Catasetum atratum

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Oktober 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 OKTOBER
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Veiling!!!
Het is weer zover, onze jaarlijkse najaarsveiling staat weer voor de
deur. Een uitgelezen kans om je verzameling voor een aantrekkelijke
prijs uit te breiden of je overtollige planten te verkopen.

Cyrtochilum macranthum (foto: Henk smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , GEEN
plantenverkoop en GEEN verloting ivm de veiling, ook GEEN materialen
verkoop (zie mededeling elders), de bibliotheek, de bar, de verkiezing van de
'Mooiste Plant van de Maand'.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De bijeenkomsten van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” zijn voor dit
jaar afgelopen. Wel hebben we op dinsdag 5 november de fotoworkshop.
Natuurlijk willen we orchideeën fotograferen, dus neem allemaal voor de
zekerheid een plant mee.
Plaats: Kadans, zaal Kraaihei, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Geen bijzonderheden

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

JAARPROGRAMMA 2013
18 oktober
15 november
20 december

Veiling
Lezing Rogier van Vught, la Reunion deel 2
eindejaarbijeenkomst (datum onder voorbehoud)

OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober organiseert Jan van der Linden weer
open dagen in zijn kwekerij in Brakel. U bent van harte welkom van 10.0016.00 uur. Zoals we gewend zijn zullen dit weer erg gezellige dagen worden.
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TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
Het weekend van 26 en 27 oktober staat bol staat van de activiteiten. Zo is er
de tentoonstelling van de vogelvereniging in Oirschot, waar we vorig jaar ook
aanwezig waren (zie poster elders in dit blad). In hetzelfde weekend EN het
weekend van 19 en 20 oktober zijn we ook gevraagd om aanwezig te zijn bij
Intratuin als orchideeëndokter en om algemene kweekinformatie te geven.
Meer daarover uiteraard in de volgende kringbladen en op de kringavond.
Huub Boesten

AFWEZIGHEID MATERIALENHANDEL
Ook op de komende twee kringavond (oktober) is de materialenhandel wegens
andere verplichtingen niet aanwezig. Voor dringende zaken kan er altijd contact
opgenomen worden en als het mogelijk is dan regelen we dat dan.
Bellen, 0735321664 of mailen: jfgdewit@home.nl
Henk de Wit

VEILING, RICHTLIJNEN EN TIPS
We hebben nogal wat nieuwe leden mogen verwelkomen de laatste tijd. In
vorig kringblad hebben we het keuringsreglement uit de doeken gedaan. Voor
de komende veiling volgen hier nog eens wat richtlijnen en tips voor de veiling,
zowel voor de koper als de verkopers.
De veiling is het moment om voor een redelijke prijs je collectie uit te breiden.
Door splitsing van oudere planten krijg je dubbele exemplaren, die steeds meer
van je schaarse kweekruimte innemen. Wat kan je doen: houden of een van de
planten verkopen. Of je hebt domweg te veel planten en moet je opruimen? De
veiling is er het goede moment voor.
Hoe herkent je goede planten?
Goede planten hebben nieuwe beginnende wortels met groene punten aan de
jongste scheuten. Ze staan liefst in nieuw potmateriaal of op een nieuw blok.
Als de plant verder nog minimaal 3 gezonde volle bulben heeft, is het beeld
ideaal. Biedt dan gerust naar waarde, bij de beroepshandelaren kost zo'n plant
zeker meer dan 15 euro, welke soort 't ook is. En vaak veel meer.
Wat als het potmateriaal oud is?
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Alle planten die niet vers opgepot zijn, kan je na aankoop het beste uit de pot
schudden en alle oude wortels zonder groene punt afknippen. Daarna de plant
opnieuw oppotten of opbinden met het materiaal dat je kent. Ten eerste
stimuleert zo'n actie de plant om nieuwe wortels te gaan maken en ten tweede
weet je dan wat je hebt. (Onaangename verrassingen onder in de pot heb je
meteen geëlimineerd)
Dus als het potmateriaal oud is, maar de plant oogt redelijk goed, dwz de
bulben zien er “vol” uit, dan kan je gerust kopen.
En als de bulben heel erg rimpelig zijn?
Helaas komen er ook planten op de veiling die beter een jaar eerder van
eigenaar hadden moeten wisselen. Zulke planten zijn nog wel groen, maar
groeien zullen ze vaak slecht. Bij verbetering van omstandigheden na aankoop
gaan ze vaak wel gauw bloeien, om daarna de geest te geven. Dat bloeien was
echt een laatste stuiptrekking. Neem dergelijke planten niet mee, de volgende
eigenaar heeft er niets aan (als ze al verkocht worden).
Wat te doen als je zelf wil verkopen?
Je ziet het al een beetje aan de adviezen voor aankoop. Deel planten voor
verkoop NIET in een hoop kleine stukjes, die zijn weinig waard. Maak liever
ruim van tevoren enkele mooie klompen in vers potmateriaal. Eén zo'n plant
brengt veel meer op dan 5 potjes met 2 bulben.
Een belangrijke regel
De laatste veilingen hebben we gemerkt dat er door diverse aanbieders
meerdere planten van dezelfde soort worden aangeboden. Dat heeft weinig zin,
veel van die planten bleven onverkocht. Daarom is als regel ingesteld dat
er NIET MEER DAN 2 PLANTEN VAN DEZELFDE SOORT door een
aanbieder mogen worden ingebracht. Immers, andere aanbieders kunnen
ook dezelfde soort aanbieden en dan heb je domweg teveel van hetzelfde.
Variatie maakt de veiling spannender, de veilingmeesters hoeven niet zo te
leuren en de prijs wordt er beter van.
Als laatste advies: vergaar zoveel mogelijk kennis over de soorten die
je wilt kweken! Dan kan je beter beoordelen wat er aangeboden wordt.
De bibliotheek is er voor.
Per inzender is het maximaal aantal te veilen planten op 15
vastgesteld. Label de planten met je lidnummer en met een
volgnummer, dat is voor de administratie makkelijker.
NB: neem klein geld mee ivm de afrekening, want als iedereen met 50
euro biljetten aan komt zetten is het voor de administratie geen doen.
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PLANTENKEURING SEPTEMBER 2013
Categorie beginners/jeugdleden
Natalia van Doormalen
Chysis aurea

8,2D

Gerard de Puit
Pleurothallis endotrachys

8,0

Categorie Gevorderden
Ineke van Boggelen
Phalaenopsis pallens

7,2

Simon Faro
Bulbophyllum oreonastes
Stenoglottis longifolia

8,5D
7,8

Johnny Haasakker
Ornitophora radicans
Renanthera monachica
Renanthera monachica
Coelogyne mayeriana x Coe
peltastes
Jo van Hoof
Cadetia taylori
Stenoglottis longifolia

Fam. Stompff
Vanda hybride rose / rood
8,0
Vanda hybride paars / wit
7,2
Vanda hybride rood
7,0
Galeandra baueri
7,0
Ascocenda hy paars / blauw
6,8
Phalaenopsis equestris sem alb 6,8
Categorie Superkwekers

9,0L
8,7D
7,9
7,2
7,9
7,8

Frans Blom
Bulbophyllum umbellatum
Paphiopedilum hybride nr 4
Bulbophyllum orthoglossum

8,1
8,1
7,7

Margreet Verhoef Sommeling
Ornithophora radicans
Pleurothallis schweinfurtii
Restrepia falkenbergii
Polystachia galeata

9,3L
8,7D
8,5
8,4

Rhenanthera
imschootiana
(foto internet)
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Plant van de maand september is geworden: Bulbophyllum oreonastes
van Simon Faro. Gefeliciteerd!
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TUSSENSTAND COMPETITIE 3E KWARTAAL 2013
Punten

aantal

8.617
8.300
8.000
7.133

16
13
4
3

8.456
8.411
8.344
8.250
8.200
8.189
7.589
7.575
7.200

25
22
29
4
2
10
16
8
1

8.992
8.342
8.275
8.242
7.800
7.655

42
14
8
25
1
11

Categorie Beginners (6 planten/jaar)
1
2
3
4

A.Janssen
Fam Teurlincx
Natalia van Doormalen
Jos Nuyten

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jo van Hoof
Gerard de Puit
Johnny Haasakker
Kees van de Wittenboer
Henk en Koos de Wit
Simon Faro
Peter Stompff
Jos Verhoeven
Ineke van Boggelen

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6

Margreet Verhoef-Sommeling
Hans Faro
Martien Stiphout
Frans Blom
Heinz Deisenroth
Fam. Coenen
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AGENDA 2013
25 en 26 oktober. Open dagen Jan van der Linden orchideeën, Brakel

BEREIKBAAR
Voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
bestuurslid
Wim Crins
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-53258929
06-83365414
06-54288252
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
wimcrins@hccnet.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 31 nr. 9, oktober 2013
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Gerard de Puit, Huub Boesten
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).

