Renanthera coccinea

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
oktober 2015

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

16

SEPTEMBER

In buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Najaarsveiling
De kringavond van oktober is een mooie gelegenheid om uw overtollige planten
kwijt te raken, uw collectie weer te verrijken met nieuwe planten en daarmee
ook nog eens de club te steunen. We hopen op een mooi assortiment planten.

Ornithocephalus manabina

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, de bibliotheek, de
bar, de verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de Maand'. Vanwege
de veiling is er geen materialen- en kringhandel.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 3 november komen we weer bij elkaar in buurtcentrum
Kadans. Deze avond zullen we plantenruil houden. Neem een plant mee die je
wilt ruilen en vertel op de avond ook waarom je hem wilt ruilen. De avond start
zoals gewoonlijk om 20.00u

JAARPROGRAMMA 2015
16 oktober
20 november
december

Veiling
Gerard de Puit, Dracula
Eindejaar

NIEUWS

VAN HET BESTUUR

Het bestuur ontving het verzoek van Marieke Abelen om haar reisinitiatief onder
de aandacht van de leden te brengen. Dat doen we bij dezen!
Voor februari 2016 organiseert Marieke
van Abelen een 19-daagse reis naar
Zuid Ecuador.
Het wordt een actieve en avontuurlijke
natuur-, cultuur en orchideeënreis door
het hooggebergte, langs oude steden,
nevelwouden, vulkanen en kolkende
rivieren. Enige conditie wordt wel
vereist. De wandelingen zullen een tot
vijf uur duren maar er wordt ook
gevaren en gezommen.
Zuid-Ecuador is ongerepter dan NoordEcuador. Het gebied is rijk aan vogelsoorten en orchideeën. Liefhebbers
daarvan komen zeker aan hun trekken.
Marieke heeft ruim ervaring met reizen
in Ecuador, is tropisch landbouwkundige en spreekt Spaans.
Voor wie meer informatie wil, is er een
uitgebreidere beschrijving verkrijgbaar
via Gerard de Puit.
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WEBSITE
Bekijk op onze website nu de foto's van de jubileumavond en -show.
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

TERUGBLIK

OP HET JUBILEUMWEEKEND

Als
jubilerende
kring
kunnen
we
terugkijken op een geslaagd feest met
weer een prachtige volle tafel met meer
dan 200 bloeiende planten uit eigen
gelederen. Waarvoor hulde!
De feestavond/kringavond was van een
duidelijk ander allooi dan de doorgaande
kringavonden en verliep in een heel
gezellige sfeer met zowaar een act van
een onze leden: Dapper.
De zaterdag was een succes op zich. Het
was leuk Koos en Gerard in het zonnetje
te zetten. Ere wie ere toekomt. De
burgemeester had er een mooi verhaal
van gemaakt. Het verrassingseffect was
groot gezien de reactie van beide
“jubilarissen”. Deze waren van beide als
volgt:
"Als het een en ander eens tegenzat dan
heb ik me wel eens afgevraagd: waar
doe ik het allemaal voor. Maar deze vorm
van erkenning wist alle twijfel uit en geeft jullie tevredenheid met ons aan.
Reuze bedankt daarvoor." en "maar ik ben er toch wel heel blij van geworden
dat jullie de dingen die ik doe zo waarderen"
Ook de commerciële tak had het naar hun zin mede door de regelmatige
toeloop. De bezoekers waren enthousiast wat bleek uit de vele vragen die
werden gesteld aan onze leden. En nu maar hopen op leden ?? Ook kregen wij
van diverse collega-kringen, leden en oud-leden felicitaties. Waarvoor onze
dank.
Al met al, gezien de vele positieve reacties hebben we niet voor niets gedaan
en dat geeft een goed gevoel. Iedereen van harte bedankt voor het mee
opbouwen/afbreken, het aanleveren van planten en het surveilleren (eentje was
wel streng maar rechtvaardig).
Huub Boesten, voorzitter
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FELICITATIE
Wij ontvingen de volgende felicitatie bij ons gouden jubileum van de weduwe
van Pieter Oversteegen:
Dag Bestuur en Leden van de club,
Hartelijk gefeliciteerd met jullie 50-jarig bestaan. Ik wens jullie een
mooie dag toe en nog heel lang een vreugdevolle voortzetting, zowel
persoonlijk als orchideeën liefhebber/kweker en met zijn allen als een
bloeiende vereniging. Pieter zou hier ook van genoten hebben.
Hartelijke groeten,
Bettie Oversteegen – Calis.

VEILINGREGLEMENT
Deze maand is er de najaarsveiling. Daarom deze keer aandacht voor het
veilingreglement. Lees het nog eens na voordat je planten aanbiedt of wilt
kopen.
Bij het boekje (in de mail of op papier) vindt u ook een veilingformulier waarop
u kunt vermelden wat u ter veiling aanbiedt.
1) Door het bestuur wordt jaarlijks één of meerdere veilingen georganiseerd
als thema van een kringavond. Een veiling kan in samenwerking met een
andere kring georganiseerd worden.
2) Het bestuur stelt per veiling een commissie in bestaande één of meerdere
veilingmeesters, tevens assistenten (meestal drie) die de administratie
verzorgen. Commissieleden worden door het bestuur uitgenodigd.
3) Alle kringleden kunnen orchideeën en voorwerpen bestemd voor onze
hobby, zoals boeken, ventilatoren, opblokmaterialen enz.enz. ter veiling
inbrengen.
4) Alleen voorwerpen die goede staat verkeren en volwaardige- en gezonde
planten worden geaccepteerd, één en ander ter beoordeling van de
veilingcommissie.
5) Alles wat ter veiling wordt gebracht, dient voor aanvang van de vergadering
ter inschrijving en keuring aangeboden te worden bij de veilingcommissie,
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vergezeld van een, door de kring ter beschikking gestelde, maar door de
eigenaar ingevulde lijst van inzendingen.
6) Maximaal 15 planten kunnen per persoon aangeboden worden en maximaal
2 per soort.
7) Planten die niet “schoon” zijn (ongedierte/ziekte) worden niet geveild en ter
zijde gezet. Een en ander ter beoordeling van de veilingmeester(s).
8) Het volgnummer voor het artikel op de lijst van inzendingen wordt, met het
lidnummer, door de eigenaar overgenomen op een sticker en op het artikel
geplakt. Dus: bijvoorbeeld 80-1 ….... 80-15 komt op de stickers.
9) Als een minimumprijs voor het aangebodene gewenst is, dient die op de
inzendinglijst vermeld te zijn. Indien geen minimumprijs vermeld is bepaald
de veilingmeester de inzet.
10) Tot het moment van veilen, kunnen de spullen en planten op de daarvoor
bestemde tafels gezet worden, zodat iedereen het aangebodene kan
bekijken.
11) Grotere hoeveelheden van één soort, van zaailingen, stekken of delen van
één plant kunnen uitsluitend na overleg met de veilingcommissie worden
geveild. De opinie van de kommissie is bindend.
12) De veiling geschiedt per opbod; biedingen alleen in hele of halve Euro’s, ter
beoordeling van de veilingmeester(s). Een uitgebracht bod is bindend.
13) De afrekening vindt plaats direct na afloop van de veiling.
14) 10% van de veilingprijs komt ten bate van de kringkas, als volgt verdeeld:
5% ten laste van de verkoper en 5% ten laste van de koper.
15) Het bestuur noch de veilingcommissie is aansprakelijk voor eventuele
gebreken aan het geveilde, maar heeft slechts een controlerende en
regelende taak in deze.
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KEURING

SEPTEMBER

Beginners:
Fam. Teurlincx
Phalaenopsis hybr. klein bloem 8,0 D
Phalaenopsis hybr. wit/geel
7,6 D
Gongora aromatica
7,4
Epidendrum porpax
7,3
Phalaenopsis harpophylla
6,7
Jos Nuyten
Dendrobium secundum

7,5 D

Natalia van Doormalen
Encyclia mariae x citrina
8,3 D
Paphiopedilum moquetteanum
x leucochilum 8,2 D
Gevorderden:
Gerard de Puit
Masdevallia hybride
Platystele misera
Pleurothallis volcanica
Pleurothallis tuerckheimii
Pleurothallis obovata

8,9 D
8,3
8,1
8,1
8,0

Henk en Koos de Wit
Vanda paars 212
Phalaenopsis hybr. wit 53
Vanda hybr. paars 210
Phalaenopsis hybr. paars 360
Phal. hybr. paars streep 150
Phalaenopsis hybr. paars 30

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

Simon Faro
Ornithocephalus manabina

8,3
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2015

Superkwekers:
Fam. Coenen
Species I
Pleurothallis picta
Habenaria rhodocheila
Phalaenopsis amboinensis
Dendrobium latifolium
Dendrobium latifolium

8,4
8,3
7,7
7,7
7,5
7,5

Jo van Hoof
Pleurothallis leptotifolia
Pleurothallis pruinosa
Diaphenanthe burttii
Dendrobium intricatum
Maxillaria sophronitis
Oncidium harrisonianum
Stenoglottis longifolia

8,3
8,3
8,0
7,8
7,8
7,7
7,5

TUSSENSTAND 3E
Naam:

KWARTAAL

Gemiddelde

Aantal planten

Beginners:
1
Arno Janssen
2
Jos Nuyten
3
Fam Teurlincx
4
Hans Strijb
5
Natalia van Doormalen
6
Renata Vilcinskaite
7
Wim Crins

8,650
8,500
8,167
7,333
8,250
8,150
7,750

24
17
40
3
2
2
2

Gevorderden:
1
Gerard de Puit
2
Henk en Koos de Wit
3
Peter Stompff
4
Jos Verhoeven
5
Ineke van Boggelen
6
Simon Faro
7
Piet Lambrechts
8
Kees van de Wittenboer
9
Tom van Hest
10
Jos Laaper jr.
11
Niek Hanckmann

8,311
8,089
7,733
7,400
7,557
7,767
8,200
7,400
9,600
8,100
8,000

21
20
11
11
7
3
2
2
1
1
1

Superkwekers:
1
Martien Stiphout
2
Fam. Coenen
3
Jo van Hoof
4
Frans Blom
5
Margreet Verhoef-Sommeling
6
Hans Faro
7
Henk Smouter

8,617
8,208
8,067
7,750
8,357
8,250
8,800

16
24
18
10
7
4
1
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PLANT

VAN DE MAAND SEPTEMBER 2015

De plant van de maand september was een echte miniatuur en dat gebeurt niet
zo vaak. Complimenten voor de Ornithocephalus manabina van Simon Faro.
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AGENDA 2015
23-24 okt:
Open dagen Jan van der Linden Orchideeën, Brakel
30-31 okt:
Orchideeën Extravaganza, Stichting EPRIC, Huissen afgelast
31 okt – 1 nov:Jubileumtentoonstelling Kring Hart van Brabant, Intratuin,
Tilburg

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
kringblad
potmateriaal
kweekgroep
keuring

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Jan Evers
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Huub/Sjors
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl

0412-451027
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ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
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

