
NOV moet informatie gestuurd worden om hen bij het besturen te betrekken.
Hoe wil de NOV deze veranderen realiseren
- Een slagvaardiger bestuur
Om procedures te bekorten en het bestuur slagvaardiger te maken stelt het
bestuur voor om het bestuurdersberaad (statutair verplicht) en de algemene
ledenvergadering te gaan combineren. Dat betekent dat we beginnen met een
adviserend overleg met de kringen (het huidige BB) en vervolgens doorgaan
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met een besluitvormend overleg (ALV) waarbij naast de kringen ook de leden
aanwezig kunnen zijn. Dit vraagt van bestuurders van kringen ook minder
reistijd. Er worden ten minste 2 gecombineerde vergaderingen per jaar
vastgesteld.
De gecombineerde vergaderingen worden gepland voor het opvolgende jaar en
zullen gepubliceerd worden in het blad Orchideeën en op de website. De
agenda’s voor deze vergaderingen worden, zoals ook nu gebruikelijk, verstuurd
per mail naar de kringen en zullen daarnaast vermeld worden op de website.
- Kringvertegenwoordiging
Om bestuurders van kringen minder te belasten stelt het bestuur van de NOV
voor om het mogelijk te maken dat het kringbestuur zich laat
vertegenwoordigen door leden van een kring, met een mandaat van het
kringbestuur. Op deze wijze moet het mogelijk worden dat iedere kring
vertegenwoordigd is bij de vergaderingen van de NOV.
- Contact met de leden
Naast de info uit het bestuur die nu wordt verstuurd naar de kringen stelt het
bestuur van de NOV voor dat er een nieuwsbrief komt voor de leden van de
NOV. Deze zal gepubliceerd worden op de website van de NOV. Het is nog de
vraag of deze nieuwsbrieven ook in het blad Orchideeën moeten worden
gepubliceerd omdat deze informatie dan vaak verouderd is als gevolg van de
verschijningsdatum van het blad.
Verdere procedure (bestuur)
Uiteraard zijn we als bestuur van de NOV op dit moment nog gebonden aan de
afspraken zoals deze er nu zijn met het doen van voorstellen aan de kringen en
de leden. Maar om toch wat snelheid te houden bij de behandelingen van deze
voorstellen de volgende procedure:
Het voorstel zal na een bestuursvergadering van de NOV op 14 januari worden
gezonden naar de kringen;
De kringen bespreken dit voorstel binnen de kring (het bestuur van de NOV is
andermaal bereid om het voorstel toe te lichten);
De kringen geven een schriftelijk commentaar op het voorstel voor 31 maart
2013;
Het bestuur neemt zo mogelijk voorstellen van de kringen over in een nieuw
concept voorstel;
De geplande ALV op 13 april 2013 wordt voorafgegaan door een BB;
Tijdens dit BB wordt het nieuwe concept aan de orde gesteld en vervolgens zo
mogelijk vastgesteld in de aansluitende ALV.
Tot slot
Door dit voorstel behoeven de statuten en het huishoudelijk reglement slechts
een geringe aanpassing. Dit wordt gerealiseerd nadat het voorstel door de ALV
is geaccordeerd.
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PLANTENKEURING FEBRUARI 2013
Categorie beginners/jeugdleden
Natalia van Doormalen
Paphiopedilum philippinense x
primulinum
8,5 D
Fam Teurlincx
Aerangis citrata
Paphiopedilum gratrixianum
Paphiopedilum sp.

8,3 D
8,1 D
7.1

A.Janssen
Calanthe vestita
Oerstedella centradenia

8,3 D
8,3 D

Categorie gevorderden
Simon Faro
Paphiopedilum malipoense

8,5 D

Kees v.d. Wittenboer
Dendrobium linguiforme
Dendrobium striolatum
Ludisia discolor
Dendrobium Snowflake

8,6
8,2
8,1
8,1

Jo van Hoof
Dendrobium harveyanum
Dendrobium lituiflorum
DOrnithocephalus species
Scaphyglottis prolifera
Dendrobium hybride
Maxillaria picta

8,9
8,5
8,5
8,4
7,9
7,6

Gerard de Puit
Osmoglossum pulchellum
Dendrobium kingianum
Masdevallia foeda
Restrepia guttulata

8,5 D
8,4
8,3
7,6

Fam. Stompff
Vanda hybride paars kl bl
Vanda hybride paars
Vanda hybride rose

8,2
7,5
6,9

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef Sommeling
Pterostylis curta x pedunculata 9,5 L
Dendrobium wardianum
9,4 L
Rubellia aurea
8,7 D
Oerstedella centradenia
8,6
Dendrobium nobile
var. Wallichianum
8,5
Restrepia guttulata
8,4
Bulbophyllum taiwanense
8,4
Dendrobium nobile virginalis 8,4
Dendrochilum pulcherrimum 8,4
Pleurothallis schweinfurtii
8,2
Dendrob. amethystoglossum 8,2
Encyclia vitellina
8,2
Aerangis rhodisticta x citrata 8,2
Encyclia pseudopygmaea
7,9
Baptistonia echinata
7,6
Hans Faro
Pterostylis curta
Oerstedella endresii

8,6
8,3

Frans Blom
Paphiopedilum hybride 4
Paphiopedilum gratrixianum 2
Renanthera monachica
Bulboph. nymphopolitanicum

8,4
8,2
8,1
7,7

Fam. Coenen
Pleurothallis tricarinata
Oerstedella centradenia
Dendrobium glumaceum

8,2
7,9
7.9
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Plant van de maand december is geworden: Pterostylis curta x
pedunculata van Margreet Verhoef. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2013
15 t/m 17 maart: orchideeëntentoonstelling Orchideeënver. Brabant Zuid-oost,
Tuincentrum van der Velden, Weg naar Bakel 4, Helmond
29/30 maart, 1 april: Open dagen orchideeënkwekerij Jan van der Linden,
Brakel
13-14 april: onze voorjaarstentoonstelling Coppelmans, Best
27 april: voorjaarsbeurs Orchideeënver. Brabant Zuid-oost, Klooster Waalre
9 t/m 12 mei: orchideeëntentoonstelling Reinhart orchideeën, Haren

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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