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in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze maand is onze voorjaarsveiling. Misschien wel de leukste manier om je
verzameling wat uit te breiden of juist uit te dunnen! We hopen op veel mooie
planten van goede kwaliteit en op wakkere en welbespraakte veilingmeesters!

Dockrillia striolata
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 plantenverkoop.
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MATERIALENHANDEL

AFWEZIG

Beste orchideeënliefhebbers,
In verband met het gegeven dat wij een weekeindje weg zijn in april is er geen
materialenverkoop. Mocht iemand ergens echt om verlegen zitten neem dan
even contact op per e-mail of telefoon en dan kunnen we bekijken of er toch op
de een of andere manier geleverd kan worden.
Henk de Wit

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Dinsdagavond 3 mei komt de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” weer bij
elkaar. Deze avond worden de jonge plantjes opgepot, die gekocht zijn van de
de inleg van €0,50 per avond. Voor het oppotmateriaal wordt gezorgd.
Natuurlijk kunnen probleemplanten en/of bijzondere planten worden
meegenomen om te bespreken na de pauze.
Plaats Buurthuis Kadans, adres: St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best, Aanvang 20.00u

JAARPROGRAMMA 2016
15 April
20 Mei
17 Juni
15 Juli
Augustus
16 September
21 Oktober
18 November
16 December

Kringveiling
Judith Prins over tuinorchideeën, tevens verkoop
Jac. Wubben over Oncidium en Odontoglossum
Patrick Mannens, Nieuw Zeeland
vakantie
Nog niet bekend
Kringveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond

WEBSITE
Infomatie over de kring, dit kringblad en andere wetenswaardigheden vindt u op
onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.
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VOORJAARSVEILING
Deze maand houden we weer onze voorjaarsveiling. De ideale manier om je
verzameling uit te breiden of uit te dunnen. Om een stekje van die plant te
bemachtigen die elk jaar op de show staat of om die plant die bij jou maar niet
wil een nieuwe kans te geven. Om alles vlot te laten verlopen geven we hier
nog eens de regels:
Per lid mogen maximaal 15 planten worden aangeboden. Planten worden alleen
geveild als ze geen ongedierte of ziektes hebben. Ook planten die erg zwak zijn
kunnen door de veilingmeesters geweigerd worden.
Om de administratie vlot te laten verlopen, hebben jullie een veilinglijst via mail
gestuurd gekregen die thuis ingevuld en geprint kan worden. De veilinglijst zal
ook via de website te vinden zijn. Het blad is in tweevoud, waarvan alleen het
linker deel ingevuld hoeft te 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
plantnamen en eventueel een minimumprijs. Je lidnummer is te vinden
bijgevoegde ledenlijst. Dit nummer verandert niet en kan dus steeds
veilingen gebruikt worden. Is geen minimumprijs ingevuld, dan bepaalt
veilingmeester het minimum. Als de plant niet verkocht wordt voor
minimumprijs, dan kan in overleg het minimum verlaagd worden.
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in
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Print het formulier en knip het in tweeën.
Voorzie de plant van een sticker of label met daarop een code die 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.
Verder willen we erop aandringen voor zover mogelijk de namen correct op de
lijst en/of bij de plant te zetten en bied bij voorkeur niet teveel planten van
dezelfde soort aan.

3

GESLAAGDE

TENTOONSTELLING BIJ

OOGENLUST

IN

EERSEL

In het weekend van 18-20 maart hebben we tijdens de de voorjaars-sfeerdagen
van bloemenwinkel Oogenlust in Eersel een geweldige orchideeënshow
gehouden in de grote kas tegenover de winkel. Aanvankelijk was het plan om de
show op te bouwen in een mooie rustieke oude druivenkas, maar vanwege de
lage temperatuur werd dit idee verlaten. Naast de aankondiging op de vorige
kringavond is ook op onze website aandacht aan deze show besteed.
http://www.orchidee-brabant.nl/index.php/nieuws/26-show-bij-oogenlust
In de grote kas is een moderne en stijlvolle show opgebouwd, aansluitend bij de
huisstijl van Oogenlust, waarbij alle planten in ompotten van diverse maten
werden geshowd, waardoor de schoonheid van de planten optimaal werd
tentoongesteld. Er zijn heel veel schitterende planten aangeleverd en
aangevuld met planten van Oogenlust en Vanda’s van de firma Anco zijn er in
totaal 166 planten tentoongesteld.
Er is heel veel belangstelling getoond voor onze schittende hobby, waarbij zo’n
28 mensen een deelnameformulier hebben ingevuld van de prijsvraag: het
schatten van het aantal planten in de show. Danielle Spoor uit Lieshout is door
loting als winnares naar voren gekomen, omdat er een tweede deelneemster,
mevrouw Zweegers, hetzelfde correcte aantal van 166 planten had ingevuld.
Tevens hebben zich twee nieuwe leden aangemeld.

Het NOV heeft veel aandacht besteed aan onze show door in een nieuwsbrief de
show aan te kondigen en in een volgende nieuwsbrief een reportage van de
show te publiceren. Diverse leden van het NOV hebben onze bezocht.
http://www.nov-orchidee.nl/nieuwsbrief/artikelen/nwsbr04mrt16/shownob.html
Al met al was het een zeer geslaagd weekend, waarin we onze hobby weer
hebben kunnen presenteren aan een groot publiek. Met dank aan Oogenlust,
dat ons in staat heeft gesteld deze show te organiseren en ieder lid van onze
vereniging persoonlijk een uitnodiging heeft gestuurd. En natuurlijk dank aan
het tentoonstellingscomittee: Gerard, Henk, Huub, Jeanne, Koos en Sjors, de
keuringscommissie en de 23 leden die planten hebben aangeleverd voor de
show. Grote klasse!
Sjors en Wim, de activiteitencommisie
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BIJ

DE WORTEL AANPAKKEN

De orchideeënwortel is een wonderlijk
onderdeel van de plant. Er zijn maar
weinig planten die zo efficiënt gebruik
maken van hun wortels als de
orchideeën. De wortel heeft zes
ondrdelen! We gaan ze van buiten
naar binnen langs.
Het buitenste laagje van de wortel,
het velamen, bestaat voornamelijk uit
dode cellen van de wortelhuid. En het
is net temperzon, (je weet wel dat spul
voor op het dak van je kas: als het nat
is doorzichtig, als het droog is wit). Als
de wortel droog is, dan neemt het
buitenste laagje supersnel weer wat
lucht op en wordt het zilverachtig grijs.
Daardoor reflecteert het de zon en
voorkomt
het
verbranding
en
uitdroging.

(2)

bladgroenkorrels
in
deze
laag,
waardoor de wortels mee doen aan de
photosynthese (het omzetten van
water en koolzuur in suiker en
zuurstof). Bij sommige orchideeën,
zoals Chiloschista's, doen ze dat zo
goed, dat ze het grootste deel van het
jaar zonder blad doorkomen!

Datzelfde laagje heeft ook een
geweldig hechtingsvermogen. Op een
geschikte ondergrond zit het binnen
enkele weken vast alsof het gelijmd is.
Wie kweekt in terracotta potjes weet
hoe ontzettend vast een wortel kan
zitten.
Je
krijgt
ze
zonder
beschadigingen niet meer los. Alleen al
om die reden moet je goed nadenken
of je terracotta potten echt wilt
gebruiken.
Maar
ook
aan
een
cachepot, of zelfs op de vensterbank
gaan ze na verloop van tijd vast zitten.
Lastig voor ons, maar in de natuur
onmisbaar.
De tweede laag van de wortel, de
epidermis, is de eigenlijke huid van de
wortel. Deze laag zit vol poriën die
water en voedingsstoffen die door het
velamen opgezogen zijn kan doorlaten.
Bij veel orchideeën zitten er ook

Chiloschista lunifera
foto: Airborne Pilot
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KEURING
Beginners:
Jan Braks
Coelogyne speciosa
Phalaenopsis hybride
Coelogyne cristata
Phalaenopsis hybride
Calanthe triplicata rose
Paphiopedilum hybride
Coelogyne pulverula

8,5
8,4
8,3
8,1
7,8
7,8
7,0

Wim Crins
Phalaenopsis mini mark
Phalaenopsis hybride wit

6,6
6,5

Gevorderden:
Arno Janssen
Lycaste skinneri
Dendrobium wardianum
Dendrobium pierardii

8,1
7,9
7,5

Fam. Stompf
Epicattleya plicaboa
Odontoglossum 'Kaiser Gold'
Blc 'Shinfong Little Sun'
Zygopetalum

7,2
6,7
6,6
6,2

Fam. Teurlincx
Dendrobium wardianum
Dendrobium pierardii no 2
Coelogyne speciosa

8,8 D
6,5
6,2

Henk en Koos de Wit
Leptotes bicolor
Phalaenopsis hybride wit/rose
Dendrobium lindleyanum
Phalaenopsis hybride paars
Phalaenopsis philippinense
Epidendrum ciliare

8,0
7,6
7,5
6,6
6,2
5,9

Jos Verhoeven
Paphiopedilum gratrixianum
Odontoglossum hybride
Brassia geel

7,8
7,2
3,6
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Superkwekers:
Fam. Coenen
Mini kleine gele bloem spec.
Pleurothallis specklinia
Hexisea species
D. lamellatum var. purpurata
Dendrochilum wenzelii
Oerstedella centradenia
Dendrobium chrysotoxum
Cymbidium species
Oerstedella centradenia
Restrepia elegans
Dendrochilum wenzelii
Laelia harpophylla
Dendrochilum wenzelii
Oerstedella centradenia
Masdevallia tovarensis
Dendrochilum wenzelii
Coelogyne harana

8,6
8,6
8,3
8,1
7,9
7,7
7,6
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,7
6,6
6,6
5,9
5,8

Frans Blom
Ceratostylis biglandulosus
Bulb. nymphopolitanum
Bulbophyllum smitinandii

8,9 D
7,8
7,7

TUSSENSTAND

COMPETITIE

1E

KWARTAAL

2016

Inmiddels zijn we al weer drie maanden op weg in het nieuwe jaar en kunnen
we de eerste tussenstand voor de competitie geven.
Naam:
Beginners:
1
Jan Braks
2
Wim Crins
3
Marjon van Beurden

Gemiddelde

Aantal planten

8,150
6,550
7,400

7
2
1

Gevorderden:
1
Jos Nuyten
2
Fam. Teurlincx
3
Peter Stompff
4
Henk en Koos de Wit
5
Arno Janssen
6
Jos Verhoeven
7
Kees van de Wittenboer
8
Ineke van Boggelen
9
Simon Faro

8,343
7,529
7,300
7,143
8,033
7,867
6,433
8,300
8,200

7
7
7
7
6
3
3
1
1

Superkwekers:
1
Fam. Coenen
2
Frans Blom
3
Jo van Hoof
4
Gerard de Puit
5
Hans Faro

8,442
8,120
8,438
8,120
8,100

39
10
8
5
2
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PLANT

VAN DE MAAND MAART

2016

Voor velen is dit nog een verrassing. Omdat de planten van onze leden op twee
plaatsen gekeurd werden, kon op de kringavond nog geen plant van de maand
benoemd worden. Inmiddels zijn de briefje van de avond en de show geteld en
is de plant van de maand bekend: Dendrobium wardianum var. giganteum van
de familie Teurlincx. Proficiat!
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AGENDA 2016
7 mei:
14 mei:
28 mei:

Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, Monster
Bijeenkomst Werkgroep Paphiopedilum, Nederhorst den Berg
Ruil- en Verkoopbeurs Kring Arnhem, Oosterbeek

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

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl

Wim Crins
Sjors Teurlincx
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Wim/Sjors

06-83365414
06-23250947
06-22541548
073-6577044
073-5321664
0412-451027

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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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

