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Allemaal een bloeiend 2020 toegewenst!
Op deze eerste kringavond van het nieuwe jaar houden we zoals gewoonlijk
onze algemene ledenvergadering. Maar we hopen daar gauw mee klaar te zijn
zodat we ruim tijd hebben voor een lezing van Mike Heesakkers over lastige
beestjes en duurzame bestrijding. Er is behoefte aan nieuwe manieren om het
ongedierte dat soms nog meer van onze planten houdt dan wijzelf aan te
pakken. Mike gaat ons daarover van alles vertellen.

Rhynchostele Bic-ross

Zoals iedere kringavond is er de planten- en materialenhandel,
orchideeënshow en -keuring, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van de
maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 4 februari komt de kweekgroep weer bij elkaar. De avond zal
gaan over het kweken van Pleione. Als je nog pleione's hebt liggen of al hebt
opgepot, neem ze gerust mee.
De kweekgroep, Huub, Georg en Wim

JAARPROGRAMMA 2020 (TOT
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DE ZOMER)

Algemene ledenvergadering - lezing door Mike Heesakker
“lastige beestjes en duurzame bestrijding”
Lezing door Patrick Mannens (Let op: was eerder 14 februari!)
Lezing door Jan Sienders
Voorjaarsveiling
Lezing door Ger Rommelaars
Lezing door Ruud Nabibaks

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
1.

Opening door de voorzitter

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 (zie kringblad)

4.

Algemeen jaarverslag 2019 (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 / Georg Teurlincx
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Wim Crins

8.

Uitslag plantenkeuring 2019 en prijsuitreiking
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9.

Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn: Huub Boesten (herkiesbaar), Natalia van
Doormalen (herkiesbaar) en Georg Teurlincx (herkiesbaar)

10. Plannen voor het nieuwe jaar

-

veiling,
excursies,
tentoonstellingen,
kringavonden

11. Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn contributie betaald

heeft vóór 12 januari 2020. De uitslag zal ook bekend worden gemaakt in
het volgende clubblad.
12. Rondvraag
13. Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 18

JANUARI

2019

1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 20:02 uur de Algemene ledenvergadering.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Aanpassingen keuringsreglement worden op later tijdstip besproken.

3.

Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 19 januari 2018
In het kringblad van januari zijn de notulen van de Algemene ledenvergadering van
2018 opgenomen. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen, derhalve zijn de
notulen vastgesteld.

4.

Algemeen jaarverslag 2018 door de secretaris
Ook het Jaarverslag 2018 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 2018 wordt door de penningmeester gepresenteerd
met ondersteuning van een beamer presentatie. Er zijn verder geen vragen. 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 2018 Jos Laaper en Niek
Hanckmann, reservelid is Bep Spoor. Op 14 januari 2019 hebben Jos Laaper en Bep
Spoor (i.v.m. uitvallen Niek Hanckmann) de financiële administratie ingezien en
hebben daarbij geen bijzonderheden kunnen constateren, daarom verleent de
kascontrolecommissie de penningmeester decharge.
De commissie bestaat in 2019 uit Bep Spoor (2de keer) en Niek Hanckmann (1ste
keer), reservelid is Gerard de Puit.

3

7.

Verslag werkgroepen
Kringhandel planten: “Het gaat best leuk”, zegt Jan van der Linden.
Kringhandel materialen: “Op zich wel tevreden”, zegt Henk de Wit. Wel geeft hij aan
dit jaar nog door te willen gaan met de materiaalhandel maar er dan ook echt mee te
stoppen. Als er mensen zijn die dit van Henk willen overnemen kunnen zij dit bij Henk
of het Bestuur melden.
Barverzorging: Ron Bruinshorst zegt: “De prijzen zijn weer verhoogd dus gaan we er
ook meer aan verdienen”. Verder heeft de 15% korting die we krijgen ons € 170,00
opgeleverd dit is hetzelfde als vorig jaar. Maar om de klus achter de bar te klaren zou
er wel iemand bij mogen.
Keuringscommissie: Omdat er van de keuringscommissie niemand aanwezig is
vertelt Huub: “We keuren volgens de landelijke normen”. Dit kan streng zijn en niet
altijd kan iedereen zich daar in vinden, toch doen we ons best dit naar eer en
geweten te doen. Er zijn vorig jaar maar weinig mensen opgeleid tot keurmeester.
We gaan proberen dit jaar meer mensen op te leiden.
Redactie: Niemand van de redactie is aanwezig om hier uitleg over te geven.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”: Wim Crins vertelt: “Er zijn gemiddeld 16 tot
18 personen aanwezig, iets minder dan 2017”. Het blijft ieder jaar in mei weer een
verrassing welke kweekplantjes we gaan krijgen. Ook is er vanuit de kweekgroep een
WhatsApp groep opgericht waar iedereen aan mee kan doen. Hier wordt al dankbaar
gebruik van gemaakt.

8.

Uitslag plantenkeuring 2018 en prijsuitreiking
Er zijn in 2018 in totaal 275 planten ter keuring aangeboden, wat 27 minder is dan in
2017, maar wel met een hoger gemiddelde score van 8,2 wat in 2017 nog 8,0 was.
Voor de beginnersklasse zijn er in 2017 te weinig planten op de showtafel geweest
om te voldoen aan de criteria voor een beker. In 2018 zijn er zelf 2 bekers te
vergeven. Laat dit een voorbeeld zijn voor dit jaar. De winnaars van de competitie
krijgen uit handen van Wim Crins de bekers.
In de klasse beginners:

1
2

Wim Crins
Natalia van Doormalen

8,367
8,333

In de klasse gevorderden:

1
2
3

Niek Hanckmann
Fam. Teurlincx
Fam. Stompff

8,467
8,333
8,256

In de klasse superkwekers:

1
2
3

Frans Blom
Gerard de Puit
Jo van Hoof

8,708
8,683
8,642

De Coenen beker is gewonnen door Frans Blom, die evenals Hans Faro de hoogste
score van 9,5 heeft gehaald. Frans heeft én meer planten én een hoger gemiddelde
gescoord dan Hans en is daarmee de terechte winnaar.
9.
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Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn dit jaar: Koos de Wit (herkiesbaar), Wim Crins
(herkiesbaar), en Gerard de Puit (niet herkiesbaar). Koos en Wim zijn beiden

herkozen, waarvoor applaus. Voor de vacature voor secretaris heeft Rick van Herk
zich gemeld. Met instemmend applaus wordt Rick tot secretaris verkozen. Voor de
vacature van bestuurslid heeft Mike Heesakkers zich gemeld. Ook hij krijgt
instemmend applaus en wordt verkozen tot bestuurslid.
10. Plannen voor het nieuwe jaar
Veiling: Vanuit het bestuur is opgemerkt dat er in oktober weinig mensen op de
veiling komen. Voorgesteld wordt om deze veiling te verplaatsen naar september of
november. Er word gestemd voor november dit houdt in dat de lezing van Dirk de
Haan verplaatst zal worden.
Excursie: Huub geeft aan dat er dit jaar geen excursie gepland staat omdat de
laatste keer er maar weinig animo was. Mocht er dit jaar toch behoefte zijn aan een
excursie kan dit alsnog worden opgepakt.
Tentoonstellingen: Staan in het kringblad vermeld en op de website van het NOV.
Kringavonden: De veiling van oktober is verplaatst naar november. Verder geen
veranderingen.
11. Trekking van de speciale verloting
De leden die vóór 15 januari de contributie betaald hebben doen mee in de verloting
van een plant. Dit jaar is de plant voor Hans Haven. Omdat Hans Haven niet
aanwezig is bied Hans Spijkers aan deze af te geven.
12. Rondvraag
- Frans Blom verteld dat hij de enige is die zijn planten ook bij de KCO laat keuren.
Verder verteld hij dat er minimale verschillen zijn tussen onze keuring en die van de
KCO. Frans zegt: “Er zijn wel eens op- en aanmerkingen maar de keurmeesters doen
het gewoon goed en wil ze bedanken dat we onze hobby op deze manier mogen
beleven”.
- Thijs Coenen vraagt of er een extra groep kan komen bij de keuring voor
vensterbank kwekers. Huub reageert hierop dat dit moeilijk te onderscheiden is. En
dat er vensterbank kwekers zijn die de zelfde omstandigheden in huis hebben als in
een kas. Dit onderwerp komt op de agenda van het bestuur.
13. Sluiting van de jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter om 21:05 uur gesloten.

JAARVERSLAG 2019
De winter was vrij zacht dit jaar. Met zelfs een gemiddelde temperatuur van 6,1
in februari waar deze vorig jaar 0,7 was. Maar toch heeft het een enkele keer
flink gevroren. In februari gingen we zelfs al richting de 20 graden overdag,
waar de nacht temperaturen nog zo nu en dan onder nul uitkwamen. Al met al
voor ons als kwekers fijn, want dat scheelt in stookkosten. De paasdagen waren
een van de warmste ooit gemeten, een gemiddelde temperatuur van 24,45
graden in De Bilt. De meimaand was redelijk normaal en in juli hadden we onze
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eerste hittegolf van dit jaar te pakken met temperaturen van boven de 40
graden. Nog nooit was het zo warm in Nederland record na record werden
verbroken. Zelfs erg warm voor de warm te kweken orchideeën maar helemaal
een probleem voor de koude soorten. Na de vrij zonnige zomer hadden we een
vrij droog najaar. De regen kwam pas in november. De decembermaand was
erg warm voor de tijd van het jaar. Met een gemiddelde van 5,8 graden, waar
dit normaal 3 graden is. Wel viel er erg veel regen. Maar voor de kaskweker
natuurlijk wel fijn de hoge temperaturen, scheelt toch weer in stookkosten.
Dan onze vereniging in 2019: per saldo gaan we met vier leden minder de
jaargrens over, vijf opzeggingen en één nieuw lid. Sinds 2019 is het bestuur
weer op volle sterkte, In 2018 hebben 2 kandidaten zich aangemeld om de
zevende plek op te vullen en de secretaris te vervangen. Dit omdat de
secretaris eind 2018 zijn functie neer zou leggen.
In het afgelopen jaar hebben redacteur Niek Hanckmann en zijn back-up Tjitte
Bakker weer 11 interessante en goed verzorgde kringbladen geproduceerd.
De activiteitencommissie organiseert dit jaar geen busreis. Dit omdat er
afgelopen jaar erg veel moeite is gedaan om de bus vol te krijgen. Ook hebben
we reservegeld van vorig jaar moeten gebruiken om de busreis mogelijk te
maken.
Op de kringavonden zijn in 2019 weer heel wat orchideeëngeslachten in
lezingen aan de orde geweest zoals Bulbophyllum. Ook hadden we dit jaar een
lezing over pH en licht, en kwamen er verschillende gebieden waar orchideeën
groeien aan bod waaronder: Gargano, Pyreneeën, Eifel en Papua New Guinea.
En natuurlijk de veilingen in voor- en najaar dus voor elk wat wils. Ook waren
we dit jaar weer welkom bij de familie Van der Linden om samen de laatste
kringmiddag te vieren.
Helaas zijn er in 2019 echt veel minder planten (224 stuks) ter keuring
aangeboden dan in 2018 (278 stuks), maar heel bijzonder, de gemiddelde
beoordeling wordt wel weer ietsje hoger, 8,263 tegen 8,241 in 2018. De
beginners deden het in 2019 erg goed; in deze categorie werden wel 45
planten gekeurd tegen 14 in 2018. De hoogste score is dit jaar een 9.4
geworden.
En het hoogste aantal planten door één kweker ingediend is dit jaar 38
geweest.
December 2019,
Rick van Herk, secretaris
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KEURING

DECEMBER

2019

Zoals gewoonlijk blijft de uitslag van de keuring van december nog even
geheim omdat de winnaars van de competitie in de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt worden. Volgende maand zullen ze alsnog
gepubliceerd worden.

PLANT

VAN DE MAAND DECEMBER

2019

In de donkerste maand van het jaar deze mooie donkerrode Rhynchostylis
gigantea in bloei hebben. Daar word je toch vrolijk van! In elk geval de leden
van de kring wel, want die kozen dit exemplaar tot plant van de maand. Een
proficiat voor Ineke en Peter Stompff!
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AGENDA
7-9 feb
14 - 16 feb
6 mrt - 29 apr
9 - 15 mrt
21 mrt
7 - 8 apr
18 apr
19 sept

Neu-Ulmer Orchideentage, Neu-Ulm, Duitsland
Hamburger Orchideenschau, Hamburg, Duitsland
Tentoonstelling “Bijzondere Orchideeën”, UB Hortus, Leiden
23rd World Orchid Conference and Show, Taiwan
Voorjaars orchideeëndag NOV, SCC Parkzicht, Helmond
RHS Spring Launch & Orchid Show, Londen, Groot-Brittanië
Ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem, Lebret, Oosterbeek
Tentoonstelling, 55 jaar kring NOB, Best

BEREIKBAAR
voorz.
secr.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

Huub Boesten
Rick van Herk
Koos de Wit
Wim Crins
Georg Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Gerard de Puit
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
040-8446118
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-20529978 redacteurorchidee.nob@gmail.com
0499-373816 gerard@de-puit.nl
0418-671686 info@orchideeenvdlinden.nl
0412-451027
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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

