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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
September 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 20 SEPTEMBER
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing Madagaskar

Vanavond houdt Ed Schmidt een lezing over de bijzondere plantengroei
van Madagaskar. Op dit eiland komen veel endemische soorten voor,
dus die alleen op dit eiland voorkomen. Dat wordt erg boeiend!

Cymbidiella rhodochila (foto: internet)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , helaas GEEN
plantenverkoop (zie mededeling elders), materialen verkoop, de bibliotheek,
de bar, de verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de Maand' en
natuurlijk de verloting.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is
op dinsdag 1 oktober. 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: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Het boekje is deze keer wat saai uitgevallen omdat we gemeend hebben het
keuringsreglement weer eens op te nemen, dit vooral als geheugenopfrisser EN
natuurlijk om de nieuwe leden op de hoogte te brengen van de regels rond de
competitie. Let wel: het is geen leidraad keuren!!!
Henk Smouter

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

JAARPROGRAMMA 2013
20
18
15
20

september
oktober
november
december

Lezing Ed Schmidt, Madagaskar
Veiling
Lezing Rogier van Vught, la Reunion deel 2
eindejaarbijeenkomst (datum onder voorbehoud)
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OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober organiseert Jan van der Linden weer
open dagen in zijn kwekerij in Brakel. U bent van harte welkom van 10.0016.00 uur. Zoals we gewend zijn zullen dit weer erg gezellige dagen worden.

FOTOCLUB
De foto-workshop zal gehouden wordt op dinsdag 5 november gehouden in zaal
kraaihei van buurtxcentrum Kadans. Er zijn nu 18 deelnemers. Natuurlijk willen
we orchideeen fotograferen, dus neem allemaal voor de zekerheid een plant
mee.

TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
Het weekend van 27 en 27 oktober staat bol staat van de activiteiten. Zo is er
de tentoonstelling van de vogelvereniging in Oirschot, waar we vorig jaar ook
aanwezig waren. In hetzelfde weekend EN het weekend van 19 en 20 oktober
zijn we ook gevraagd om aanwezig te zijn bij Intratuin als orchideeëndokter en
om algemene kweekinformatie te geven. Meer daarover uiteraard in de
volgende kringbladen en op de kringavond.
Huub Boesten

OKTOBER: VEILING!
Op de kringavond van oktober wordt weer onze najaarsveiling gehouden. HET
moment om overtollige planten te verkopen en om voordelig aan nieuwe
planten te komen. Houdt er rekening mee in je agenda. Veilinglijsten zijn op de
komende kringavond beschikbaar.

AFWEZIGHEID MATERIALENHANDEL
Op de komende twee kringavonden (september en oktober) is de
materialenhandel wegens andere verplichtingen niet aanwezig. Voor dringende
zaken kan er altijd contact opgenomen worden en als het mogelijk is dan
regelen we dat dan.
Bellen, 0735321664 of mailen: jfgdewit@home.nl
Henk de Wit
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PLANTENKEURING EN COMPETITIE, DE REGELS
We hebben nogal wat nieuwe leden mogen verwelkomen de laatste tijd, die ook
aan de plantenkeuring en competitie meedoen. Het is heel voorstelbaar dat die
nieuwelingen niet op de hoogte zijn van de regels daaromtrent. Daarom nemen
we in dit kringblad weer eens de regels op. Het is wat formeel allemaal, maar
bedoeld om alle misverstanden uit te sluiten.
Artikel 1
Doel
a.
Bevorderen dat leden zoveel mogelijk bloeiende orchideeën mee
brengen naar de kringbijeenkomsten.
b.
Bevorderen van de kweekinzichten van de leden.
Artikel 2
Middel
Het gestelde doel wordt bereikt door middel van een wedstrijd in het kweken
van orchideeën. De wedstrijd loopt steeds een kalenderjaar, waarbij iedere
kringavond punten verzameld kunnen worden.
Deelname is alleen mogelijk voor kringleden en voor door het bestuur
toegelaten personen en instellingen.
Artikel 3
Methode
a. Keuringsnormen.
Keuring geschiedt volgens de algemene keuringsregels opgesteld door de
keuringscommissie van de Nederlandse Orchideeën Vereniging, zoals deze
gelden op het moment van keuren. Bij wijziging van de keuringsnormen in de
loop van het verenigingsjaar blijven de eerder genomen besluiten van de
keurders van kracht. De planten worden onder nummer gekeurd.
b. Keurmeesters.
De keuringen worden verricht door keurmeesters uit eigen kring en eventueel
door het bestuur uitgenodigde keurmeesters. Leden kunnen aan de keuring
deelnemen ter opleiding tot keurmeester.
c. Openbaarheid.
De keuring is openbaar, toegang tijdens de keuring is vrij, maar beïnvloeding
van de keurmeester door op- en aanmerkingen is niet toegestaan.
d. Kweekomstandigheden.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar kweekomstandigheden (vensterbank,
kas, buiten, kunstlicht, enz.) en ook niet naar kweekervaring bij de kweker.
Artikel 4
Deelname
Voor deelname moet de te keuren plant minimaal 1 jaar in het bezit zijn van de
aanbrenger. Tevens moet de bloei-inductie door de aanbrenger zijn
bewerkstelligd.
Een plant mag in elke bloeiperiode niet meer dan 1 x aan de keuring
deelnemen. Alleen als een plant in een jaar meerdere, duidelijk gescheiden,
bloeiperiodes heeft, kan die plant in hetzelfde jaar meermaals gekeurd worden.
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Deelname is mogelijk in de categorieën:
1- beginners.
2- gevorderden.
3- superklasse.
Nadere bepalingen met betrekking tot deelname in de verschillende categorieën
worden in een bijlage door het bestuur geregeld.
Artikel 5
Labels
Keuringsplanten moeten van een door het bestuur verstrekt label worden
voorzien. Niet duidelijk gelabelde planten worden niet gekeurd. De planten
moeten voor de aanvang van de kringavond op de daartoe aangewezen plaats
worden opgesteld. Te laat aangevoerde planten worden niet gekeurd.
Artikel 6
Afwijzing van planten
Planten die niet vast in de pot zitten of goed opgebonden zijn, kunnen door de
keurders worden geweigerd. Planten waarop of aan ongedierte, ziekte en/of
ander ongerief voorkomt worden geweigerd en van de opstelplaats verwijderd.
Artikel 7
Instemming met het reglement
Door het aanbrengen van een keuringslabel gaat de aanbrenger akkoord met
dit reglement. Tevens gaat de aanbrenger ermee akkoord dat zijn plant(en)
eventueel worden besproken tijdens de kringbijeenkomst en/of in het
kringblad.
Artikel 8
Mogelijkheden van beroep
a.
inzake onvrede over beoordelingen van de keuringscommissie
betreffende de punten toekenning, beslist het dagelijks bestuur (voorzitter,
penningmeester en secretaris) na overleg met de keuringscommissie;
b.
in alle overige geschillen wordt beslist door het voltallige bestuur van de
kring in de eerstvolgende bestuursvergadering.
De reclamant kan bij blijvende onvrede in beroep gaan bij de algemene
ledenvergadering.
Na een met algemene meerderheid genomen beslissing van de algemene
ledenvergadering kan geen beroep meer worden ingesteld; dit besluit is voor
alle partijen bindend.
Artikel 9
Geldigheid en wijzigingen
Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 1996 volgens besluit van de algemene
vergadering d.d. 19 jan.'96.
21 januari 2000; Artikel 4 is uitgebreid bij besluit van de
jaarvergadering 2000
(met de tekst: -- "Een plant mag in elke bloeiperiode niet meer dan 1 x aan de
keuring deelnemen. Alleen als een plant in een jaar meerdere, duidelijk
gescheiden, bloeiperiodes heeft, kan die plant in hetzelfde jaar meermaals
gekeurd worden."--)

5

Bijlage bij het reglement voor de plantenkeuring van de
Orchideeënkring NOB.
Artikel 1
Deelname is mogelijk in de categorieën:
1 - beginners.
2 - gevorderden.

3 - superklasse.

Deelname aan categorie "BEGINNERS", is alleen mogelijk indien men 3 jaar of
korter orchideeën kweekt. Na 2x een jaargemiddelde van 8.2 mag de
deelnemer overstappen naar categorie 'gevorderden'.
Deelname aan categorie "GEVORDERDEN" is mogelijk indien men langer dan 3
jaar orchideeën kweekt of overgestapt is uit de beginnersklasse na 2x een
jaargemiddelde van 8,2 gehaald te hebben.
Na 2x een jaargemiddelde van 8.5 in de gevorderdenklasse mag men
overstappen naar de 'superklasse'.
Deelname aan categorie "SUPERKLASSE" is mogelijk indien men 2x
achtereenvolgens een jaargemiddelde van 8.5 punten behaalde of voldoet aan
het gestelde aan artikel 4 en 5.
Artikel 2
Voor 'Beginners' moeten per jaar minimaal 6 planten worden gekeurd. Voor het
gemiddelde tellen de 6 hoogst geclassificeerde planten.
Voor 'Gevorderden' moeten per jaar minimaal 9 planten worden gekeurd. Voor
het gemiddelde tellen de 9 hoogst geclassificeerde planten.
Voor 'Superklasse' moeten per jaar minimaal 12 planten worden gekeurd. Voor
het gemiddelde tellen de 12 hoogst geclassificeerde planten.
Artikel 3
Iedere categorie heeft een bijbehorende wisselbeker als hoofdprijs. Een
deelnemer die 3 achtereenvolgende jaren in dezelfde categorie de wisselbeker
wint, heeft de beker dan definitief in zijn bezit. Het wordt zeer op prijs gesteld
als de winnaar een nieuwe wisselbeker ter beschikking stelt. De nieuwe
wisselbeker wordt naar de schenker of naar een door hem te bepalen naam
genoemd.
Artikel 3a
Voor iedere categorie worden de drie hoogste scores beloond met een beker, de
eerste- tweede- en derde prijs voor het achterliggende jaar. In het geval van
een ex aequo voor de hoogste score worden twee bekers voor eerste prijs
uitgereikt, de tweede prijs komt in dat geval te vervallen.
In het geval van een ex aequo voor de één na hoogste score worden twee
bekers voor tweede prijs uitgereikt en komt de derde prijs te vervallen.
Artikel 4
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De definitieve winnaar van de wisselbeker categorie 1 moet het daarop
volgende jaar in categorie 2 meespelen. (zie artikel 3)
De definitieve winnaar van de wisselbeker categorie 2 moet het daarop
volgende jaar in categorie 3 meespelen. (zie artikel 3)
Wisselen van categorie in de loop van het wedstrijdjaar is niet mogelijk.
Teruggaan naar een lagere categorie is niet toegestaan.
Artikel 5
Voor categorie 3 geldt tevens dat de winnaar van categorie 2 indien hij/zij
reeds 2x de wisselbeker heeft gewonnen, vrijwillig mee mag spelen in
categorie 3. Dit moet aan het begin van de competitie tijdens de
kringbijeenkomst van januari duidelijk worden aangegeven op het
inschrijfformulier. De deelnemer ziet daarmee af van de derde maal winst in
categorie 2, omdat er niet aan twee categorieën tegelijk deelgenomen kan
worden.
Artikel 6 - Diploma's
Bijzonder goed gekweekte planten komen in aanmerking voor een diploma.
Voor de toekenning van diploma's maken we onderscheid naar ervaring bij de
kwekers.
•
Beginners krijgen een diploma vanaf 7,5.
•
Gevorderden krijgen een diploma voor iedere plant die 8,5 of hoger
haalt.
•
Superkwekers krijgen een diploma als ze voor hun plant 8,7 punten
halen.
•
Bij 9,0 en hoger wordt in iedere categorie een diploma-met-lof
uitgereikt.
Deze bijlage bij het reglement voor de plantenkeuring van Orchideeënkring
NOB is vastgesteld door het bestuur van de kring d.d. januari 1996 en
aangepast d.d. april 1998.
NIEUWE EXTRA BEKER sinds 1998
EXTRA BEKER beschikbaar gesteld door familie Coenen voor degene die over
een heel jaar gezien de meeste planten meebrengt die 7.5 of hoger halen bij de
keuring.
Tijdens de jaarvergadering in januari 1998 is deze beker aangeboden en door
de leden aanvaard, en zal voor het eerst uitgereikt worden voor 1998 op de
jaarvergadering in januari 1999.
Het bestuur van Kring NO Brabant, januari '98
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PLANTENKEURING AUGUSTUS 2013
Categorie beginners/jeugdleden
Fam. Teurlincx
Aerangis mooreana
Dendrobium covolutum

8,5D
8,2D

Psychopsis kalihi

7,6D

Paphiopedilum concolor

Jos Nuyten
Trichopilia turialvae

8,0D

Aerangis rhodistica

6,7

Categorie Gevorderden
Jos Verhoeven
Cambria

6,5

Simon Faro
Ornithocephalus manabina

8,2

7,4

Categorie Superkwekers
Frans Blom
Bulbophyllum eberhardtii
Renanthera monachica
Zygostates lunata
Coelogyne massangeana
Spathoglottis lobbii

7,8
7,7
7,1
6,5
6,0

Hans Faro
Bulbophyllum plumatum
Bulbophyllum hirundinis

8,0
7,5

Margreet Verhoef Sommeling
Bulbophyllum plumatum 'red' 8,5
Diaphenanthe species
8,1

Plant van de maand augustus is geworden: Bulbophyllum eberhardtii
van Frans blom. Gefeliciteerd!
(Frans, excuus voor de kleine
foto, er was weinig plaats)
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AGENDA 2013
27 t/m 29 september. 5e Internationale Orchideeënshow ‘Tresors Tropicaux’,
Brussel, België
5 oktober. NOV Dag 2013, vrijmarkt * koop en verkoop * ontmoeten
25 en 26 oktober. Open dagen Jan van der Linden orchideeën, Brakel

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. 8, september 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).

