ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
April 2011

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

Veiling
Komende kringavond houden we weer onze, verwachten we,
spetterende veiling. De kans om voordelig je collectie uit te breiden en
natuurlijk om je overtollige planten of mooi opgekweekte achterstukken
te verkopen.

Laelia purpurata (foto: Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, materialen
verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de ‘Plant van de
Maand' maar GEEN plantenverkoop en GEEN verloting ivm de veiling
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 3 mei. We gaan vanavond jonge plantjes oppotten die uit het potje
gekocht zijn. Voor zowel de plantjes als potmateriaal wordt gezorgd.
Voor de pauze 3 planten door 3 leden, maar wie dat zijn is nog niet bekend.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
De laatste tijd zijn er veel zieken in onze vereniging. Het bestuur wenst
iedereen van harte beterschap. We hopen iedereen weer snel op de
kringavonden te mogen begroeten!
In dit kringblad is, door de vele uitslagen van keuringen, geen plaats voor het
vervolg op het artikel van maart en de foto van de Plant van de Maand Maart.
Dat komt in het kringblad van mei!

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

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2011
15
20
17
15
19
16
21
18
16

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Veiling
lezing Alex Nuyts: Vensterbankkweek
lezing Patrick Mannens
nog onbekend
vakantie
lezing Jos Janssen (o.voorbehoud)
Veiling
lezing Ed Schmidt
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn weer laat dit jaar, dus is dit jaar
augustus weer de vakantiemaand
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TERUGBLIK OP DE TENTOONSTELLING BIJ TUINCENTRUM
COPPELMANS
Wederom hebben we iets neergezet dat veel bewondering kreeg en waar we
dan ook trots op mogen zijn. Zelfs de KCO-mensen spraken lof over onze tafel.
Bij deze dan ook de complimenten voor de kwekers en opbouwers. Al met al
was het een ware trekpleister.
Het is ook geweldig als je ziet dat velen hun planten brachten, zoveel zelfs dat
we dachten dat we het niet konden plaatsen. Maar onze regisseur/arrangeur
(Henk de Wit ) wist er wel weg mee.
De dagen werden druk bezocht, dus de hoop op nieuwe leden is groot en dat is
onder andere waar we het ook voor doen.
We zijn door Tuincentrum Coppelmans uitgenodigd dit weer te doen. De
gedachte gaat uit om dit komend jaar in maart te doen, daar de aanloop
vanwege de lente groot is.
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Op onze website zullen we meerdere foto’s plaatsen om een goede indruk te
krijgen. Velen zijn geweest en ik wil vragen of er nog op- en aanmerkingen zijn
ter verbetering. Laat dit dan de evenementencommissie weten.
Koos, Henk, Wim, Tom, Ineke, Peter, Jos, Gerard, Niek en alle
plantenleveranciers nogmaals bedankt voor de medewerking. Ik hoop dan ook
dat we volgende keer weer op jullie mogen rekenen en op meerdere, want het
is eigenlijk best wel gezellig.
Huub Boesten
Red: Alle lof voor Huub die in zijn eerste tentoonstelling heeft laten zien wat hij
aan talent in huis heeft!
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ONZE VEILING, ENKELE SPELREGELS
Op de vorige kringavond hebben we al gemeld dat we enkele wijzigingen door
voeren. Om te beginnen hebben we het aantal te veilen planten per lid
verhoogd naar 15 stuks. Enerzijds omdat enkele leden aangegeven hebben dat
10 planten wel erg weinig is, en anderzijds is het totale aantal te veilen planten
op de laatste veilingen gering gebleken. Er blijft echter de mogelijkheid om het
aantal toch weer te beperken tot 10, indien het totale aanbod ineens gigantisch
wordt. De veiling gaat anders te lang duren en dat is voor velen ongewenst.
Om de administratieve toestand wat vlotter te laten verlopen, hebben jullie een
veilinglijst via mail gestuurd gekregen dat thuis ingevuld en geprint kan
worden. Het blad is in tweevoud, waarvan alleen het linker deel ingevuld hoeft
(kan) worden, het rechter deel wordt automatisch overgenomen.
NB: De toegestuurde lijst is als voorbeeld gedeeltelijk ingevuld, maar moet
natuurlijk met je eigen gegevens overschreven worden.
Vul je naam, woonplaats, lidnummer en datum in (gele vlakken), evenals de
plantnamen en eventueel een minimumprijs. Je lidnummer is te vinden in
bijgevoegde ledenlijst. Dit nummer verandert niet en kan dus steeds bij
veilingen gebruikt worden. Is geen minimumprijs ingevuld, dan bepaalt de
veilingmeester het minimum. Als de plant niet verkocht wordt voor de
minimumprijs, dan kan in overleg het minimum verlaagd worden.
Print het formulier en knip het in tweeën.
Voorzie de plant van een nummer (bijvoorbeeld op een sticker of op het label)
dat bestaat uit het lidnummer en het volgnummer van het formulier. De
nummers uit het voorbeeld zijn dus:
80-1 voor de eerste plant
80-2 voor de tweede plant
80-3 voor de derde plant
Lever één deel in met de planten in en bewaar (als je dat wil) het andere deel.
Heel belangrijk: alle planten worden nagezien op ongedierte en kwaliteit. Zitten
er beesten in, zijn planten ziek of erg zwak, dan worden ze niet geveild.

AFWEZIGHEID MATERIALENHANDEL
Komende kringavond is de materialenhandel (Henk de Wit) niet aanwezig.
Bestellingen kunnen meegenomen worden. Geef dit zo spoedig mogelijk,
uiterlijk 13 april door aan Henk de Wit.
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PLANTENKEURING 18 MAART 2011
Categorie beginners/jeugdleden
Geen inzendingen

Dendrobium kingianum

Categorie gevorderden

Categorie superkwekers

Jo van Hoof
Sigmatostalix radicans
Leptotes bicolor 1
Leptotes bicolor 2
Lankasterella species
Paphiopedilum
ourobranquensis
Dendrochilum glumaceum

Frans Blom
Coelogyne cristata
Paphiopedilum delinatii
Paphiopedilum hybride No 6

8,2
8,0
8,4
9,0

D

8,2
7,9

7,3

7,8
7,7
7,5

Fam. Coenen
Dendrobium delicatum
Dendrobium kingianum
Masdevallia hybride
Dendrochillum arachnites
var. aureum
Cattleya intermedia alba
Laelia x aurantiaca

7,5
6,8
7,9

8,1
8,1
7,1

Simon Faro
Paphiopedilum delinatii
Encyclia seligera

8,3
7,9

Tom van Hest
Vanda denisaniana

7,8

Heinz Deisenroth
Dendrobium taberii

8,6

Koos en Henk de Wit
Leptotes bicolor

8,5

Peter Stompff
BLC hybride wit/geel
Laelia hybride oranje

7,7
7,2

Hans Faro
Dendrobium aggregatum
Paphiopedilum vietnamense
Chiloschita segawai

8,0
7,7
8,4

Jos Verhoeven
Cattleya hybride oranje
Paphiopedilum druryi x
villosum
Cees van den Witteboer
Dendrobium striolatum
Dendrobium linguiforme
Dendrobium delicatum

8,0
7,9

8,5
9,0
7,7

D
D

Martien Stiphout
Cymbidium lancifolium
Paphiopedilum micrantum
Paphiopedilum hirsutissimum
Paphiopedilum delinatii
Paphiopedilum delinatii alba
Paphiopedilum villosum x
druryi

8,4
8,5
8,0
8,7
8,5
8,2

Plant van de maand is geworden Dendrobium tarberii van Heinz Deisenroth.
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TUSSENSTAND PLANTENKEURING 1E KWARTAAL
Punten

Aantal

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)
1

Johnny Haasakker

8,150

4

8,189
8,125
8,125
7,875
7,775
7,833
7,650
7,350
7,800
7,500

10*
4
4
4
4
3
2
2
1
1

8,050
7,950
8,300
8,278
8,383
8,100
8,150
8,050

20*
12*
11
9
6
3
2
2

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J. van Hoof
S. Faro
C.van de Witteboer
J. Verhoeven
Peter Stompff
Henk en Koos de Wit
Herman Pauw
Albert Maas
Tom van Hest
Jan van Hurne

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8

Fam. Coenen
F. Blom
M. Verhoef-Sommeling
H. Faro
M. Stiphout
H. Smouter
J. vd Linden
H. Deisenroth

BUSREIS SEPTEMBER
Op 17 of 24 september wordt een busreis naar Duitsland georganiseerd. We
willen dan naar de kwekerijen Lucke en Holm. Belangstellenden graag opgeven
VOOR 15 JUNI bij Huub Boesten, dit ivm de reservering van de bus. Op de
kringavond wordt gekozen voor een definitieve datum.

KEURING KCO TENTOONSTELING COPPELMANS

Goud
Dendrobium pulchellum
Dendrobium linguiforme

Hans Faro
Cees v.d. Wittenboer

9.0
9.4

Fieke Bergman
Jos Verhoeven
Hans Faro
Henk Smouter
Wim Crins
Koos en Henk de Wit

8.0
8.1
8.6
8.7
8.8
8.9

Ben de Bruijn
Ben de Bruijn
Jan Daams
Jan Daams
Jan Daams
Jan Daams
Jan Daams
Jan Daams
Jan Daams
Heinz Deisenroth
Hans Faro
Hans Faro
Simon Faro
Simon Faro
Jo van Hoof
Piet Lambrechts
Gerard de Puit
Koos en Henk de Wit
Cees v.d. Wittenboer
Henk Smouter
Henk Smouter
Henk Smouter

7.9
7.7
7.5
7.7
7.0
7.0
7.1
7.2
7.6
7.0
7.0
7.5
7.0
7.0
7.6
7.0
7.0
7.0
7.5
7.7
7.6
7.7

Zilver
Vanda denisoniana
Cattleya hybride
Phalaenopsis mannii x stuartiana
Myrmecophyla tibicinis
Cymbidium hybride
Oncidium pumilum
Brons
Dendrobium x delicatum
Paphiopedilum hybride
Phalaenopsis lobbii
Sarcoglottis species
Cattleya intermedia
Masdevallia oranje
B.L.C. young mini orange
Phragmipedilum wallishi "pearce"
Psychopsis papilio
Dendrobium taberii
Bulbophillum sulawesi
Dendrobium aggregatum
Paphiopedilum delenatii
Encyclia selligera
Leptotes bicolor
Dendrobium speciosum x kingianum
Osmoglossum pulchellum
Paphiopedilum hybride
Dendrobium striolatum
Oerstedella centrademis
Paphiopedilum primulinum
Paphiopedilum sukhakulii supersuk

AGENDA 2011
Komende tijd zijn er veel tentoonstellingen in Duitsland, zie website NOV:
www.nov-orchidee.nl

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
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
0653258929
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
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 29 nr. 4, april 2011
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, 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).

