ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Januari 2009

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
9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

16

JANUARI

aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Jaarvergadering
Zoals gebruikelijk is de eerste kringavond van het jaar gereserveerd
voor de jaarvergadering. Bovendien wordt vanavond de uitslag van de
competitie 2008 bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.

Restrepia elegans (Foto: Henk Smouter)

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.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER

JE VAN

ELKAAR'

De eerste bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op 3 februari. We
beginnen, haast traditiegetrouw, met het oppotten van onze Pleiones. Iedereen die ze
over heeft weten te houden kan ze meenemen, inclusief het eigen oppot materiaal. Er is
nog niemand aangewezen voor “3 planten van/door”, daarom brengen we planten mee
waar vragen over zijn.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

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. We proberen zo kort
en zo zakelijk mogelijk te vergaderen, dan blijft er ook nog wat tijd over voor een
plantenbespreking of een leuke diavoorstelling.
Dit jaar staan de notulen van de jaarvergadering weer in het boekje zodat ALLE leden
deze ook daadwerkelijk ontvangen, samen met de agenda en een jaarverslag van
belangrijke zaken die in 2008 zijn gebeurd.
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar 2009 toe!

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

JAARPROGRAMMA 2009
16 januari
13 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
18 december
NB: de vakanties zijn laat

Jaarvergadering
nog onbekend
G. Marskamp, Dendrobium
Veiling
Vijko Lukkien - Tresor
Ed Schmidt, Maxillaria
nog onbekend
vakantie
John van Hoof, Stanhopea
Veiling
nog onbekend
Eindejaarsavond
dit jaar, dus is dit jaar augustus de vakantiemaand
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EXCURSIE

NAAR

ORCHILIM

TENTOONSTELLING IN

ZATERDAG

11

BILZEN (BELGIË)

APRIL

Het is weer zover! Bij voldoende deelname organiseren we een excursie naar de
tentoonstelling in Bilzen (België). Een grote orchideeëntentoonstelling waar we om de
twee en een half (2½) jaar naar toe kunnen gaan.
Op deze tentoonstelling zullen vele tropische planten uit de regenwouden van Azië, de
nevelwouden van Zuid-Amerika en de tropische oerwouden van Afrika te zien zijn. Maar
ook vele grootbloemige soorten en hybriden.
Nationale en internationale exposant-handelaren bieden hier zowel zeldzame species als
de laatste nieuwe hybriden te koop aan.
De Landcommanderij Alden Biesen vormt door zijn indrukwekkende en historische decor
de best denkbare plaats voor deze tentoonstelling.
Aanmelden via:
Lucy Benda
Telefoon 0499-399284 of via
Email: activiteiten@orchidee-brabant.nl

AGENDA ALGEMENE
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LEDENVERGADERING D.D.

16

JANUARI

2009

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 18 januari 2008 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2008 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten,
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging,
- zaalverzorging,
- keuringscommissie
- werkgroep “Kweken leer je van elkaar”
Uitslag plantenkeuring 2008 en prijsuitreiking
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Pieter Overstegen, Koos de Wit en Jos Laaper,
allen herkiesbaar.
Plannen voor het nieuwe jaar (veiling, excursies, tentoonstellingen,
kringavonden)
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn contributie betaald
heeft vóór 12 januari 2009. De uitslag zal ook bekend worden gemaakt in het
volgende kringblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering
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NOTULEN JAARVERGADERING 18

JANUARI

2008

1

Opening door de voorzitter
De jaarvergadering werd door de voorzitter om 20.05 uur geopend.
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Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen stukken inkomen of uitgegaan die deze vergadering voorgelegd dienen
te worden.
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Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 21 januari 2006.
Frans Blom geeft aan dat zijn opmerking over de medailles ontbreekt. Hij heeft
voorgesteld om de medailles, die voor de plant van de maand uitgereikt worden, te
voorzien van de maand waarin die uitgereikt werd. Op de opmerking dat daaraan
kosten verbonden zijn, geeft Frans aan dat die zo gering zijn dat hij die voor zijn
rekening wil nemen.
Verder geen opmerkingen, met in acht name van bovenstaande zijn de notulen
goedgekeurd.
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Algemeen jaarverslag 2007 door de secretaris
Het “Algemeen jaarverslag 2007” opgenomen in het kringblad van januari 2008,
wordt door de leden goedgekeurd.
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Financieel jaarverslag door de penningmeester
De penningmeester leest gewoontegetrouw het financiële jaarverslag over 2006
voor, wat door de leden met applaus wordt beloond en van commentaar verschoond
blijft.
Het jaar is financieel redelijk goed geweest, ondanks wederom een lichte terugloop
in het ledental. Het ledental staat momenteel op 95 betalende en enkele aspiranten.
De raming voor 2008 laat een tekort zien van 300 á 500 Euro, wat uit de reserve
aangevuld zal worden. Voor 2009 zal een oplossing gezocht moeten worden.
De voorzitter gaat in op de geraamde tekorten die, zo vertelt hij, ontstaan
door hoge kosten van lezingen en vergoeding van reiskosten, gestegen kosten van
het kringblad een goed gevulde bibliotheek. Hij geeft drie opties om de tekorten te
dekken:
A bezuinigen op kringblad en lezingen
B beperking van activiteiten
C contributie verhoging
Er ontstaat een discussie waaruit de volgende suggesties komen: entree geld
vragen bij lezingen, twee vakantie maanden, eigen leden niet voor lezingen betalen.
Omdat deze suggesties geen “zoden aan de dijk zetten” wordt het voorstel tot
contributie verhoging in stemming gebracht. Het voorstel wordt met grote
meerderheid (slechts één stem tegen) aangenomen. De contributie wordt in 2009, €
23,00 (dat is ongeveer € 2 per kringavond)
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Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie bestaande uit Bert van Zuylen en Ineke van Boggelen heeft
op 8 januari 2008 de financiële rapportage beoordeeld en heeft geconstateerd dat
“alles in orde” is, zo meld Ineke van Boggelen. De kascontrolecommissie verleent de
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penningmeester décharge. Het komend jaar wordt de kascontrolecommissie gevormd
door Ineke van Boggelen en Jos Janssen. Als reserve meldt zich dhr. J. Huibers.
7

Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
Jan Ooms geeft aan dat hij financieel net rond kan komen. Op de vraag naar
grotere planten is materiaal ingekocht, maar de verkoop daarvan loopt slecht.
Kringhandel - materialen:
Wederom is de materiaalhandel in de problemen gekomen doordat Maarten
Eijmberts er te weinig tijd voor had. Op de valreep, kort voor de vergadering, heeft
Henk de Wit (uit Nuland) de handel overgenomen. Natuurlijk kan hij geen verslag
doen omdat hij net begonnen is. In ieder geval was er een hoeveelheid materiaal
uitgestald zoals we dat lange tijd niet gezien hebben
Bar:
Jos Laaper heeft de activiteiten achter de bar goed opgevangen nu zijn vader er zo
weinig tijd meer voor heeft. Hij werd daarbij uitstekend ondersteund door Mw. Van
Hurne. Jos zou liever niet achter de bar staan omdat hij dan niet aan planten keuren
toekomt. Spontaan meldt Niek Hanckmann zich om te helpen, maar hij is altijd
later aanwezig.
In de loop van het jaar zijn er kasverschillen geweest, maar het is onduidelijk waar
die vandaan kwamen. Inmiddels is alles weer normaal, dus moet het een incident
geweest zijn. Steekproefsgewijs blijven we de kas in de gaten houden.
Zaal inrichting:
“Gaat als een trein”, zonder anderen te kort te willen doen worden: Jos Laaper, Cees
van de Wittenboer, Fam. Deisenroth en Piet Lambrechts, als vaste krachten
genoemd.
Keuringscommissie:
Jos Janssen legt uit wat er met ingang van dit jaar veranderd is aan de
puntentelling. De bijzonderheidfactor komt te vervallen. De 1½ punt daarvan wordt
verdeeld over algemene indruk en bloem. Dit sluit aan bij de landelijke criteria en de
bloem, waar het toch om gaat kan zo beter gewaardeerd worden. Het bestuur heeft
dit onderwerp in de bestuursvergadering besproken en ziet geen reden om er niet
mee akkoord te zijn.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
In 2007 is de “Kweekgroep” weer goed bezocht, door 13 tot 22 personen.
Daaruit mag geconcludeerd worden dat een interessant programma is geboden,
met min of meer vaste onderdelen. Daarnaast zijn er onder andere beamerpresentaties geweest en onderzoek van gietwater.
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Uitslag plantenkeuring 2006 en prijsuitreiking
De plantenkeuring in 2006 laat de volgende eindscore zien:
Beginners;
1
Fieke Bergman
2
Tom van Hest
3
Johnny Haasakker
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Gevorderden;
1
Jan van der Linden
2
Niek Hanckmann
3
Jo van de Berk Nooyen
Superkwekers;
1
Heinz Deisenroth
2
Margreet Verhoef
3
Fam. Coenen
De winnaars ontvangen uit handen van Jos Janssen hun beker.
Voor de derde achtereenvolgende keer heeft Frans Blom het afgelopen jaar de
meeste planten ingeleverd die meer dan 7.5 scoorden. Hij ontvangt daarvoor weer
de Fam. Coenen beker.
9

Bestuursverkiezing
Volgens het ‘rooster van aftreden’ treden dit jaar Pieter Oversteegen, Henk Smouter
en Henk de Wit af. Pieter en Henk Smouter hebben zich herkiesbaar gesteld, Henk de
Wit heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
De voorzitter bedankt Henk de Wit voor zijn inzet. De bestuursvergaderingen bij
Henk en Mariet waren altijd goed verzorgd, waarvoor dank. Het bestuur draagt Lucy
Benda voor om Henk de Wit op te volgen.
Voor geen van de aftredende bestuursleden zijn tegenkandidaten voorgedragen,
daarom zijn Pieter Overstegen en Henk Smouter voor een volgende termijn
herkozen. Lucy Benda wordt met applaus als bestuurslid begroet.

10 Plannen voor het nieuwe jaar
De kringavonden in 2008 zijn voor een groot gedeelte ingevuld:
Februari:
Brazilie reis 2007 door Jos Laaper
Maart:
Voorjaarsveiling
April:
Paul Noben; Peru deel I
Mei
Europeese Orchideeën door Tim Welting
Juni:
nog niet bekend
Augustus:
nog niet bekend
September:
Paul Noben; Peru deel II
Oktober:
Equador reis 2007 door Hans Haven
November:
Najaarsveiling
December:
Bloemschikken
Er zijn door leden opmerkingen gemaakt over de manier waarop de veilingen
plaatsvinden. Door het bestuur is daarover gesproken en komt tot de conclusie
dat een verandering van structuur doorgevoerd moet worden.
Thijs Coenen vraagt of er ook nog “open kas” dagen georganiseerd worden. De
voorzitter geeft aan dat een open kas geen verenigingsactiviteit is en dus door de
leden zelf aangegeven dient te worden.
De NOV heeft een werkgroep ingesteld die tot doel heeft te onderzoeken hoe er
meer interesse voor onze hobby verkregen kan worden.
Tentoonstellingen:
Net als vorig jaar zullen we weer meewerken met Kring “Noord Nederland” aan hun
show bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
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Er zijn contacten gelegd met Live&Garden in Boekel, maar zij weten nog niet
wanneer zij een tentoonstelling houden.
Jan van der Linden zal op 19 april een open dag houden. Wij zijn van plan bij Jan
ook weer een prachtige showtafel te verzorgen.
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Trekking van de speciale verloting
De verloting van de plant onder de leden die de contributie vóór 15 januari betaald
hebben, is gewonnen door N. Brom uit Eersel.
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Rondvraag
Jan van der Linden vindt de plantbespreking vóór de keuring “niet daverend”
De voorzitter antwoord dat een plantbespreking aan het einde van de avond geen
succes bleek te zijn. Lezingen komen in de knel of er is geen tijd meer voor de
plantbespreking.
Frans Blom vraagt hoe het komt dat een lezing uitloopt
Lezingen hebben een structuur met begin en een einde, ze zijn niet af te kappen.
Niek Hanckmann merkt op dat hij “beurs” is na een lezing en dan geen zin meer
heeft in een plantbespreking; “het is goed zó”.
De voorzitter stelt voor om de structuur van de avond nog eens in het bestuur te
bespreken.
Jos Janssen stelt voor om ook planten voor bespreking mee te nemen die er niet
goed uitzien.
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Sluiting van de jaarvergadering
De voorzitter sluit de algemene vergadering om omstreeks 21.40 uur

JAARVERSLAG 2008
Hoewel in het jaar 2008 de gemiddelde temperatuur in de wereld 0,31 graden boven het
langjarige gemiddelde lag (bron KNMI) en in ons land de meimaand al een echte
zomermaand was, met uitzonderlijk veel zon, kunnen we toch niet spreken van een
daverende zomer. Of dat gunstig is voor een orchideeënkweker hangt natuurlijk van de
collectie af, maar voor de collecties tropische planten had het zeker beter gekund.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn de kringavonden onverminderd goed bezocht, toch
is er reden tot zorg. In de zaal valt het niet op, maar het leden aantal loopt terug en dat
is niet goed voor onze vereniging (84 betalende leden, 1 aspirant en 1 erelid). Dat dit een
algemene trend is betekent niet dat we ons daarbij neer moeten leggen en het bestuur is
zeker van plan er iets aan te doen. Overigens wordt elk lid aangemoedigd om nieuwe
leden te werven.
In het afgelopen jaar heeft een enquête aangetoond dat er over het algemeen
tevredenheid is over wat we op de kringavond te bieden hebben, zowel qua inhoud als
programmering. Opvallend is dat we in het afgelopen jaar vijf lezingen gepresenteerd
kregen over reizen op het Latijns-Amerikaans continent, door twee eigen leden (Jos
Laaper en Hans Haven) en één gast (Paul Noben) Ook was een lezing over Europese
orchideeën voor menigeen interessant. Gewoontegetrouw zijn in 2008 weer twee
veilingen gehouden, op een manier waarover eenieder tevreden is (zoals blijkt uit de
enquête). De verloting als jaarafsluiting, op smaak gebracht met cake van Mariet en Henk
de Wit, bracht voor enkeleden een forse uitbreiding van hun collectie, met botanisch
materiaal of goede hybriden. Helaas moesten sommigen met lege handen naar huis.
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Gelukkig zijn er in het komende jaar weer zeker 8 reguliere verlotingen, dus mevrouw
Van Hurne voorziet de minder gelukkigen graag en deskundig van nieuwe loten.
De showtafel was ook in het voorbije jaar goed gevuld met klinkende beoordelingen. Het
aantal diploma’s dat dit opgeleverd heeft was echter niet te danken aan de hoeveelheid
planten, maar aan de veranderde beoordelingscriteria.
De bibliotheek is in 2008 uitgebreid met enkele zeer interessante boeken. De zeldzaam
uitgeleende verzamelbanden zijn uit de kast verdwenen en verkocht op de veilingavond.
Geconstateerd is dat de boeken uit de kast regelmatig worden bekeken, hierover is de
bibliothecaris, Jan Evers, erg tevreden.
De Internetsite www.orchidee-nob.nl wordt onverminderd goed bezocht. Plannen die in
2008 gesmeed zijn voor uitbreiding met fotopagina’s zullen in 2009 gerealiseerd gaan
worden.
Het kringblad wordt elke maand door Henk Smouter voorzien van een interessant artikel.
Het blad ziet er elke keer weer goed verzorgd uit. Hij zou graag zien dat er wat meer
input van de leden komt. Met uitzondering van de keuringsuitslagen van Jos Verhoeven,
die zien er altijd prima uit. Helaas is de laatste tijd advertentie ruimte onbenut gebleven,
maar daar wordt aan gewerkt.
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” biedt een programma met vaste componenten
en bevalt goed. Elke bijeenkomst zijn er planten te bespreken, variërend van probleem
gevallen tot bijzonderheden en eens per jaar de ruilobjecten. De besprekingen en
discussies gaan wel eens door elkaar, maar dan weet Cor Hoskens de concentratie altijd
weer naar één punt te brengen.
De materiaalhandel draait als een zonnetje. Lange tijd is het kwakkelen geweest, maar
Henk de Wit (Nuland) heeft er weer een echte handel van gemaakt, met een uitgebreid
aanbod aan allerhande materialen.
Van de plantenhandel komen helaas minder positieve geluiden. Niet dat het aanbod niet
goed was, er was een zeer gevarieerd aanbod, van klein tot groot en van gangbaar tot
zeldzaam. Helaas blijven de grotere, minder gangbare planten staan, wat drukt op het
resultaat van de handel.
De tentoonstellingen zijn in 2008 niet daverend geweest. In ieder geval is één van de
doelstellingen van het houden van een tentoonstelling “leden werven” niet gehaald. De
tentoonstelling van kring Noord die wederom in “De Orchideeënhoeve” in Luttelgeest
werd gehouden, was kwalitatief onder de maat en kan voor onze kring in het zuiden ook
geen leden opleveren. De tentoonstelling van de NOV in de Brabanthallen in Den Bosch,
waar door enkele van onze leden ondersteuning is verleend, was ronduit een fiasco. Het
bestuur beraad zich over hoe wij “onze” tentoonstelling in het vervolg gaan invullen.
Het bestuur heeft in het begin van 2008 afscheid genomen van Henk de Wit, maar mocht
Lucy Benda verwelkomen. Lucy zal zich vooral inzetten voor activiteiten als
tentoonstellingen en busreizen.
Gesteund door de enquête uitslag, mag gesteld worden dat we een goed verenigingsjaar
gehad hebben.
December 2008, Gerard de Puit, secretaris.
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AGENDA 2009
30 januari - 1 februari: Internationale tentoonstelling
www.orchideen-aachen-dreiländereck.de/ausstellungen.htm

Aken.

Voor

meer

info:

10-13 april: ORCHILIM 2009
van de Landcommanderij Alden Biesen te Bilzen, België door Regio Limburg van
Orchideeën Vereniging Vlaanderen

PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST

DECEMBER

2008

De uitslag van de keuring van december houden we geheim, zoals gebruikelijk. Want
natuurlijk willen we de uitslag van de competitie zo spannend mogelijk houden. In het
februarinummer komt dan de uitslag van december en de einduitslag te staan.
Wel is bekend de plant van de maand. Dit is geworden:
ornithorrynchum van Niek Hanckmann. Volgend kringblad een foto!

Oncidium
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