Paphiopedilum fairrieanum

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
januari 2019

UITNODIGING

VRIJDAG 18

JANUARI

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar met de algemene
ledenvergadering. In dit boekje vindt u de daarvoor benodigde stukken.
Tijdens de ALV zullen ook de prijzen van de competitie uitgereikt worden. Om
de spanning erin te houden staat de uitslag van de keuring van december nog
niet in dit boekje. De tweede helft van de avond bekijken we een videofilm.

Cymbidium Red Baker Benjamin

Zoals gewoonlijk is er plantenhandel en materiaalhandel, orchideeënshow en
-keuring, een plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van
de maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

In februari gaan we weer van start met de avonden van de kweekgroep. Een
avond om ervaringen, successen, mislukkingen en tips uit te wisselen. Nog
vroeg in het seizoen gaan we het hebben over Pleiones. Zoals altijd kunnen er
ook planten ter bespreking meegenomen worden.
We komen bij elkaar op de eerste dinsdag van de maand. Deze keer dus op
5 februari om 20.00 uur in buurtcentrum Kadans, zaal Sleutelbloem,
St. Jozefstraat 1 in Best.

JAARPROGRAMMA 2019
18 jan
15 feb
15 mrt
12 apr
17 mei
21 jun
juli
16 aug
20 sep
18 okt
15 nov

Algemene Leden Vergadering, aansluitend een video
Dirk Bruyninckx – alles over water.
Joost Riksen – het schiereiland Gargano
Voorjaarsveiling – let op tweede vrijdag!
Art Vogel – Papua Nieuw Guinea
Niek Hanckmann – De Franse Pyreneeën
-- Vakantie -Nog niet bekend
Nog niet bekend
Najaarsveiling
Dirk de Haan – het geslacht Bulbophylum

MEDEDELINGEN

VAN HET BESTUUR

/

REDACTIE

Van 8 tot en met 10 maart organiseert de Kring Brabant Zuid Oost weer een
tentoonstelling in tuincentrum De Biezen in Beek en Donk. Onze kring is weer
van harte welkom om deel te namen aan deze show. Schrijf daarom de data
alvast in je agenda. Planten voor de show kunnen worden ingeleverd op
woensdag 6 maart bij de bekende adressen.
Vanwege de algemene ledenvergadering is er in het boekje dit keer geen plaats
voor de plant van de maand. Dat was de Coelia bella van Thijs Coenen. De foto
van de trotse eigenaar met zijn plant plaatsen we volgende maand alsnog!
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AGENDA ALGEMENE

LEDENVERGADERING,

18

JANUARI

2019

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Goedkeuring van gewijzigd keuringsreglement
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering 2018 (zie kringblad)
4. Algemeen jaarverslag 2018 (zie kringblad)
5. Financieel jaarverslag door de penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
7. Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten, Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Ron Bruinshorst / Sjors Teurlincx
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Wim Crins
8. Uitslag plantenkeuring 2018 en prijsuitreiking
9. Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Koos de Wit (herkiesbaar), Wim Crins
(herkiesbaar) en Gerard de Puit (niet herkiesbaar)
Verkiezing bestuurslid voor de openstaande vacature van secretaris,
waarvoor Rick van Herk voorgedragen wordt.
Verkiezing van een 7de bestuurslid: Mike Heesakkers.
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 2019.
12. Rondvraag
13. Sluiting van de jaarvergadering

Gomesa longipes
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NOTULEN JAARVERGADERING 19

JANUARI

2018

1

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 20:05 uur de vergadering.
2
Ingekomen stukken en mededelingen
Van de NOV zijn de ALV-notulen en de begroting voor 2018 ontvangen. NOV-leden die
daar interesse in hebben kunnen dat bij de secretaris aangeven en krijgen per email een
exemplaar van beide toegezonden.
3
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2017
In het kringblad van januari zijn de notulen van de Algemene ledenvergadering van 2017
opgenomen. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen, derhalve zijn de notulen
vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2017 door de secretaris
Ook het Jaarverslag 2017 staat afgedrukt in het kringblad en ook dat wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd en is daarmee vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Het financieel jaarverslag van 2017 wordt door de penningmeester gepresenteerd met
ondersteuning van een beamer presentatie Door diverse leden worden vragen gesteld die
door de penningmeester worden beantwoord. De penningmeester krijgt applaus voor de
goede zorg over de financiën.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De leden van de kascontrolecommissie waren in 2017 Martien Stiphout en Jos Laaper. Op
15 januari 2018 hebben zij de financiële administratie ingezien en hebben daarbij geen
bijzonderheden kunnen constateren, daarom verleent de kascontrolecommissie de
penningmeester decharge.
De commissie bestaat in 2018 uit Jos Laaper en Niek Hanckmann, reservelid is Marjon van
Beurden.
7
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
“Het gaat goed” zegt Jan van der Linden. Maar het is niet zo dat je er een auto aan
overhoud.
Kringhandel - materialen:
“Er zijn in het afgelopen jaar 400 items verkocht” zegt Henk de Wit. Dat geeft volgens
hem aan dat er nog steeds behoefte is aan de materiaalhandel. Omdat zich geen enkele
vervanger gemeld heeft gaat Henk gewoon door.
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Bar verzorging:
Ron Bruinshorst zegt dat Sjors Teurlincx “over de centen gaat” dus hij weet hoe het gaat.
Sjors vertelt dat de 15% korting die we krijgen in 2017 ons €170.00 opgeleverd heeft,
terwijl dat in 2014 €95.00 was. Maar om de klus achter de bar te klaren zou er wel
iemand bij mogen.
Keuringscommissie:
Omdat Jos Janssen ziek is vertelt Jos Laaper: “Alle kringavonden veel planten waarmee de
keurmeesters het erg druk hebben”. Jos doet een oproep om een herkeuring aan te
vragen bij ontevredenheid. Dat is je recht en als je daar geen gebruik van maakt kun je
achteraf je nergens op beroepen.
Redactie:
Ons kringblad wordt door Niek Hanckmann samen met Tjitte Bakker “met veel plezier”
samengesteld. Het komt nogal eens voor dat Niek op reis is, maar dat levert door de
back-up van Tjitte geen probleem op. Het zou fijn zijn als er wat meer kopij aangeleverd
zou worden.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
In 2017 konden we elke avond rekenen op +/- 20 aanwezigen. We hebben een min of
meer vast programma met veel goede planten om te laten zien en minder goede planten
voor een advies. Elke avond wordt de catering verzorgd door Sjors en Sjan Teurlincx.
8
Uitslag plantenkeuring 2017 en prijsuitreiking
Er zijn in 2017 in totaal 302 planten ter keuring aangeboden, wat 58 minder is dan in
2016, maar wel met een hoger gemiddelde score van 8,0 wat in 2016 nog 7,8 was.
Voor de beginnersklasse zijn in 2017 te weinig planten op de showtafel geweest om te
voldoen aan de criteria voor een beker. Wim Crins roept de beginners op om planten mee
te nemen en te laten keuren.
De winnaars van de competitie krijgen uit handen van Wim Crins de bekers.
In de klasse gevorderden:
1 Jos Nuyten
8,811
2 Arno Janssen
8,767
3 Henk en Koos de Wit
8,589
In de klasse superkwekers:
1 Thijs Coenen
2 Gerard de Puit
3 Jo van Hoof

8,692
8,683
8,583

De Fam. Coenen beker gaat naar Jos Nuyten die een 9,4 kreeg voor een Lepanthus
telipogoniflora. Die score is gelijk aan de hoogste score die Frans Blom behaalde, maar
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Jos leverde meer planten die 7.5 of meer scoorden.
Voor het eerst dit jaar zijn de diploma's verzameld op één blad A4 met een fraaie
voorzijde en op de achterzijde de planten die diploma waardig waren in 2017.
Het diploma ontwerp is van Lies Bakker, die voor haar inzet een plant krijgt.
9
Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn dit jaar: Huub Boesten (herkiesbaar), Sjors Teurlincx
(herkiesbaar) en Patrick van Orsouw. Patrick stelt zich wegens gezondheidsproblemen
niet herkiesbaar. Huub en Sjors zijn beiden herkozen, waarvoor applaus.
Voor de vacature heeft Natalia van Doormalen zich gemeld. Met instemmend applaus is
Natalia tot bestuurslid verkozen.
10
Plannen voor het nieuwe jaar
Wederom is de activiteitencommissie bezig om een busreis te organiseren, maar details
daarover zijn nog niet bekend.
Met tentoonstellingen wil het nog steeds niet lukken maar net als vorig jaar doen we mee
met de show van kring Brabant Zuid Oost, in maart.
De planning van de kringavonden gaat de goede kant uit, maar er zijn nog twee avonden
niet ingevuld. Daarom een oproep aan de leden om een avond te vullen.
Het programma staat in het kringblad en op de website. Beiden worden bijgewerkt zodra
daar reden toe is.
11
Trekking van de speciale verloting
De leden die vóór 16 januari de contributie betaald hebben doen mee in de verloting van
een plant. Dit jaar is de plant voor Jos Verhoeven.
12
Rondvraag
Thijs Coenen heeft bij vakantiepark De Schatberg voorgesteld om een tentoonstelling te
organiseren. We staan daar niet onwelwillend tegenover. De activiteitencommissie gaat
hier aandacht aan besteden.
Hoe is het met Cor Hoskens, weet iemand dat? Helaas is Cor geen lid meer. De aandacht
voor orchideeën is mede door verslechterde gezondheid zo weinig dat hij een bijna lege
kas heeft.
Lies Bakker vraagt hoe de voortgang is bij de GgzE. Mogelijk vanwege de feestdagen is er
al even geen contact maar er wordt weer een afspraak gemaakt.
13
Sluiting van de jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter om 21:10 uur gesloten.
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JAARVERSLAG 2018
De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn telkens begonnen met een stukje tekst
over de hoogte- en dieptepunten van het weer van het voorbije jaar. Dit jaar zal dat
ietsje anders zijn, want er is een maximum aan records gebroken, het KNMI meldt:
2018 vol hitte-, zon- en droogterecords. Enkele feiten:
Mei was met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C de warmste meimaand in
drie eeuwen.
De zomer was de warmste sinds 1901. In de herfst scheen de zon landelijk
gemiddeld nog nooit zo veel en het was zacht. Dat laatste kwam vooral voor
rekening van oktober. Over het hele jaar gezien was zowel het aantal warme als
zomerse dagen in De Bilt nog nooit zo hoog sinds 1901. De zomer was een van de
droogste zomers sinds 1906.
Orchideeën kweken was in het afgelopen jaar een behoorlijke uitdaging, gezien de
warmte en droogte, maar er is hoop (misschien), zo’n warme droge zomer komt
maar eens in de dertig jaar voor (tot nog toe).
Net als vorig jaar bereikte onze vereniging in 2018 weer een dieptepunt: in de loop
van het jaar hebben 5 leden opgezegd. Het is vele jaren geleden het ledenaantal zo
laag was als nu.
Het bestuur daarentegen staat op het punt weer op sterkte te komen, daarover
meer in de komende ALV.
Er is ook een record te melden: het is nog niet eerder voorgekomen dat in een jaar
drie lezingen door eigen leden zijn verzorgd, fantastisch!
Natuurlijk waren er in 2018 ook weer twee veilingen, maar wel minder planten en
minder aanwezige leden, althans in het najaar. Hoe komt dat en vooral: hoe moeten
we dat verbeteren?
De kringbijeenkomst in december was (natuurlijk) weer bij Jan van de Linden, maar
er zijn geluiden dat er toch iets gaat veranderen, hoe ?
Het kringblad is elke maand weer goed gevuld geweest, soms op het nippertje klaar,
maar wel op tijd. Helaas zal het niet lang meer duren voordat de verzendkosten
hoger zijn dan de productiekosten, dus de email heeft de voorkeur.
Ook in 2018 was er weer een goed verzorgde busreis, ditmaal naar België waar we
bij twee kwekers aangelegd hebben om weer eens flink in te slaan. Op de terugreis
weer een prima maaltijd.
Helaas zijn er in 2018 minder planten (275 stuks) ter keuring aangeboden dan 2017
(302 stuks) maar heel bijzonder, de gemiddelde beoordeling wordt wel hoger, 8,214
tegen 8,027 in 2017. De beginners deden het in 2018 beter, alleen voor de derde
plaats is geen beker wegens het niet halen van het minimum aantal planten.
December 2018,
Gerard de Puit, secretaris.
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AGENDA
1 maart
8-10 maart
8-10 maart
9-17 maart
14-18 maart
15-17 maart
30 maart
6-7 april
20 april
20-22 april

International Orchid Show, Sopot, Polen
Tentoonstelling, Tuincentrum de Biezen, Beek en Donk
Nordbayrische Orchideenschau, Nürnberg, Duitsland
Orchideen-Ausstellung, Frankfurt, Duitsland
Exp. Int. d'Orchidée, Abbaye de Vaucelles, Frankrijk
Internationale Orchideenschau, Eschweiler, Duitsland
Masdevalliawerkgroep, Bot. Tuinen, Utrecht
Orchideeënweekend NOV, SCC Parkzicht, Helmond
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem, Oosterbeek
Orchilim 2019, Heusden-Zolder, België

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
activiteiten
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub / Sjors

06-53258929
0499-373816
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl

06-20529978 redacteur@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
0412-451027
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Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee:
Tjitte Bakker, Gerard de Puit, Sjors Teurlincx
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,t.n.v. Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland
IBAN: NL65 INGB 0003268332
Kring NO-Brabant is één van de 19 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).
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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
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

