Acineta superba

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Januari 2013

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
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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 18 JANUARI
aanvang 20.00 uur

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
Jaarvergadering
Zoals gebruikelijk is de eerste kringavond van het jaar gereserveerd
voor de jaarvergadering. Bovendien wordt vanavond de uitslag van de
competitie 2012 bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.
Na de pauze zal Gerard de Puit een presentatie geven over de
nomenclatuur van orchideeën
LET OP, NIEUWE LOKATIE, BESTEMMING PUNT B!!!!!!!

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.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De eerste bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 5 februari. We beginnen, haast traditiegetrouw, met het oppotten van
Pleione. Iedereen die ze over heeft weten te houden kan ze meenemen,
inclusief het eigen oppot materiaal. Probleemplanten of planten waar vragen
over zijn of iets bijzonders over is te melden: meebrengen!
Plaats: Kadans St Jozefstraat 1, 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. Dit jaar
staan de notulen van de jaarvergadering 2012 weer in het boekje. bestuur
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.
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar
2013 toe!

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

JAARPROGRAMMA 2013
18 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
juli
16 augustus
20 augustus

Jaarvergadering, lezing nomenclatuur
(Gerard de Puit)
Lezing Costa Rica door Joost Riksen
Oppotten en kweekwedstrijd, onder voorbehoud
Veiling
Lezing Restrepia door Ruud Nabibaks
Lezing Europese orchideeën door Patrick Mannens
Vakantie
Lezing, nog onbekend
Lezing, nog onbekend

18 oktober
15 november
20 december

Veiling
lezing, nog onbekend
eindejaarsbijeenkomst (datum onder voorbehoud)

AGENDA JAARVERGADERING 20 JANUARI 2013
1
2
3
4
5
6
7

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Algemene ledenvergadering 2012 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2012 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, ?
- zaalverzorging, ?
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Cor Hoskens
8
Uitslag plantenkeuring 2012 en prijsuitreiking
9
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Henk Smouter, Koos de Wit en
Huub Boesten, alle drie herkiesbaar.
Volgens de statuten is het bestuur nog incompleet, hoewel we statutair
zo door kunnen, is een zevende positie is nog vacant.
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 2013. De uitslag zal ook
bekend worden gemaakt in het volgende clubblad.
12
Rondvraag
13
Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 20 JANUARI 2012
1
Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering 2012 om 20.05 uur.
2
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen
ledenvergadering behandeld moeten worden.

die

in

de

3
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 21 januari 2011
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 2011 zijn opgenomen in
het kringblad. Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2011 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2011” is opgenomen in het kringblad. Het wordt door de
leden goedgekeurd en is vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
De penningmeester leest het financiële jaarverslag van 2011 voor. De
vergadering heeft niets op te opmerkingen en geeft de penningmeester
applaus. Het verslag is vastgesteld.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie bestaande uit Albert Maas en Wim Crins hebben
geconstateerd dat de financiële administratie goed verzorgd en
gedocumenteerd
is.
Er
zijn
geen
onregelmatig
heden.
De
kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
In 2012 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Albert Maas en Hans
Spijkers
Reserve in 2012 is Jos Laaper.
7
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
De kringhandel-planten is door Henk Smouter aan Jan van der Linden
overgedragen.
Kringhandel - materialen:
Er is niet veel verandering zegt Henk de Wit (Nuland), het gaat dus goed.
Henk doet de handel met plezier en gaat, tenzij er iemand anders staat te
trappelen, weer een jaar door.
Bar :
Jos Laaper is het afgelopen jaar niet veel aanwezig geweest en kan er dus
niets over zeggen. Mw. van Hurne en Peter Stompff zijn niet aanwezig dus
valt er niets te melden.

Zaal inrichting :
Voor het inrichten van de zaal is niets structureel geregeld, maar gaat
desondanks goed. Alles staat meestal helemaal klaar voor acht uur.
Keuringscommissie:
De keuringscommissie wordt verzocht om er zelf voor te zorgen dat er elke
bijeenkomst voldoende keurmeesters aanwezig zijn.
Opgemerkt wordt dat het keuringsformulier van de KCO anders is dat van
ons. Wij hebben nog een voorraad formulieren die we eerst opmaken
voordat er eventueel iets veranderd wordt.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
Het is op de dinsdagavonden onverminderd gezellig. Stond in het vorige
verslag nog dat er wat meer ervaren kwekers zouden mogen komen, nu
kunnen we melden dat het lijkt of Jos Janssen daaraan gehoor heeft
gegeven, die natuurlijk zeer welkom is.
8
Uitslag plantenkeuring 2011 en prijsuitreiking
In het jaar 2011 zijn in totaal 285 planten op de showtafel beoordeeld,
verdeeld over 75 geslachten met 130 verschillende soortnamen. De hoogste
score was 9,5 die werd behaald door Martien Stiphout, maar ook door de
Fam. Coenen.
De uitslag van de plantenkeuring wordt door Jos Janssen voorgelezen en is
als volgt:
Beginners;
1
Johnny Haasakker
Gevorderden;
1
Jo van Hoof
2
Simon Faro
3
Koos en Henk de Wit
Superkwekers;
1
Martien Stiphout
2
Margreet Verhoef
3
Frans Blom
Jos Janssen reikt de bekers aan de winnaars uit.
De beker die door de Fam. Coenen ter beschikking is gesteld voor degene
die de meeste planten ingeleverd heeft met een score van 7,5 of meer,
komt wederom in handen van Frans Blom. Dat waren maar liefst 36 planten,
en slechts 2 planten scoorden minder dan 7,5
9
Bestuursverkiezing
Dit jaar treden de bestuursleden Henk Smouter, Jan Evers en Gerard de Puit
af, maar zijn alle drie herkiesbaar. Tegenkandidaten hebben zich niet
gemeld, de drie zijn door de ledenvergadering herkozen. Wim Crins heeft

zich beschikbaar gesteld voor één van de twee vacatures. Ook dat krijgt de
instemming van de ledenvergadering.
10
Plannen voor het nieuwe jaar
Het programma voor de kringavonden voor 2012 is in het januari boekje
openomen met nog slechts twee open avonden. Aan de Floriade, die dit jaar
in Limburg zal plaatsvinden en waarvoor de NOV door de KNOP uitgenodigd
is aan deel te nemen, zal om kostenredenen niet meegedaan worden.
Onze eigen activiteiten worden door Huub Boesten voorgesteld:
Life&Garden heeft in februari weer een orchideeënweekend
waar wij natuurlijk weer aan mee zullen doen;
Ook in het orchideeënweekend in februari heeft Josina open
huis. Omdat we gevraagd zijn daar als orchideeëndoctor op te treden kan
dat parallel;
In de Brabanthallen in Den Bosch vindt het evenement
“TuinIdee” plaats. Ons is aangeboden om deer gratis (dat wil zeggen zonder
staangeld te betalen) aan mee te doen.
Bij Tuincentrum Coppelmans in Oirschot worden we graag
terugverwacht, na een geslaagde show in het afgelopen jaar.
In België in Alden Biezen vindt dit jaar weer een “Orchilim”
plaats. Als er belangstelling is voor een busreis gaan we dat regelen. De
belangstelling blijkt echter minimaal.
11
Trekking van de speciale verloting
Onder de leden die vóór 16 januari de contributie betaald hebben wordt een
plant verloot en is dit jaar gewonnen door Jan van Hurne.
12
Rondvraag
Frans Blom geeft aan dat in de agenda, de datum voor de
kringavond in november foutief is (18 i.p.v. 16) Wordt in het volgende
boekje gecorrigeerd
In december staat de kringavond gepland op de 21ste, wat nogal dicht voor
kerst. Blijft dat zo? Voorlopig blijft dat zo, totdat we nadere informatie
hebben.
Thijs Coenen merkt op dat er niet met gesloten gordijnen
gekeurd wordt. Als iets afgesproken is moeten we ons daar ook aan houden.
Het maakt de keurmeester niet uit om met open gordijnen te keuren, dus
kan het gewoon.
13
Sluiting van de jaarvergadering
De voorzitter besluit de Algemene Ledenvergadering om 21.15 uur

JAARVERSLAG 2012
De Het jaar is, ten tijde van het schrijven van dit verslag, weer bijna om. Voor de
vereniging, zo mag blijken uit het onderstaande, was het een goed jaar. Anders was het
gesteld met het weer; een warme januari maand (relatief gezien), veertien dagen winter
in februari, een matige zomer, een vrij warme herfst, een beetje winter begin december
en een nat einde, erg nat.
Maar zoals gezegd, een goed verenigingsjaar met interessante lezingen, twee veilingen
een jaarvergadering en telkens een volle zaal (nou ja, bijna dan toch). In december was
de kring weer bij Jan van der Linden, gezellig, sfeervol en uitstekend verzorgd.
Een jaarvergadering is bij veel verenigingen een slappe bedoening, maar zo niet bij ons,
het is bij onze Algemene Leden Vergadering onverminderd druk. Dit jaar, na het formele
gedeelte, mocht ik een presentatie houden over de bouw van mijn kas.
De voor- en najaarsveiling zijn op deskundige wijze geleid door Cor Hoskens en Jos
Laaper in een gezellige sfeer. Er is goed gekocht, waardoor de kas of vensterbank weer
wat bijgevuld werd.
De showtafel is elke maand weer behoorlijk gevuld geweest. In totaal zijn in het totaal
289 planten ter keuring aangeboden (4 meer dan vorig jaar). De kwaliteit van het aanbod
is erg hoog, de hoogste score was maar liefst 9,6 en slechts 8 planten scoorden lager dan
7 maar niet lager dan 6,5 (1 plant).
Hoewel de avonden volgens het zelfde plan verlopen, ging het in september mis. De A2
zou afgesloten worden waardoor de leden die daarvan gebruik moeten maken haast
hadden om huiswaarts te keren en de plantenkeuring direct om acht uur is gedaan. De
plant van de maand verkiezing is daardoor komen te vervallen.
We hebben in 2012 weer heel wat activiteiten “buiten de deur” gehad, het begon met
tuincentrum Life & Garden in Boekel waar we het winkelend publiek mochten adviseren.
In hetzelfde weekend hebben “gedokterd” bij Josina in Oss.
TuinIdee in de Brabanthallen was de volgende, waar we hoofdzakelijk planten van Jan
van der Linden verkochten, maar telkens na een bevlogen praatje over het kweken van
orchideeën.
In maart was het Coppelmans in Oirschot waar we weer een geweldige show neer gezet
hebben. Gezien het enthousiasme van eigenaar en personeel ziet het er naar uit dat dit
een blijvertje wordt.
Hoewel Overvecht in Boxtel ons sponsort is er in 2012 geen show geweest, ondanks dat
de verwachtingen anders waren.
Door de “Speciaalclub Insecten en Vruchtenetende vogels” zijn we benaderd met de
vraag of wij interesse zouden hebben om hun show in Oirschot op te fleuren. Omdat de
show in oktober gehouden zou worden paste dat goed in onze activiteiten. En ook daar
hebben we enthousiasme geoogst met een spetterende show. Aanvankelijk, tijdens de
opbouw zag het er naar uit dat het planten aanbod door de leden bijzonder klein zou zijn,
maar met één tafel van een meter of vijf en nog planten aanvoer van Josina was er toch
een mooie show.
Een algemeen beeld bij deze activiteiten is dat ze doorgaans door steeds dezelfde
personen uitgevoerd worden, helaas!!!!
Elke maand voorafgaand aan de kring heeft het bestuur vergaderd en het reilen en zeilen
van de vereniging besproken. Ongeveer half in het jaar is het bestuur verrast met een

e-mail van de NOV waarin plannen aangekondigd werden voor een herstructurering van
de vereniging. Ingrijpende veranderingen waar het bestuur uitgebreid over heeft
gediscussieerd en vervolgens de leden over heeft geraadpleegd. Uiteindelijk is, mede
door het commentaar van diverse kringen, in het NOV Bestuurdersberaad besloten om de
plannen te herzien en in 2013 er op terug te komen.
Een ander schrikmoment voor het bestuur, was de aankondiging van “Welzijn Best en
Oirschot” (eigenaar van De Voeg) dat het buurthuis De Voeg mogelijk half 2013, wegens
bezuinigingen gaat sluiten. Om te voorkomen dat we onze bijeenkomsten, lopende het
verenigingsjaar moeten verkassen heeft het bestuur gekeken naar een andere locatie
voor onze bijeenkomsten. Het meest voor de hand liggende en tevens beste optie, is een
buurthuis geworden van dezelfde organisatie: Kadans in Best.
De plantenhandel loopt als een trein. Jan van der Linden weet elke maand een mooi
aanbod mee te brengen zowel voor de verkoop als voor de loterij.
Het kringblad is elke maand weer op tijd bezorgd en gemaild, ondanks dat de planning
wel eens krap is. Bovendien moet er nog al eens een vermaning plaats vinden voordat
het op internet staat. Dat de planning soms krap is, is voornamelijk te wijten aan het feit
dat de redacteur er, voor wat de artikelen betreft alleen voortstaat. Een bijdrage van
leden zou ook voor deze activiteit welkom zijn!!! Voor het kopieerwerk zijn we, vanwege
grote kostenstijging, op zoek moeten gaan naar een ander bedrijf. We zijn voor iets
hogere kosten komen staan maar het blijft betaalbaar.
Met het uitdunnen van de bibliotheek is dit jaar begonnen en de eerste boeken zijn op de
veiling aangeboden. Gebleken is dat er evenzo weinig interesse is voor bezit, als voor
uitleen. Toch zal de bibliotheek in sterk uitgedunde vorm tijdens de kringavonden
beschikbaar blijven.
Voor de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” geld natuurlijk ook dat er verhuisd moet
worden. Hoewel het voor de omvang van de groep (nog) niet nodig is zal de beschikbare
ruimte groter zijn. Het programma voldoet nog steeds, het blijft leerzaam en bovenal:
gezellig.
Het aanbod van Henk de Wit (Nuland) z’n materiaalhandel is ronduit compleet te
noemen. Alles wat nodig is voor onze hobby, is in voldoende mate aanwezig (althans zo
laat het zich aanzien).
Dankzij de inspanningen in de tuincentra en op shows is het ledenaantal ligt gestegen,
waaruit blijkt dat enthousiasme beloond wordt. In 2013 moeten we daarom de weg die
we ingeslagen zijn, ons te laten zien en actief onze hobby promoten doorzetten. De
medewerking van iedereen in de vereniging is daarbij nodig, zowel voor het aanleveren
van planten om ten toon te stellen als het geven van voorlichting en advies.
Van één van onze oudste leden Jan Ooms, hebben we helaas in 2012 afscheid moeten
nemen. Na een ziekte die in korte tijd snel om zich heen greep moest Jan zijn Jopie alleen
achterlaten.

December 2012,
Gerard de Puit, secretaris.

AGENDA 2013
9 t/m 12 mei 2013: orchideeën tentoonstelling Reinhart orchideeen, Haren
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