Barkeria spectabilis

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Februari 2012

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

Lezing Peru
Vanavond zal Ed Schmidt ons op ongetwijfeld boeiende wijze vertellen
over de orchideeën van Peru. Met natuurlijk mooie plaatjes.

Coryanthus speciosa (foto internet)
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 volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 6 maart. Dan gaan we planten oppotten. Iedereen brengt een of twee
planten mee en schone potten. Het potmateriaal wordt door Gerard verzorgd.
Probleemplanten of planten waar vragen over zijn of iets bijzonders over is te
melden: meebrengen!
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Geen mededelingen

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

JAARPROGRAMMA 2012
20 januari
Jaarvergadering
24 februari (let op, week later dan gewoonlijk)
lezing Ed Schmidt-orchideeën in Peru
16 maart
lezing Jan Sienders-Bulbophyllum
20 april
Veiling
25 mei (let op, week later dan gewoonlijk)
lezing Dick Bruyninckx (Akerne)-verzorging van orchideeën
15 juni
lezing Edzard Bos-Australische orchideeën
juli
vakantie
17 augustus
nog onbekend
21 september
nog onbekend
19 oktober
Veiling
16 november
nog onbekend
21 december
Eindejaar bijeenkomst, datum onder voorbehoud!!!
NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus dit jaar is juli weer de vakantiemaand
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ORCHIDEEËNDAG LIFE EN GARDEN
Onze vereniging is op zaterdag 25 februari present op het jaarlijkse
orchideeënweekend van Life en Garden. We zijn in dit jaar in Cuijck aanwezig
met een informatiestand.
Nadere mededelingen hierover volgen nog op de kringavond.

ORCHIDEEËNWEEKEND JOSINA IN OSS
Plantencentrum Josina houdt in het weekend van 25 en 26 februari weer een
orchideeënweekend. Op ZONDAG 26 februari zijn wij daar aanwezig met een
informatiestand en verzorgen oppotdemonstraties en spelen we voor
orchideeëndokter. Klanten kunnen gratis hun orchidee laten verpotten en
krijgen daarbij natuurlijk deskundig advies.
Nadere mededelingen hierover volgen nog op de kringavond.

TUINIDEE IN S’ HERTOGENBOSCH
Het kan niet op: van 1 t/m 4 maart staan wij op de grote tuinbeurs Tuinidee in
de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch met een informatie-/verkoopstand. Het
zal ongetwijfeld een druk weekend worden. Nadere informatie volgt op de
kringavond.

OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart organiseert Jan van der Linden
open dagen in zijn orchideeënkwekerij in Brakel. De voorgaande open
dagen waren zeer geslaagd en gezellig en we hopen er wederom
succesvolle en gezellige dagen van te maken.
Je bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op www.orchideeenvdlinden.nl

WINNAAR CONTRIBUTIEPLANT
De winnaar van de contributieplant 2012 was dit jaar Jan van Hurne
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FLORIADE 2012
Hieronder volgt een brief waarin de NOV te kennen geeft af te zien van
deelname aan de Floriade 2012 in Venlo.
Geachte kringleden
Zoals u al heeft kunnen lezen in de info uit het bestuur, hebben we moeten
besluiten om niet deel te nemen aan de Floriade 2012.
Al meer dan een jaar geleden is het bestuur van de NOV in gesprek geweest
met de KNOP over deelname aan de Floriade 2012. In die gesprekken was het
uitgangspunt, de KNOP levert het merendeel van de planten en de NOV zorgt
voor deskundigheid tijdens de tentoonstelling en voor de meer bijzondere
planten. Deze afspraak betekende dat er de nodige kosten voor de NOV zouden
ontstaan, zoals reis- en verblijfkosten voor de NOV-leden uit de Kringen die
daar aanwezig zouden zijn. In de aanvankelijke plannen zouden deze kosten
voor rekening van de KNOP komen en gingen er vanuit dat deze kosten rond de
€25.000,-- zouden gaan bedragen. Deze kosten kunnen uiteraard niet
gedragen worden door de NOV.
Tegen het eind van 2011 begonnen er echter wat berichten binnen te komen
dat de aanvankelijke afspraken bijgesteld moesten worden. Tijdens het
bestuurdersberaad is een werkgroep gevormd die vervolgens contact heeft
opgenomen met de organisatie van de Floriade en de KNOP. Uit dit contact
bleek dat de KNOP problemen had met de vergoeding van de kosten voor de
NOV die inmiddels waren bijgesteld naar ca €10.000. Vervolgens is gekeken of
we de kosten wat omlaag konden brengen door niet de gehele periode van de
tentoonstelling aanwezig te zijn. Daarnaast is gepoogd om sponsoren te vinden
voor onze kosten, helaas zonder voldoende resultaat. De werkgroep moest
tevens constateren dat we van de organisatie van de Floriade geen reclame
mochten maken voor onze vereniging, hetgeen betekent dat we geen nieuwe
leden voor de NOV of de Kringen konden werven.
In januari hebben we de Floriade en de KNOP laten weten dat we geen
mogelijkheden zagen om sponsoren te vinden voor onze kosten en dat we dit
niet uit onze eigen begroting konden betalen. De Floriade organisatie heeft
vervolgens aangegeven dat zij zouden proberen alsnog een beperkt budget ter
beschikking te krijgen vanuit bij de KNOP aangesloten bedrijven.
Tot op dit moment zijn er echter geen concrete toezeggingen voor de
financiering van de kosten en de tijd voor het organiseren van deelnemers
vanuit de Kringen is te kort geworden, immers de Floriade start in april.
Daarom heeft bestuur besloten niet deel te nemen aan de Floriade. Bij het
besluit van het bestuur heeft tevens een rol gespeeld dat de vraag vanuit het
bestuur voor deelname van de Kringen aan de Floriade, middels planten of
surveillanten en een daaraan verbonden kostenbijdrage, niet met groot
enthousiasme is ontvangen. Als het financieel mogelijk was geweest was er nog
een behoorlijk risico dat we onvoldoende planten en surveillanten beschikbaar
zouden kunnen hebben vanuit de Kringen van de NOV.
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NIET VERKOCHTE VEILINGPLANT
Daar gaat-ie weer.
Vorig jaar belandde een grote plant (ik zal de naam niet eens noemen) van Piet
Lambrechts bij de voorjaarsveiling onverkocht onder de tafel. Ik heb hem na
afloop van de veiling toch van Piet overgenomen omdat ik dat toch zonde vond.
Er stond een luttel bloemetje in, maar de plant zag er gewoon erg gezond uit.
Na een tijdje acclimatiseren hoog in de kas is de plant vanaf eind april de
gehele zomer naar buiten gegaan, tot ver in het najaar. Hitte en droogte in het
voorjaar, nat en kilte in de zomer en herfst, alles heeft deze plant over zijn kop
gehad. Op een plaats in de volle zon! Er lag een hele rode waas over de plant
door het vele licht, vooral na de warmte in juni. Begin december is de plant
verhuist naar de schuur (direct onder een lichtkoepel) en heb ik er niet meer
naar omgekeken tot ca half januari. Toen bleek hij vol knoppen te zitten! Ik heb
hem toen verhuisd naar de kas en inmiddels staat hij in volle bloei. En een geur
dat er van die plant afkomt! Een voorbode van het voorjaar. Toch is deze plant
geen aanrader voor je collectie, hij is te gewoon, te gemakkelijk en helemaal
niet mooi????
Henk Smouter
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PLANTENKEURING
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D
D
D
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Categorie gevorderden
Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum longiflorum
Ineke van Boggelen
Leptotes bicolor

2011

Jan van Hurne
Phragmipedium longifolium
x sargentianum

Categorie
beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Bulbophyllum species
Cymbidium hybride
Phalaenopsis pallens
Rhynchostylis retusa

DECEMBER

8,5

8,1

D

8,1

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef Sommeling
Bulbophyllum kanburiense
Diaphenanthe species
Epidendrum polybulbon
Gastrochilus calceolaris
Gastrochilus dasypogon
Gomesa recurva
Restrepia schizopetala
Restrepia elegans
Restrepia cuprea

8,3
8,2
8,8
8,5
7,6
7,9
7,1
7,9
7,1

Frans Blom
Bulbophyllum fascinator
Bulbophyllum fascinator
Bulbophyllum lobbii
Dendrochilum javieri
Oncidium Twincle Yellow

8,2
8,3
8,5
8,4
8,2

Plant van de maand december is
geworden: Phragmipedium
longifolium x sargentianum van
Jan van Hurne. Gefeliciteerd!
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PLANTENKEURING JANUARI 2012
Jan van Hurne
Phragmipedium pearcei x
caudatum

Categorie
beginners/jeugdleden
Natalia van Doormalen
Cycnoches herrenhusanum
x chlorochilon

7,6

D

Categorie gevorderden
Jo van Hoof
Dendrobium kingianum
Maxillaria nardoides
Pleurothallis macra

8,5
8,0
7,6

D

8,0

Johnny Haasakker
Rhynchostylis gigantea

8,1

Gerard de Puit
Masdevallia stenorhynchos
Porroglossum hystrix
Restrepia contorta

8,5
7,7
8,1

D

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef - Sommeling
Masdevallia brachyura
8,3
Oerstedella centradenia
8,6
Fam. Coenen
Dendrobium japonica
Laelia anceps
Paphiopedilum maudiae

8,4
8,0
8,4

Frans Blom
Coelogyne lactea
Paphiop. lathamnianum
Paphiopedilum hybr No. 12
Phaius tankervillae

8,9
8,1
7,8
8,0

Plant van de maand januari is
geworden: Oerstedella
centradenia van Margreet
Verhoef. Gefeliciteerd!
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EINDSTAND COMPETITIE 2011

Beginners
1
Johnny Haasakker
Gevorderden
1
J. van Hoof
2
S. Faro
3
Henk en Koos de Wit
4
J. Verhoeven
5
Peter Stompff
6
Jan van Hurne
7
C.van de Wittenboer
8
Herman Pauw
9
Albert Maas
10
R. Maas
11
N. Hanckman
12
J. Evers
13
I. van Boggelen
14
Tom van Hest
Superklasse
1
M. Stiphout
M. Verhoef2
Sommeling
3
F. Blom
4
Fam. Coenen
5
H. Faro
6
J. vd Linden
7
H. Deisenroth
8
H. Smouter

gem.
score
8,43

aantal
planten
20

8,49
8,43
8,00
7,90
7,51
8,00
8,07
7,98
7,40
8,30
8,30
8,10
8,10
7,80

27
15
9
9
13
7
6
4
4
2
1
1
1
1

8,88

29

8,71
8,66
8,43
8,28
8,33
8,18
8,05

37
38
34
12
6
5
4

AGENDA 2012
25-26 februari: Life en Garden orchideeënweekend
25-26 februari: Orchideeënshow Josina, Oss, met orchideeëndokter
1 t/m 4 maart: Tuinidee, Den Bosch
24-25 maart: Orchideeënshow Coppelmans, eigen show, details volgen
30-31 maart: open dagen Jan van der Linden, Brakel
6 t/m 9 april: Orchilim, Alden Biesen, Belgie

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
0499-399284
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
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Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
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Kring NO-Brabant is één van de 20 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).

