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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
April 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

17

APRIL

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

Lezing over Suriname
Vanavond hebben we alweer een interessante lezing op het
programma.! Patrick Mannens weet als geen ander zijn publiek te
boeien met zijn vertelstijl . Ditmaal is het onderwerp: Suriname

Nu in bloei: Leptotes bicolor (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 vierde bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op 7
mei. Het programma wordt op de kringavond bekendgemaakt.
In ieder geval worden door drie leden planten worden meegebracht en
besproken
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Bij het bekendmaken van de einduitslag van de competitie 2008 is een fout
gemaakt. Bij de categorie gevorderden eindigden Niek Hanckman en Jo van de
Berk-Nooyen op een gedeelde derde plaats met 8,689 punten. Echter is alleen
aan Niek Hanckman de bijbehorende prijs uitgereikt en, geheel ten ontechte,
niet aan Jo. Omdat beiden niet aanwezig waren op die avond kon het gebeuren
dat dit niet is opgemerkt. Aan Jo onze welgemeende excuses met bij deze de
verzekering dat dit op de eerstvolgende kringavond wordt rechtgezet.
Het bestuur

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

JAARPROGRAMMA 2009
17 april
15
19
17
21
18
16
20
18

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Patrick Mannens-Suriname
Vijko Lukkien - Tresor
Ed Schmidt, Maxillaria
nog onbekend
vakantie
John van Hoof, Stanhopea
Veiling
nog onbekend
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn laat dit jaar, dus is dit jaar augustus de vakantiemaand
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OPEN KASDAGEN (HERHALINGSMEDEDELING)
We gaan een traditie in ere herstellen! Want wat is er leuker om bij mede
kringleden op bezoek te gaan en eens een kijkje te nemen hoe zij het allemaal
voor elkaar hebben. Leerzaam en gezellig ook natuurlijk! Dus noteer in jullie
agenda:
Henk Smouter kan bezoekers ontvangen op zaterdag 16 mei vanaf 10.00 uur.
Graag wel even doorgeven wanneer je wilt komen (morgen/middag).
Bij Thijs Coenen is de kas voor iedereen te bezichtigen op 1 juni (2e
Pinksterdag) van 10.00 – tot 17.00 uur.
Verder zijn er weer de open tuindagen bij Eike en Margreet, natuurlijk zijn ook
dan weer prachtige orchideeën te bewonderen.
De dagen zijn: 14 juni, 12 juli, 9 augustus, en 6 september van 11.00 – 17.00
uur.
Mocht het erg druk zijn hebben ze natuurlijk niet veel tijd om persoonlijk
aandacht te besteden aan de bezoekers. Meer informatie kunnen jullie vinden
op www.eendijkvaneentuin.nl

VEILING KRING ARNHEM 8

MEI

Met het voorjaar voor de deur en de recente aanwinsten weer vertroeteld is de
collectie wellicht iets te groot geworden. Kortom, hoog tijd om een partij
planten aan te bieden voor verkoop op de veiling van Kring Arnhem. Planten
hiervoor kunnen worden aangeboden op donderdagavond 7 mei bij:
Jan Evers, Pater v.d. Elsenlaan 1 Veghel 0413 - 36 73 62
Jos Laaper sr., Meidoornstraat 31 Best 0499 - 39 88 13
Kijk je te verkopen planten kritisch na. Geen uitgemergelde kansloze planten
vol met ongedierte. Voordat we de planten aanbieden bij Arnhem wordt er door
zowel ons als Arnhem kritisch gekeken en bij twijfel wordt de plant geweigerd.
En daar is geen discussie over mogelijk.
Er mogen maximaal 10 planten per lid aangeboden worden voor verkoop
Veilinglijsten met nummer zijn verkrijgbaar op de komende kringavond bij de
secretaris
Nummer alle planten duidelijk en zorg dat er een dubbele lijst is. 1 voor
Arnhem en 1 voor eigen gebruik.
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Vermeld op de lijst een eventueel minimum bedrag.
Van de opbrengst wordt 10% ingehouden om de kosten voor het vervoer te
dekken.
De opbrengst wordt op de kringavond van 15 overhandigd en anders
overgemaakt.
Niet verkochten planten worden dan eveneens geretourneerd.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Jos Laaper jr.

Prostechea citrina, adembenemend mooi!

LEGIONELLA

EN ONZE PLANTEN

Iedereen heeft wel eens iets gehoord
over Legionella en het gevaar er van.
Niet zo heel veel mensen hebben er
ook daadwerkelijk mee te maken
gehad en dat is in de meeste gevallen
maar goed ook. Toch is het legionellagevaar in verband te brengen met
onze hobby, orchideeën kweken en
verzorgen.
Wij
sproeien
en/of
vernevelen vaak water in onze kassen
(diegene die op de vensterbank
kweken
hoogstwaarschijnlijk
uitgezonderd). Dat sproeien en vooral
vernevelen brengt risico’s met zich
mee van een legionella besmetting.
Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die pas goed
bij het grote publiek bekend is
geworden
na
de
catastrofe
in
Bovenkarspel waar een groot aantal
personen ten gevolge van de ziekte
zijn overleden. Legionellabesmetting, ,
kan uitmonden in een ernstige
longaandoening
(ook
wel
de
veteranenziekte genoemd).
De bacterie is in 1976 ontdekt toen
een aantal oud-strijders van het
Amerikaanse leger (legioen, vandaar
de naam) ziek werden. Vele mensen
lopen ieder jaar weer een besmetting
op. De meeste weten het niet of
worden er gelukkig nauwelijks ziek
van. Maar in sommige gevallen kan de
ziekte zich ontwikkelen tot een
gevaarlijk niveau.
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Risico bij kweken
Welk aspect van onze kweekwijze kan
een potentiële besmettingshaard gaan
vormen? Dat is de vraag die je eerst
moet stellen. Belangrijk is te weten dat
de legionella-bacterie vooral leeft in
water met een temperatuur van 20 tot
45° Celsius (optimaal is 37°). Boven
50° en onder 20° kan de bacterie
nauwelijks groeien (maar kan er wel in
voorkomen,
zij
het
in
kleine
hoeveelheden). De bacterie kan vooral
groeien in water dat stil staat.
En wat hebben wij nu meestal in de
kas staan? Juist, een voorraadvat met
water op kastemperatuur dat we
gebruiken om te sproeien en nevelen.
Risicobron nummer 1! Hierin kan de
bacterie lekker groeien.
Bij nevelen door de kas kan daarom
niet worden uitgesloten dat we
waternevel inademen. Slechte zaak,
dat zouden we niet moeten doen, of
althans,
niet
zonder
enkele
maatregelen te treffen.

bacterie te doden. Of moeten we
steeds
nieuw
leidingwater
gaan
gebruiken om te sproeien en te
nevelen (maar daar zit vaak veel kalk
in). Vragen waar we een antwoord op
moeten krijgen. Ook zouden we boven
water moeten zien te krijgen of het
water dat wij gebruiken potentieel
gevaarlijk is. Je zou het kunnen laten
analyseren natuurlijk maar dat is vaak
voor een particulier niet makkelijk te
doen.
Dit moeten we verder uitzoeken.
Dat het niet denkbeeldig is dat de
bacterie in onze kassen aanwezig is
bleek ook tijdens de ziekte van Pieter.
Water wat hij in de kas had is
onderzocht op legionella om uit te
sluiten dat hij geen infectie van die
bacterie had opgelopen (was bij hem
niet het geval, overigens).
Tot we meer weten en/of de oplossing
hebben
zou
ik
iedereen
willen
aanraden te voorkomen dat men de
sproeinevel gaat inademen. Voor
diegenen die dus een nevelinstallatie
hebben zou ik willen adviseren niet in
de
kas
te
zijn
gedurende
de
nevelperiode. Ga er vanuit dat er in
ieder geval altijd risico van besmetting
is.

Een aantal weken terug waren we bij
Akerne en die vertelde ons dat ze
bleekwater bij het nevelwater deden
om de bacterie te bestrijden. Iets
dergelijks zouden we ook kunnen doen
(zijn er al mensen binnen onze
vereniging
die
al
wat
doen?).
Belangrijk is natuurlijk te weten welke Henk de Wit (Nuland)
concentratie afdoende is om de
Naschrift redactie

Ook ik heb een nevelinstallatie in mijn kas. Sinds begin dit jaar heb ik een UVfilter op mijn voorraadvat (regenton binnen in de kas) aangesloten. Het is
bekend dat UV-licht bacteriën doodt.
Desondanks vermijd ik nog altijd dat ik in de kas ben als de installatie aanslaat.
Moet ik er langere tijd zijn, dan zet ik hem even uit In een volgend kringblad ga
ik hier wat dieper op in
Henk Smouter
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST MAART 2009
Categorie beginners/jeugdleden:
Geen deelname
Categorie gevorderden:
Frans Blom
Dend. hemimelanoglossum
Bulbophyllum fascinator
Dendrobium virginalis (alba)
Dendrobium nobile

8.1
8.3
7.4
8.3

Jos Verhoeven
Colmonara “Jungle Monarch”

7.5

Cees van de
Dendrobium
Dendrobium
Dendrobium
Dendrobium
Dendrobium

8.5 D
8.6 D
8.1
8.3
8.8 D

Wittenboer
fleckeri
striolatum
delicatum
kingianum
speciosum

Ornithocephalus spec
Baptistonia echinata 1
Baptistonia echinata 2

8.4
8.4
8.4

Jan van Hurne
Paphiopedilum hybride
Paphiopedilum hybride
Paphiopedilum hybride

7.5
8.1
8.0

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef – Sommeling
Pterostylis curta x peduncalata 9.8 L
Masdevallia ignea
8.7
Masdevallia civilis
7.8
Dendrobium harveyanum
8.3
Dendrobium kingianum hybr. 7.9
Bulbophyllum falcatum
8.5
Heinz Deisenroth
Bulbophyllum falcatum
Bulbophyllum longissimum
Eulophia guineense

9.0 L
7.9
8.2

Fam Coenen
Dendrochillum arachnitis
Dendrochillum arachnitis
Dendrochillum arachnitis

8.7
8.9
9.1 L

Jo van de Berk - Nooijen
Angraecum sesquipedale
Dendrobium kingianum
Paphiopedilum niveum
Paphiopedilum venustum

8.3
8.4
8.5 D
7.8

Peter en Ineke Stompff
Laelia cattleya orange
Laelia cattleya fiery

7.9
7.0

Hans Faro
Paphiopedilum vietnamense
Phalaenopsis lobii

8.5
8.6

Albert Maas
BLC “fuchs ornge nugget”
Cattleya guatemalensis
Cattleya aurantiaca

8.2
8.1
8.2

Jo van Hoof
Lankesterella spec
Barbosella porshii

9.0 L
8.6 D

Martien Stiphout
Paphiopedilum micrantum
Paphiopedilum hookerae
Paphiopedilum amabile
Paphiopedilum smidtianum
Paphiopedilum emmersonii
Phragmipedium richterii

9.5 L
8.3
8.5
8.5
8.4
8.5
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De plant van de maand februari 2009 is geworden: (dat kon niet
anders): Paphiopedilum micranthum van Martien Stiphout.

Ook heb ik inmiddels de beloofde foto van de plant van de maand
februari. De enorme Dendrobium terberii van Heinz Deisenroth. Heinz,
hoe krijg je het elke keer weer voor elkaar!
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TUSSENSTAND

KRINGKEURING NA EERSTE KWARTAAL

2009

Punten

Aantal planten

8,411
8,471
8,171
8,560
8,120
8,200
7,625
7,900
8,450
8,050
7,350
8,500
8,500

14*
7
7
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1

8,625
8,592
8,425
8,733
8,575

19*
12*
13*
9
4

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)
Geen deelnemers
Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Frans Blom
Cees van de Witteboer
Jo v.d. Berk-Nooyen
Jo van Hoof
Jan van Hurne
Albert Maas
Fam Stompff
Jos Verhoeven
Fieke Bergman
Piet Lambrechts
Ineke van Boggelen
Simon Faro
Niek Hanckman

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1
2
3
4
5

Fam Coenen
Martin Stiphout
Margreet Verhoef
Heinz Deisenroth
Hans Faro

*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid

Frans Blom heeft de meeste planten ingestuurd met een waardering van 7.5 of
meer (52 stuks)
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AGENDA 2009
25 april: voorjaarsbeurs kring Eindhoven, Het Klooster, Hertogstraat 8, Waalre,
30 mei t/m 1 juni: Orchideeenweekend, Botanische tuin, de Uithof, Utrecht.
Organisatie: orchideeenvereniging 't Gooi ism Botanische Tuin Utrecht.
3 oktober : NOV-dag, Botanische tuinen, Utrecht

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
kringblad
Henk Smouter
best.lid
Jos Laaper jr.
evenementen Lucy Benda
potmateriaal Henk de Wit (Nuland)
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

06-54288252 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl
06-54288252 redacteur@orchidee-brabant.nl
040-2485215 info@orchidee-brabant.nl
0499-399284 activiteiten@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
06-54288252 Voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027
0413-367362 bibliothecaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 27 nr. 4, april 2009
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Jos Verhoeven, Henk de Wit,
Jos Laaper
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,- tnv Orchideeënkring
NO-Brabant te Nuland, giro: 3268332.
Kring NO-Brabant is één van de 20 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).

