Vanda curvifolia

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
april 2019

UITNODIGING

VRIJDAG 12

APRIL

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Let op tweede vrijdag van de maand!
De kringavond van april is weer vrijgehouden voor de voorjaarsveiling.
Planten worden gescheurd en verpot en dan kan er zo nu en dan een stukje
weg. En planten die je nu koopt hebben een heel seizoen om goed aan de
gang te gaan en aan jouw omstandigheden te wennen. Kom dus kopen en
verkopen en help daarmee ook de vereniging weer een beetje!
Let wel op de veilingregels die op bladzijde 5 staan.

Maxillaria picta

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, de bar,
plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van de maand'. In
verband met de veiling is de plantenhandel niet aanwezig en in verband met
vakantie de materialenhandel ook niet.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 7 mei om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar. We
gaan dit keer jonge plantjes oppotten die we inkopen van de maandelijkse inleg
van het afgelopen jaar. Ook voor oppotmateriaal wordt gezorgd. Zoals altijd
kunnen er ook planten ter bespreking worden meegenomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best
De kweekgroep, Huub, Georg en Wim

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

Voorjaarsveiling – let op tweede vrijdag!
Art Vogel – Papua Nieuw Guinea
Niek Hanckmann – De Franse Pyreneeën
-- Vakantie -Nog niet bekend
Nog niet bekend
Dirk de Haan – het geslacht Bulbophylum
Najaarsveiling
Eindejaarsavond

GESLAAGDE

TENTOONSTELLING

Bij dezen willen we als bestuur iedereen bedanken voor het aanleveren van de
62 prachtige planten voor de show in Beek en Donk die we met zijn drieën Sjors, Mike en Wim - hebben opgebouwd. Ook dit jaar leverde de samenwerking
van diverse kringen een mooie show op die wederom veel pracht en kleur bood
aan het publiek. Hierbij een kleine indruk. De foto’s zijn van Sjors en geven een
leuke impressie. Veel van de showplanten waren ook weer op onze kringavond
in maart te bewonderen.
De activiteiten commissie.

2

3

KEURING

MAART

Beginners:
Bep Spoor-Eijkemans
Dendrobium pierardii

7,8

Jan Braks
Coelogyne glandulosa
Paphiopedilum micranthum

8,0
7,6

Mike Heesakkers
Dendrobium miyakei

8,1

Natalia van Doormalen
Leptotes bicolor

Pholidota chinensis
Oncidium leleui
Coelogyne usitana

8,5
8,3
8,1

Fam. Coenen
Dendrobium chrysotoxum
Dockrillia mortii
Dendrochilum wenzelii
Dendrobium speciosum

8,7
8,3
7,7
7,1

Hans Faro
Leptotes bicolor

9,1

Jo van Hoof
Dendrobium harveyanum
Polystachia pubescens
Maxillaria atrosanguinea
Dendrobium speciosum

8,4
8,4
8,0
8,0

7,1

Gevorderden:
Fam. Stompf
Coelogyne cristata
Dendrobium aggregatum
Baptistonia echinata
Sedirea japonica
Phalaenopsis equestris

8,7
8,6
8,6
8,3
8,2

Fam. Teurlincx
Aerangis hildebrandtii
Angraecum sesquipedale
Chysis bractescens
Coel. speciosa var. Salmonicolor
Coelogyne huettneriana
Dendrobium speciosum var.Rex
Zygopetalum Bärbel Höhn

8,3
8,2
8,0
7,5
7,2
6,4
6,4

Superkwekers:
Arno Janssen
Dend. wardianum var. giganteum 9,1
Chysis bractescens
8,6
Maxillaria variabilis
8,5
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Dendrobium wardianum

TUSSENSTANDCOMPETITIE 1E
Naam
Beginners:
1
Mike Heesakkers
2
Jan Braks
3
Wim Crins
4
Bep Spoor-Eijkemans
5
Natalia van Doormalen

KWARTAAL

2019

Gemiddelde

Aantal planten

8,350
7,867
9,000
7,800
7,100

8
6
1
1
1

Gevorderden:
1
Peter Stompf
2
Fam. Teurlincx
3
Jos Verhoeven

8,378
7,911
7,967

15
12
3

Superkwekers:
1
Arno Janssen
2
Fam. Coenen
3
Jo van Hoof
4
Hans Faro
5
Frans Blom

8,455
8,310
8,329
8,775
8,367

11
10
7
4
3

VEILINGREGLEMENT
Voor het hele veilingreglement verwijzen we je graag naar het ledengedeelte
van onze website (orchidee-brabant.nl). Maar de belangrijkste zaken nog even
op een rijtje:
•
Te veilen zijn orchideeën en andere voorwerpen die direct verband hebben
met de orchideeënhobby
•
Zowel planten als andere voorwerpen moeten in goede staat zijn
•
Speciaal voor planten geldt: geen ongedierte, geen ziektes!
•
Veilingmeester oordeelt wanneer iets niet geveild mag worden.
•
Schrijf alles op de veilinglijst (zie website)
•
lidnummer en volgnummer op de lijst en op het te veilen object
•
Maximaal 15 objecten per lid en daarbinnen maximaal 2 van dezelfde soort
•
Bij voorkeur een startprijs aangeven, anders bepaalt de veilingmeester die.
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AARDBEI

OF

LEPTOTES?

Het was de Franse wetenschapper Charles-François Morren die rond 1830
bedacht dat het toch vreemd zou zijn wanneer er in zo'n grote familie als de
orchideeën slechts één plant - de Vanille - aromatische peulen zou hebben. Hij
ging op zoek en bevruchtte vele soorten orchideeën waarvan de bloemen
geuren: Platanthera, Bonatea, Orchis, Aceras, Ophrys, Serapias, Goodyera,
Neottia, Epipactis, Rodriguezia, Cymbidium, Brassia, Geodorum, Catasetum,
Zygopetalum, Xylobium, Maxillaria, Pleurothallis, Oncidium, Macradenia,
Dendrobium, Ornithidium, Epidendrum, Bletia, Calanthe. Bij geen enkele vond
hij aromatische peulen.
Hij begon al te vrezen dat het toch alleen de Vanille zou zijn, totdat hij op een
goede dag zijn handen kon leggen op een exemplaar van de twee-kleurige
Leptotes (bicolor). Na bestuiving en rijping ontdekte hij een heerlijke geur,
lijkend op tonka. Tonka kennen we niet meer maar werd ooit gezien als een
chique vervanger van Vanille. De geur schijnt kruidiger, rijker en zoeter te zijn
dan vanille en geen mufe ondertoon te hebben. Hij ziet mogelijkheden in
parfums, tabak, wasmiddel en vooral in ijs en gebak. “Want,” zo schrijft hij in
1839, “de mens hongert naar variatie in zijn eten en de culinaire kunstenaars
zoeken voortdurend naar nieuwe onverwachte smaken om de verveling tegen
te gaan.” Ja, Morren zag een grootse toekomst voor de Leptotes. Het is het niet
geworden, want bij de ijskraam is het nog steeds: “Aardbei of vanille, meneer?”
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PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI

2019

Een plant die we vaker gezien hebben en die iedere keer groter wordt en rijker
bloeit. Ook vorig jaar was dit in maart de mooiste plant van de maand en nu
dus opnieuw. Hans Faro, gefeliciteerd met deze Leptotes bicolor.
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AGENDA
20 april
20-22 april
4 mei
11 mei
1-2 juni
8 juni
8-9 juni
14-16 juni

Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem, Oosterbeek
Orchilim 2019, Heusden-Zolder, België
Algemene ledenvergadering NOV, Bot. Tuinen Utrecht
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, Monster
Open dagen Akerne Orchids, Schoten, België
Workshop schrijven en fotograferen
Open dagen Röllke Orchideen, Stukenbrock, Duitsland
International Orchid Show, Malvern, Engeland

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
Henk de Wit
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
0499-373816
073-5321664
0418-671686
0412-451027

redacteurorchidee.nob@gmail.com
gerard@de-puit.nl
henkkoosdewit@gmail.com
info@orchideeenvdlinden.nl

Kringblad van Orchideeënvereniging NO-Brabant
Jaargang 37 nr. 4, april 2019
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, Wim Crins, Georg 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).

8

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en
hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststofen
 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

