Leptotes bicolor

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
April 2013

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 APRIL
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Veiling

Komende kringavond houden we weer onze, verwachten we,
spetterende veiling. De kans om voordelig je collectie uit te breiden en
natuurlijk om je overtollige planten of mooi opgekweekte achterstukken
te verkopen.

Laelia purpurata (foto: Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, materialen
verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de ‘Plant van de
Maand' maar GEEN plantenverkoop en GEEN verloting ivm de veiling
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 7 mei. We gaan vanavond jonge plantjes oppotten die uit het potje
gekocht zijn. Voor zowel de plantjes als potmateriaal wordt gezorgd. 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
Geen mededelingen.

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

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

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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ONZE VEILING, ENKELE SPELREGELS
Ter herinnering hier nog enkele spelregels voor de komende veiling
Om de administratieve toestand wat vlotter te laten verlopen, hebben jullie een
veilinglijst via mail gestuurd gekregen die thuis ingevuld en geprint kan
worden. Het blad is in tweevoud, waarvan alleen het linker deel ingevuld hoeft
(kan) worden, het rechter deel wordt automatisch overgenomen.
NB: De toegestuurde lijst is als voorbeeld gedeeltelijk ingevuld, maar moet
natuurlijk met je eigen gegevens overschreven worden.
Vul je naam, woonplaats, lidnummer en datum in (gele vlakken), evenals de
plantnamen en eventueel een minimumprijs. Je lidnummer is te vinden in
bijgevoegde ledenlijst. Dit nummer verandert niet en kan dus steeds bij
veilingen gebruikt worden. Is geen minimumprijs ingevuld, dan bepaalt de
veilingmeester het minimum. Als de plant niet verkocht wordt voor de
minimumprijs, dan kan in overleg het minimum verlaagd worden.
Print het formulier en knip het in tweeën.
Voorzie de plant van een nummer (bijvoorbeeld op een sticker of op het label)
dat bestaat uit het lidnummer en het volgnummer van het formulier. De
nummers uit het voorbeeld zijn dus:
80-1 voor de eerste plant
80-2 voor de tweede plant
80-3 voor de derde plant
Lever één deel in met de planten in en bewaar (als je dat wil) het andere deel.
Het maximaal aantal te veilen planten per lid is 15 stuks.
Heel belangrijk: alle planten worden nagezien op ongedierte en kwaliteit. Zitten
er beesten in, zijn planten ziek of erg zwak, dan worden ze niet geveild.

OPEN DAGEN “’N DIJK VAN EEN TUIN”
Ook dit jaar houden Eike den Hengst en Margreet Verhoef-Sommeling weer
open dagen in hun schitterende “’n Dijk van een Tuin” in Gameren. Dit is als
gebruikelijk in de maanden juni, juli en augustus, telkens op de TWEEDE
zondag van de maand van 11.00 tot 17.00 uur. Voor leden van de kring
Brabant Noord-oost is het bezoek aan de tuin gratis en staat de koffie klaar.
Het adres is:
Waalbandijk 13, 5311 AG Gameren
telefoon: 0418-562377, e-mail: info@eendijkvaneentuin.nl
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TERUGBLIK OPEN DAG

INTRATUIN NUENEN

Op 23 en 24 maart waren we als vereniging aanwezig op de open dagen bij
Intratuin in Nuenen. Het was evenals vorig jaar een zeer geslaagd weekend
waar wij en Intratuin met plezier op terugkijken. Voor onze vereniging hebben
Tom van Hest, Jos Verhoeven, Wim Crins en Huub Boesten invulling gegeven
aan de bemensing van de stand.

ONZE VOORJAARSSHOW BIJ COPPELMANS
Planten voor onze voorjaarshow bij Coppelmans kunnen ingeleverd worden op
vrijdag 12 april, vanaf 10.00 uur. Maar het liefst voor 12.00 uur, anders komt
het inrichten van de show in de knoei.
Het zal inmiddels bekend zijn, maar toch nog even het adres:
Coppelmans Oirschot
Bestseweg 53
5688 NP Oirschot
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EXTRA NOV-DAG IN DE ORCHIDEEENHOEVE TE LUTTELGEEST
Op zaterdag 15 juni a.s. wordt een extra NOV dag georganiseerd in de grote
expositie ruimte van de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Een uitgelezen
gelegenheid om collega hobbyisten te ontmoeten, overtollige planten te
verkopen of nieuwe planten te kopen. Ook de verkoop van aan orchideeën
gerelateerde artikelen zoals aardewerk enz. is natuurlijk mogelijk. Kortom een
vrijmarkt voor orchideeënhobbyisten. De NOV dag is geopend van 10:00 tot
17:00 uur.
Wie planten of andere zaken wil verkopen, kan één of meerdere tafels (80 x
120 cm) reserveren. Voor leden van de NOV kost de 1e tafel €5,00, voor extra
tafels betaald u als NOV-lid vijf euro per tafel. Niet NOV leden betalen voor de
eerste tafel € 35,00 en voor extra tafels eveneens vijf euro per tafel.
Verzoeken voor reservering van tafels richten aan Acties@nov-orchidee.nl.
Er is geen garantie dat reserveringen ontvangen na 1 juni gehonoreerd kunnen
worden. Meestal krijgt u na een week een bevestiging van de gereserveerde
tafels.
Naast de bekende verkoop worden tijdens deze NOV dag ook workshops
georganiseerd. Er worden in ieder geval workshop “Orchideeën fotograferen” en
een workshop “Orchideeën kweken hoe doe je dat” Er zullen orchideeën dokters
zijn en er is een plantenkeuring. Mogelijk dat we nog meer organiseren. Dit
hangt ook van het aanbod af.
Een bijzonderheid is wel dat deze dag via de normale kanalen gepubliceerd
wordt, maar ook via de nieuwsbrief van de Orchideeënhoeve. De nieuwsbrief
gaat naar 30.000 email adressen toe en er worden er gemiddeld 18.000 van
gelezen. Als slechts een klein percentage van deze nieuwsbriefontvangers op de
dag afkomt dan zijn dat meteen vele honderden extra bezoekers. Een nog
grotere reden om mee te doen aan deze dag. Let op! Verkoop van Orchideeën
die normaal ook via de orchideeënhoeve verkocht worden is niet toegestaan.
Dit betreft alleen cultivars. Alle botanische planten mogen natuurlijk verkocht
worden .
Hieronder de lijst met planten die niet verkocht mogen worden.
Het betreft ten alle tijd cultivars, kruisingen of hybriden van:
·
Vanda (Ascocenda)
·
Cambria’s
·
Oncidiums (Odontioda, Odontocidium, Odontoglossum)
·
Miltonia’s
·
Phalaenopsis
·
Dendrobium Nobile
·
Dendrobium Phlalaenosis
·
Paphiopedilum
·
Cattleya (Laelia, Guarianthe) (Brassiolaeliocattleya enz)
·
Cymbidium
·
Brassia, (Brassada, Miltassia)
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PLANTENKEURING MAART 2013
Categorie beginners/jeugdleden
A.Janssen
Pleione formosana
Dendrobium pierardii
Oncidium species
Lemboglossum rossii
Coelogyne cristata

8,5
8,5
8,0
7,8
6,9

Fam. Teurlincx
Oncidium sharry baby
Cambria geel bruin
Cambria geel-bruin creme

8,1 D
6,5
5,9

D
D
D
D

Categorie gevorderden
Gerard de Puit
Coelogyne cristata
8,7 D
Pleurothallis divaricans
8,6 D
Restrepia contorta
8,3
Pleurothallis ionantha (Acronia)8,1
Restrepia antennifera
7,8
Johnny Haasakker
Ascocentrum ampullaceum
Oerstedella centradenia
Ascocentrum ampullaceum
Ascocentrum ampullaceum
Ascocentrum curvifolium

8,4
8,4
7,8
7,5
7,0

Simon Faro
Chiloschista segawae
Dendrobium lichenastrum

8,5 D
8,0

Categorie superkwekers
fam. Coenen
Dendrochilum wenzelii Ames 8,2
Dendrobium tetragonum
7,3
Dendrobium lamellatum
7,3
Dendrobium amethystoglossum 6,5
Frans Blom
Bulbophyllum falcatum kist
Bulbophyllum erectum
Paphiopedilum hybride 2
Paphiopedilum hybride 7
Bulbophyllum falcatum blok

8,6
8,3
8,0
7,9
7,5

Hans Faro
Leptotes bicolor
Phalaenopsis gibbosa
Dendrobium aggregatum

8,8 D
8,5
8,5

Margreet Verhoef Sommeling
Chamaeangis hildebrandtii
9,1Lof
Scaphosephalum breve
8,8 D
Masdevallia rechingeriana
8,1
Restrepia falkenbergii
8,1
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Plant van de maand december is geworden: Leptotes bicolor van Hans
Faro. Gefeliciteerd!
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TUSSENSTAND COMPETITIE EERSTE KWARTAAL 2013

Punten

Aantal planten

8,500
7,333

1
6

8,378
7,933
8,100
8,043
8,250
7,600
8,333
7,533

16
15
8
7
4
4
3
3

8,842
8,083
7,556
8,540

25
12
9
5

Beginners: (6 planten/jaar)
1
2

Natalia van Doormalen
Fam Teurlincx

Gevorderden: (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8

Gerard de Puit
Johnny Haasakker
Jo van Hoof
A.Janssen
Kees van de Wittenboer
Jos Verhoeven
Simon Faro
Peter Stompff

Superkwekers: (12 planten/jaar)
1
2
3
4

Margreet Verhoef-Sommeling
Frans Blom
Fam. Coenen
Hans Faro
*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2013
13-14 april: onze voorjaarstentoonstelling Coppelmans, Best
27 april: voorjaarsbeurs Orchideeënver. Brabant Zuid-oost, Klooster Waalre
27-28 april: orchideeënshow N. Brabant west: Markt 80, Etten-Leur
9 t/m 12 mei: orchideeëntentoonstelling Reinhart orchideeën, Haren
15 juni: NOV dag orchideeënhoeve Luttelgeest

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. 4, april 2013
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Gerard de Puit, Huub Boesten
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).

