Zygopetalum makayi

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Januari 2014

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

Jaarvergadering
Zoals gebruikelijk is de eerste kringavond van het jaar gereserveerd voor de
jaarvergadering. Bovendien wordt vanavond de uitslag van de competitie 2013
bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.
Na de pauze zal Wim Crins een presentatie geven over licht.

Dendrobium stricklandianum (foto internet)

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.

1

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De eerste bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 4 februari. We beginnen, haast traditiegetrouw, met het oppotten van
Pleione. Iedereen die ze over heeft weten te houden kan ze meenemen,
inclusief het eigen oppot materiaal. Probleemplanten of planten waar vragen
over zijn of iets bijzonders over is te melden: meebrengen!
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Oproep! Komt allen naar de jaarvergadering en doe er actief aan mee! Het is
DE gelegenheid om te praten over het reilen en zeilen in de vereniging. De
stukken voor de jaarvergadering 2014 staan weer in het boekje.
We proberen zo kort en zo zakelijk mogelijk te vergaderen, dan blijft er ook
nog ruim tijd over voor een interessante lezing en plantbespreking.
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar
2014 toe!

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

JAARPROGRAMMA 2014
17 januari
21 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
18 juli
augustus
19 augustus
17 oktober
21 november
december

Jaarvergadering, lezing Licht (Wim Crins)
Lezing Gotland door Hans Sanders
Lezing Disa door Patrick Mannens
Veiling
Lezing nog niet bevestigd
Lezing Cymbidium door John Esseling
Uitgebreide Plantenkeuring
Vakantie
Lezing, nog niet bevestigd
Veiling
lezing Paphiopedilum door Jan Evers
Eindejaarsbijeenkomst, plaats en tijd
nog onbekend
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AGENDA JAARVERGADERING 17 JANUARI 2014
1
2
3
4
5
6
7

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Algemene ledenvergadering 2013 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2013 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Peter Stompff
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Cor Hoskens
8
Uitslag plantenkeuring 2013 en prijsuitreiking
9
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Henk Smouter (niet herkiesbaar als
voorzitter, als bestuursid/redacteur herkiesbaar), Jan Evers
(herkiesbaar) en Gerard de Puit (herkiesbaar) Huub Boesten heeft
zichkandidaat gesteld als voorzitter. Sjors Teurlincx heeft zich
kandidaat gesteld als bestuurslid. Er kunnen nog tegenkandidaten
worden voorgedragen. Een voordracht, gesteund door vijf of meer
leden moet tenminste drie dagen voor de ledenvergadering schriftelijk
bij het bestuur worden ingediend.
10
Plannen voor het nieuwe jaar
- veiling,
- excursies,
- tentoonstellingen,
- kringavonden
11
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn
contributie betaald heeft vóór 15 januari 2014. De uitslag zal ook
bekend worden gemaakt in het volgende clubblad.
12
Rondvraag
13
Sluiting van de jaarvergadering
NOOT: de notulen staan wat klein gedrukt, dit ivm de beschikbare
ruimte in het boekje. Omdat velen het boekje digitaal krijgen kun je dit
natuurlijk makkelijk op je scherm wat vergroten. Papier lezers: excuus
als het wat te klein is uitgevallen.
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NOTULEN JAARVERGADERING 18 JANUARI 2013
1
Opening door de voorzitter
In verband met de afwezigheid van de voorzitter opent de vicevoorzitter de Algemene
Ledenvergadering 2013 om omstreeks 20.05 uur, met een welkomstwoord in
buurthuis Kadans, onze nieuwe kringlocatie. Buurthuis De Voeg, waar we sinds
september 1991 geweest zijn, wordt mogelijk half 2013 gesloten. Daarom heeft het
bestuur deze locatie gekozen uit een aantal alternatieven, als de beste optie voor de
kring. De vergadering zal door de vicevoorzitter (Huub Boesten), met ondersteuning
van de secretaris (Gerard de Puit), geleid worden.
2
Ingekomen stukken en mededelingen
– De voorzitter is afwezig vanwege een zorgelijke gezondheidstoestand van zijn zoon.
– Ook de penningmeester (Koos de Wit) is vandaag afwezig in verband met medische
ongemakken.
– Henk de Wit (Nuland) is bij zijn echtgenote waardoor er geen kringhandel is
– Jan van Hurne in het ziekenhuis vanaf kerst tot afgelopen maandag en heeft nog
veel thuiszorg nodig.
– Van de NOV is een nieuwjaarskaart ontvangen
3
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2012
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 2012 zijn opgenomen in het
kringblad. Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2012 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2012” is opgenomen in het kringblad. Het wordt door de leden
goedgekeurd en is vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Bij afwezigheid van de penningmeester wordt financiële jaarverslag van 2012 door de
secretaris voorgelezen. De vergadering heeft geen opmerkingen en het applaus dat
volgt is voor de penningmeester. Het verslag is vastgesteld.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie is dit jaar bemand door Albert Maas en Hans Spijkers Zij
hebben op woensdag 9 januari de financiële administratie ingezien en geconstateerd
dat alles goed verzorgd en gedocumenteerd is, zoals gewoonlijk, volgens Hans
Spijkers.
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
In 2013 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Hans Spijkers en Jos Laaper, Jos
Janssen is in 2013 reserve.
7
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten
Jan van der Linden geeft zoals we dat van Jan gewend zijn een kort maar krachtig
verslag: alles is goed verlopen!!!
Kringhandel - materialen
Henk de Wit is afwezig maar heeft het onderstaande gestuurd, wat door Huub
voorgelezen wordt:
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“Voor mij is de kringhandel materialen in 2012 goed verlopen. Ik hoop dat de leden
daar ook zo over denken. Ook in 2012 is er behoorlijk goed gebruik gemaakt van het
aanbod aan materialen. Er is vrijwel net zoveel over de tafel gegaan als in het jaar er
voor.
Twee artikelen worden het meeste aangeschaft. Potmateriaal in de vorm van bark en
orchideeën mest ( Peters).
Het is wel moeilijker dan in voorgaande jaren om aan goed materiaal te komen. De
bark welke aangeboden wordt is dikwijls van matige kwaliteit zodat het veel werk kost
om er een verkoopbaar product van te maken (veel zeven en veel weggooien). Aan
varenwortelplanken is vrijwel niet aan te komen. Tenminste voor een redelijke prijs.
Vanuit Azië staan deze planken op de rode lijst en vanuit Nieuw Zeeland of Australië
zijn ze nauwelijks betaalbaar. We blijven zoeken.
De materialenhandel is mij dus goed bevallen in 2012 en indien de vergadering dat
wenst wil ik ook in 2013 mijn best blijven doen om aan goede en betaalbare
materialen voor onze planten te komen.
Graag hoor ik dan van u wat er mogelijk aan de materialenlijst kan worden
toegevoegd.
Ik wens eenieder voor 2013 een gezond en gelukkig jaar toe.”
Was getekend, Henk de Wit
Aan de hand van het applaus mag gerekend worden dat de vergadering Henk graag
verder ziet gaan met zijn Kringhandel Materialen
Zaal inrichting
Er is eigenlijk geen sprake meer van een werkgroep Zaalinrichting, mede door de hulp
die we van de beheerders van De Voeg kregen. Het gaat altijd gesmeerd, zowel voorals na de kring.
Keuringscommissie
In 2012 heeft continuïteit de keuringscommissie zorgen gebaard. Om dat het hoofd te
bieden heeft Jos Laaper een schema opgesteld, in een poging om aanwezigheid van
keurmeesters tijdens kringavonden zeker te stellen.
De aspiranten hebben een (?of twee?) training(en) in de kassen van Jan van der
Linden bijgewoond, wat goed bevallen is.
De KCO is nadat de VKC is ontbonden, nu de formele instantie die de
keuringssystematiek en waardering bepaald. Hoewel het formulier dat zij hanteren
iets afwijkt van het onze, blijven wij de onze hanteren. De puntentelling is per
onderdeel en in totaal gelijk.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
Soms is het zaaltje op de dinsdagavonden behoorlijk vol, we zijn met vijftien tot
twintig personen, altijd in een goede mix tussen ervaren en beginnende kwekers. Wel
moeten we oppassen dat we niet te ver doorschieten en zorgen dat de discussies door
beginners te volgen zijn. Gezellig, dat is het altijd!
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Uitslag plantenkeuring 2012 en prijsuitreiking
In het jaar 2012 zijn in totaal 289 planten op de showtafel beoordeeld, 13 planten
door 3 beginners, 133 planten door 12 gevorderden en 143 planten door 6
superkwekers
De meeste planten zijn ingeleverd door Margreet Verhoef, 62 stuks, een straatlengte
voor op de tweede plaats; Frans Blom met 35 stuks. De hoogste score was 9,6 die
werd behaald door Margreet Verhoef

5

De winnaars van de competitie krijgen uit handen van Jos Janssen de bekers.
In de klasse beginners:
1
Natalia van Doormalen
7,967 punten
Voor de tweede en derde plaats werden niet genoeg planten ingeleverd.
In de klasse gevorderden:

1
2
3

Jo van Hoof
Johnny Haasakker
Simon Faro

8,856 punten
8,533 punten
8,456 punten

In de klasse superkwekers:

1
2
3

Margreet Verhoef 8,917 punten
Frans Blom
8,642 punten
Martien Stiphout
8,358 punten

De Fam. Coenen beker is gewonnen door Margreet Verhoef, die met 58 planten 7,5 of
hoger scoorde (tweede is Frans Blom met 29 planten). Mia Coenen overhandigd de
Beker.
9
Bestuursverkiezing
De statuten schrijven voor dat bestuursleden volgens een schema moeten aftreden,
dit jaar zijn dat Koos de Wit Huub Boesten en Henk Smouter. Alle drie hebben
aangegeven herkiesbaar te zijn en tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Door de
leden zijn alle drie herkozen.
Nog steeds is het bestuur onderbezet, waardoor we met een even aantal
bestuursleden onze taken moeten uitvoeren. Eén bestuurslid “naar huis sturen”, zoals
geopperd wordt, is ook niet ideaal omdat de taken dan over nog een persoon minder
verdeeld moeten worden. Bovendien komen in de bestuursvergaderingen uiterst
zelden stemmingen voor, zodat een ex aequo situatie nooit voorkomt.
10 Plannen voor het nieuwe jaar
In 2012 is gebleken dat door de inspanningen van de activiteitencommissie we €800
in de kas konden stoppen. Daar moesten nog wel de reiskosten vanaf, waarna toch
€570 resteerde, en het heeft ook nog enkele nieuwe leden opgeleverd. Al met al een
enorme stimulans om zo door te gaan, waarvoor weer een beroep op zo veel mogelijk
leden wordt gedaan. In de planning zit:
- Life & Garden, ondersteuning bij één-, misschien twee tuincentra;
- TuinIdee in de Brabanthallen in Den Bosch;
- Josina, “dokteren” tijdens een open dag;
- Coppelmans in Oirschot, de “jaarlijkse” tentoonstelling
- Intratuin Nuenen, ondersteuning en advies
- Herman ter Borch heeft gevraagd of we voor de tentoonstelling van
orchideeënvereniging “Brabant ZuidOost”, planten ter beschikking kunnen stellen. In
ruil daarvoor kunnen zij ons van planten voorzien voor onze tentoonstelling in
Oirschot.
De kringavonden voor 2013 zijn besproken. Afgezien van deze avond, zes lezingen,
twee veilingen een oppotavond en de decemberavond. Voor de laatste twee ontbreken
de details nog, maar die zullen op tijd bekend gemaakt worden.
11 Trekking van de speciale verloting
Traditiegetrouw wordt onder de leden die vóór 15 januari de contributie betaald
hebben een plant verloot. Dit jaar is dat Albert Maas.

6

12 Rondvraag
- Thijs Coenen vraagt hoe het afgelopen is met de beroering die de NOV vorig jaar
teweeg heeft gebracht met betrekking tot de structuur wijziging.
Het NOV bestuur is geschrokken van de reacties en heeft de voorstellen ingetrokken.
Dit jaar komen ze met nieuwe voorstellen die in het eerst in het bestuurdersberaad
besproken worden.
- Piet Lambrechts merkt op dat er nu niet achter gordijnen gekeurd kan worden, blijft
dat zo?
We moeten nog naar een betere oplossing uitzien.
- Thijs Coenen vraagt waar de lichtbak voor tentoonstellingen gebleven is.
We hebben een looplicht gehad, maar die is onherstelbaar defect. De display die door
de leden aan de vereniging aangeboden is, staat opgeslagen en wordt alleen bij
tentoonstellingen gebruikt. Voor kleinere activiteiten hebben we enkele “banners”
aangeschaft om daarmee de aandacht op ons te vestigen. Volgende maand zullen we
enkelen opstellen.
13 Sluiting van de jaarvergadering
De vicevoorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:05 uur

JAARVERSLAG 2012
Het jaarverslag begin ik altijd met een kort overzicht van het weer in het
voorbije jaar. Deze keer heb ik er aan getwijfeld of die gewoonte doorbroken
zou moeten worden, want wat moet je ervoor dit jaar over schrijven? Een lente
die te lang te koud was, eenouderwets warme zomer, een herfst die op een
lente leek en nu, in december is het nog geen winter, maar wel een zeer zware
storm. Wat een weer weer. Onze vereniging heeft weer een goed jaar achter de
rug, het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven, dit in tegenstelling tot veel
andere kringen en ook de NOV. Vooral het ledenaantal van de NOV is
dramatisch gedaald, wat ernstige financiële consequenties heeft. In ons
kringblad heeft u daarover het één en ander kunnen lezen, en zal nog een
vervolg krijgen. Na vele jaren in buurthuis De Voeg hebben te hebben gehuisd
moesten we wegens sluiting van het buurthuis verhuizen. Gelukkig had
dezelfde organisatie “Welzijn Best - Oirschot” ruimte in buurthuis Kadans, waar
we meteen in januari in konden en waar we snel gewend waren. Een prima
locatie dus voor dezelfde prijs als voorheen, maar of dit zo blijft is nog te
bezien. De jaarvergadering was wederom goed bezocht, maar de voorzitter
moest helaas verstek laten gaan Huub Boesten heeft daarom als vicevoorzitter
de honneurs waargenomen. Henk Smouter heeft in de loop van het jaar
aangegeven dat hij, wegens omstandigheden thuis, zich genoodzaakt ziet om
de voorzittershamer neer te leggen. In de Algemene Leden Vergadering van
2014 zal dat verder aan de orde komen. We hadden in 2013 zes lezingen op de
agenda, stuk voor stuk interessant, een voorjaar- en najaarsveiling wat weer
goed voor de clubkas was, een oppotavond en in december zijn we op herhaling
geweest bij Jan van der Linden. Het was weer erg gezellig, wat te danken is
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aan Jan met zijn gezin en hulpkrachten. Enkele leden, maar ook het bestuur,
dachten dat het plantenaanbod op de showtafel in de loop van het jaar steeds
minder werd. Dat mag dan gedacht worden, maar er zijn in totaal 331 planten
op de showtafel geweest, wat 42 meer is dan vorig jaar. De hoogste score is
met 9,5 slechts 0,1 lager dan vorig jaar. De activiteiten bij tuincentra etc. ging
in februari van start met TuinIdee in de Brabanthallen, maar de belangstelling
(omzet op planten van Jan van der Linden) was daar wel wat minder dan in
2012. Voor het dokteren en adviseren bij Life & Garden en bij Intratuin in
Nuenen was weer volop belangstelling, wat onze leden motiveert om dit
graagte blijven doen. Bij Coppelmans in Oirschot hadden we in april weer een
schitterende show, ondanks dat er weinig ruchtbaarheid aan gegeven is kunnen
we toch tevreden zijn over de belangstelling. Dat geld ook voor Coppelmans
voor wat betreft de omzet aan orchideeën. Volgend jaar weer? Natuurlijk!
Evenals vorig jaar hebben we de show van de “Speciaalclub Insecten en
Vruchtenetende vogels” opgesierd met een fantastische show. Ruim honderd
planten stonden er op de tafel, wat er bijzonder fraai uitzag. Omdat de show in
oktober gehouden zou worden paste dat goed in onze activiteiten.
Behalve natuurlijk in de vakantiemaand heeft het bestuur elke maand
vergaderd, wat normaal gesproken een routine is. Echter na financiële
informatie en de notulen van het Bestuurdersberaad (bijeenkomst voor
kringbesturen) die van de NOV ontvangen hebben, heeft het bestuur veel te
discussiëren gehad. In ons kringblad is daarover te lezen. In de loop van 2014
zal blijken of er consequenties zullen zijn voor onze kring. Het ziet er naar uit
dat het bestuur, na enkele jaren van onderbezetting, weer compleet zal zijn. De
taken en werkzaamheden kunnen dan wat evenwichtiger verdeeld worden. Het
kringblad is soms krap op tijd, maar Henk weet er elke maand weer een leuk
en interessant blad van te maken. Het kopieerwerk gaat snel en betrouwbaar
en de geleverde kwaliteit is prima. Het uitdunnen van de bibliotheek schiet nog
niet erg op, omdat dit in de korte ter beschikbare tijd vóór de kring moet
gebeuren. Problemen levert dat niet op, want we hebben precies genoeg ruimte
in de kast om al onze benodigdheden op te slaan. De werkgroep “Kweken leer
je van elkaar” heeft in de Kadans even moeten zoeken naar de meest geschikte
ruimte, maar er zijn diverse zalen beschikbaar op de dinsdagavond. De
geplande avond in november moest plaatsmaken voor de fotografie workshop,
die door Ruud Nabibaks en Albert Maas werd gegeven. Heel interessant en
leerzaam, goed bezochten prima geleid. Albert heeft aangekondigd dat er
mogelijk een vervolg komt. Zeker is dat in 2014 een fotografiewedstrijd
gehouden wordt, waarvoor Albert de details nog uitwerkt. De plantenhandel
loopt goed. Jan van der Linden weet elke maand een mooi aanbod mee te
brengen zowel voor de verkoop als voor de loterij. Henk de Wit (Nuland) heeft
de materiaalhandel goed op de rit, maar het blijft onveranderd moeilijk om aan
goede materialen te komen voor een schappelijke prijs. Vooral sfagnum is
ronduit duur. Henk vindt het verwonderlijk dat er niet meer bark verkocht
wordt, want het blijft toch nodig om te verpotten, óók hybriden.
December 2013, Gerard de Puit, secretaris
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AGENDA 2014
27/2 t/m 2/3 2014: 23e Internationale Orchideen-Schau Bad Salzuflen,
Duitsland

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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