Aerides crispa

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
April 2014

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 APRIL
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur

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

Lycaste deppei (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 6 mei. We gaan deze avond jonge plantjes oppotten. Voor zowel de
plantjes als potmateriaal wordt gezorgd.
Na de pauze vertellen Ineke/Peter, Jeanne en Huub planten mee en vertellen
dan wat er zo bijzonder aan is. Verder is het natuurlijk bespreken van die
planten waar problemen mee zijn en waarvan we willen weten hoe dit is te
voorkomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Elders in dit boekje vinden jullie het verslag van de ledenvergadering van het
NOV. Lezen!

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

JAARPROGRAMMA 2014
18 april
16 mei
20 juni
18 juli
augustus
19 september
17 oktober
21 november
december

Veiling
Lezing vermeerderen orchideeën door Folbert Bronsema
Lezing Cymbidium door John Esseling
Uitgebreide Plantenkeuring
Vakantie
Lezing, nog niet bevestigd
Veiling
lezing Paphiopedilum door Jan Evers
Eindejaarsbijeenkomst, plaats en tijd
nog onbekend

NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus dit jaar is juli weer de vakantiemaand
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ONS JUBILEUM 2015
Volgend jaar viert onze kring haar 50-jarig jubileum. Dit vraagt om iets
feestelijks.
Zoiets vergt natuurlijk een professionele (georganiseerde) aanpak.
Het kringbestuur wil graag hiervoor een commissie instellen die dit alles
gaat organiseren.
We dachten aan een vijfkoppige bemanning. Drie vrijwilligers hebben
zich reeds gemeld, dus nog twee te gaan.
Meld je aan bij de voorzitter. Het zou heel prettig zijn deze commissie
met ingang van mei/juni van start te kunnen laten gaan.
Mochten jullie ideeën hebben voor een invulling ook dan graag
aangeven, tot nu toe is nog niets te gek. Kom op met ideeën.
Het bestuur

ACTIVITEITENWEEKENDEN
22/23 maart en 29/30 maart zijn we weer als vereniging actief
aanwezig geweest in twee tuincentra.
In zowel Groenrijk-Den Bosch als Intratuin -Nuenen hebben we weer in
goede samenwerking met de centra enthousiast over orchideeën
kunnen verhalen en een behoorlijk aantal planten kunnen verkopen.
Voor Groenrijk -waar ook een enthousiast team werkzaam is - was het
de eerste keer dat wij met hun samenwerkten en heeft op hun website
extra reclame voor orchideeën en onze vereniging gemaakt. Chapeau!
Na de vakantieperiode nemen weer contact op met Groenrijk, om
verdere mogelijkheden tot samenwerking uit te werken.
Intratuin blijft een plezierige vestiging waar we nog vaker zullen
komen. Ondanks het beperkte publiek in beide vestigingen waren er
voldoende werkelijk geïnteresseerde klanten op de fraai opgezette
orchideeën shows aanwezig. Leuk was het b.v. te ervaren hoe je met
een klein praatje twee kunst-orchideeën kunt laten omwisselen door
twee echte planten!
Mogelijk melden zich nog enkele nieuwe leden aan naar aanleiding van
onze acties.
Met dank aan de gastvrijheid in de tuincentra en natuurlijk dank aan
onze eigen vrijwilligers ( Sjors en Jeanne, Johnny, Peter en Ineke (2x!),
Peggy en Kurt, Huub, Jos, Tom en Wim), die op deze weekeinden de
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orchideeën en onze vereniging weer mooi in het zonnetje hebben
gezet.
Huub en Sjors zijn ook nog bij Coppelsmans in Oirschot geweest om de
mogelijkheden van een volgende tentoonstelling te bespreken.
Tuincentrum Coppelmans viert dit jaar het 50 jarig bestaan en Dhr.
Coppelmans zal Sjors laten weten, wanneer we de tentoonstelling
kunnen inplannen.
Natuurlijk willen wij ( Sjors en Wim) niet alleen een beroep kunnen
doen op de huidige vrijwilligers en zoeken daarom nog steeds naar
versterking.
Leden, die zich ook actief voor de vereniging willen inzetten, meld je
aan!!!
Wim Crins

Hierboven een foto van onze stand bij Groenrijk
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PLANTENKEURING
Categorie
beginners/jeugdleden
Arno Janssen
Cattleya aurantiaca
Oncidium leleui
Dendrobium aphyllum
Dendrobium trantuanii

8,2D
8,2D
7,9D
7,6D

Fam. Teurlincx
Pleione formosana 2
8D
Pleione formosana 1
7,8D
Vanda varu fuchsia x memcathenne
mcCartney
7,8D
Encyclia vitellina
7,5D
Vanda thai Sily SS1
7,3
Dendrobium victoria-reginae 6,2
Oncidium eurycline
5,9

MAART

2014

Gerard de Puit
Pleurothallis divaricans
Pleurothallis ionantha
Coelogyne lactea
Pleurothallis stenosepala

7,7
7,7
7,6
7,0

Johnny Haasakker
Dendrobium chrysotoxum
Ascocentrum ampullaceum

8,7D
7,9

Kees v.d. Wittenboer
Dendrobium linguiforme
Dendrobium striolatum
Coelogyne

8,4
7,4
7,1

Simon Faro
Paphiopedilum haynaldianum
P. malipoense alba

8,9D
7,8

Categorie superkwekers
Huub Boesten
Cattleya hybride iwanagara

6,5

Jos Nuyten
Oncidium twinkle star
Dendrobium secundum

8,6D
7,7D

Natalia van Doormalen
Macroclinium manabina
Sedirea japonica

7,4
7,2

Wim Crins
Phalaenopsis mini mark

7,5D

Categorie gevorderden
Fam. Stompff
Ornithocephalus species
Chysis bractescens
Cambria hybride

8,3
8,2
7,6

Fam. Coenen
Dendrochilum wenzelii
Dendrochilum wenzelii
Dendrobium kingianum
Dendrobium lamellatum

8,5
8,3
8,1
7,7

Frans Blom
Bulbophyllum falcatum
Bulbophyllum erectum
Renanthera monachica
Bulbophyllum blumei 2
Dendrochilum wenzelii
Bulbophyllum species
Bulbophyllum blumei in kist

8,8
8,0
7,8
7,5
7,4
7,2
6,4

Hans Faro
Bulbophyllum falcatum
Cymbidium pumilum alba
Phalaenopsis parishii

8,3
8,1
7,5
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Jo van Hoof
Cattleya hybride
Dendrobium hybride
Pleurothallis species
Phal. stuartiana x bastianii
Leptotes bicolor

8,4
7,9
7,8
7,8
7,3

Margreet Verhoef Sommeling
Dendrobium kingianum White and
Pink lip
8,9

Cleisostoma crochetii

8,3

Martien Stiphout
Paph. micranthum oblatum
P. micranthum var kwansii
P. armeniacum
P. delenatii alba
P. thaianum
P. emersonii

9L
9L
8,5
8,4
8,4
8,2

Plant van de maand maart is geworden: Dendrobium linguiforme van
Kees van de Wittenboer. Gefeliciteerd!
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TUSSENSTAND COMPETITIE 1E KWARTAAL 2014
Beginners

Punten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8,217
7,967
7,600
7,333
7,233
6,500

13
17
5
3
3
1

7,544
7,700
7,717
8,080
8,250
8,500
7,400

10
8
6
5
4
1
1

8,083
7,842
8,391
7,811
8,500
8,086

16
14
11
9
7
7

Arno Janssen
Fam Teurlincx
Jos Nuyten
Natalia van Doormalen
Wim Crins
Huub Boesten

aantal planten

Gevorderden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peter Stompff
Gerard de Puit
Kees van de Wittenboer
Johnny Haasakker
Simon Faro
Ron Bruinshorst
Ineke van Boggelen

Superkwekers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frans Blom
Fam. Coenen
Martien Stiphout
Jo van Hoof
Margreet verhoef-Sommeling
Hans Faro

(INGEKORT) VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NOV
Op 8 maart is de Algemene ledenvergadering van het NOV gehouden waarin
onder meer de toekomst van de NOV is besproken en de verkiezing van nieuwe
bestuursleden. Vanwege de lengte en beschikbare ruimte in het boekje is niet
het hele verslag opgenomen, maar de meest relevante punten. Het volledige
verslag ligt ter inzage op de kringavond.
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>>
6. Vaststelling begroting 2014
Er wordt een tekort wordt voorzien van ongeveer 5.500 euro, dit tekort zal ten laste komen
van de reserves. Bij deze begroting is uitgegaan van 5 in plaats van 6 nummers van het
blad Orchideeën. (....)
(...)Er worden opmerkingen gemaakt over de hoge bestuurskosten, maar andere zeggen
weer dat het werkelijke probleem de kosten van blad zijn. Ook wordt de opmerking
gemaakt dat het bestuur toch niet kan besluiten om het aantal bladen van 6 naar 5 terug te
brengen.Niet het bestuur besluit, maar de ALV en dat het bestuur slechts een voorstel doet.
Door het bestuur heeft in principe goedkopere drukker gevonden, maar dat gaat ten koste
van de kwaliteit van het blad. Suggestie; zoeken naar sponsors. De voorzitter geeft aan dat
de ervaringen helaas anders zijn. (...) De goedkeuring van de begroting 2014 wordt
opgeschort om eerst een voorstel van de redactie te bespreken.
7. Blad Orchideeën
De hoofdredacteur doet voorstel het aantal bladen terug te brengen van b.v. 6 naar 4 en
daarnaast over te gaan tot het uitgeven van een digitale nieuwsbrief. Verder zal moeten
worden onderzocht of op termijn ook het blad alleen nog maar digitaal moeten worden
uitgebracht. Hierna ontstaat een levendige discussie (..). De verdeeldheid in de
vergadering is groot. Uiteindelijk drie voorstellen:
1. aantal bladen terug van 6 naar 5 per jaar en starten met een digitale nieuwsbrief;
hierop is huidige begroting 2014 gebaseerd.
2. We handhaven voor 2014 het aantal bladen op 6 en verhogen het tekort op de
begroting tot ongeveer 11.000 euro, dit zal ten laste komen van de reserves
3. We benoemen een commissie die, mede op basis van het voorstel van de redactie,
zich gaat buigen over de toekomst van de NOV en het blad.
De voorstellen 1 en 2 worden eerst in stemming gebracht, een meerderheid kiest voor 6
bladen met een groter tekort op de begroting. Tevens wordt het voorstel voor het
benoemen van een commissie ‘Toekomst NOV’ aanvaard. Deze commissie zal het bestuur
adviseren over toekomst NOV (...)
Met het aanvaarden van deze voorstellen zal de begroting worden aangepast met de
uitgaven voor een zesde nummer van het blad Orchideeën.
8. Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden leden lichten hun besluit toe om niet verder te willen gaan. Er
hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De voorzitter legt aan de vergadering voor
of er leden zijn die zich op ad interim basis beschikbaar willen stellen voor het bestuur in
de periode dat de commissie nodig heeft om nieuwe bestuurders te vinden. Alleen de heer
W. Jansen stelt zich hiervoor beschikbaar. De heren Vastenhoud en Luttik geven aan dat
zij alsnog maximaal nog één jaar willen doorgaan als voorzitter respectievelijk secretaris.
De heren De Haan en Ruiter (penningmeester) gaan voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
De vergadering gaat akkoord het toevoegen van de heer W. Jansen aan het bestuur op
interim basis (...). De leden Van Hooft, De Bruin en Van der Linden blijven bij hun besluit
om te vertrekken.
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AGENDA 2014
12 april: NOV dag Orchideeenhoeve Luttelgeest
7-8 juni: Open weekend Akrne Orchids, Schoten, Belgie
31 juni. Ruil en verkoopbeurs Orchideeenvereniging Arnhem, Vredenbergkerk,
Toulon vd Koogweg 3-5, Oosterbeek

BEREIKBAAR
voorzitter
Huub Boesten
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Wim Crins
activiteiten
Sjors Teurlincx
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
06-54288252
073-5321664
0499-373816
0412-451027

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
secretaris@orchidee-brabant.nl
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