Van de bestuurstafel
Direct na de verpotmiddag heeft de 2e bestuursvergadering plaatsgevonden. Daarbij konden
we tevreden terugzien op een geslaagde middag. De uitnodiging om volgend jaar weer terug
te mogen komen, nemen we daarom ook graag aan.
De overdracht van secretaris/penningmeester is inmiddels zover geregeld door Toon, Jopie
en Miranda. Registratie K.v.K. is inmiddels ook afgerond.
De statuten van de vereniging zullen niet aan de leden worden uitgereikt, maar zijn voor
iedereen bij Jopie in te zien.
Jopie heeft een groot aantal oude NOV tijdschriften en we willen die graag aan de leden
gunnen. Afgesproken wordt dat ieder lid er maximaal 2 kan krijgen, om zo kennis te kunnen
maken van de voordelen van het NOV-lidmaatschap.
Tevens zijn er een aantal oude boekjes van de kring beschikbaar. Ook hier kan men er 2
stuks van krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jopie:
secretaris@orchidee-wbz.nl Zij brengt de bestelde lectuur dan mee naar de eerst volgende
bijeenkomst.
De agenda wordt iedere bestuursvergadering doorgelopen en bijgewerkt. Het is misschien
wat vroeg, maar we kijken nu ook al naar 2018. Daarom aan iedereen het verzoek, mee te
denken welke onderwerpen we graag behandeld willen zijn. Sommige onderwerpen vragen
namelijk een grotere voorbereidingstijd.
Zoals vorige maand al aangegeven willen we toch het keuren van meegebrachte planten er
weer in terug hebben en we hopen daar z.s.m. bij iedereen op terug te komen.
Verder wordt er gewerkt aan de vorming van werkgroepen en aan de P.R. van de kring.
Zodra e.e.a. meer concrete vorm krijgt, komen we er direct op terug.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
15 mei:

mededelingen en bedanken oude bestuursleden
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing Ecuador door Miranda

19 juni:

mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing door Herman

8 juli:

BBQ bij Jan van der Linden.
Jan verzorgt een uitgebreide excursie in het vol automatische orchideeën
bedrijf van zijn buurman. Tevens een grote plantenverloting.

5 Augustus:

open kas. Wie stelt zijn kas/huis beschikbaar? Op dit moment hebben
Miranda Buckens, Hans van der Hoeven en Wim de Groot zich opgegeven.
(Er mogen nog meer leden zich aanmelden)

18 september: mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing Thailand deel 1 door Wim
16 oktober:

mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Plantenveiling

Lezing Thailand deel 2 door Wim
18 november: zaterdagmiddag bezoek een orchideeën kweker
Lezing/uitleg/plantbespreking ter plaatse
16 december: zaterdag gezellige kerst/eindejaars bijeenkomst met eten en grote verloting.
Begint om 16.30 tot ca. 23.00 uur

Belangrijke data’s:
7 mei

Plantendag Arboretum Oudenbosch 12.00-16.00 uur

27 mei :

Internationale Ruil- en Verkoopbeurs, Kring Arnhem, Lebret, Lebretweg 51,
Oosterbeek

3 t/m 4 Juni:

Open Nursery Weekend 2017 bij Akerne Orchids Schoten België
www.akerne-orchids.com

7 oktober:

NOV plantjesdag

De verpotmiddag
j.l. zaterdag 15 april, in het ‘t “Klein Loo” op landgoed Vrederust was wederom een groot
succes. Circa 30 leden waren aanwezig en een 10-tal leden hadden planten, test water en
zelfs eigen gebakken koek bij. Het spreekt voor zich dat we dit jaarlijks terugkerend
evenement volgend jaar weer op de agenda hebben geplaatst.
Dit jaar was er aandacht voor het oppotten in stenen schalen en uiteraard het verpotten van
oude planten. Vrijwel alle meegebrachte planten zijn aan bod gekomen, met uitzondering
van planten met beestjes. Verschillende mensen waren geïnteresseerd in welke
bestrijdingsmiddelen je nodig hebt. Vaak gaat het hierbij om het bestrijden van schimmels,
wolluis, mijten, slakken, dop en schildluis.
Het is moeilijk aan te geven welke producten je daarvoor moet kopen, het gaat immers om
de werkzame stoffen en die producten worden onder diverse labels op de markt gebracht.
Het gaat dan daarbij om zowel granulaten en opgeloste vormen. Het is oppassen met het
mixen van verschillende opgeloste stoffen. Met alleen granulaten is het vaak eenvoudiger.
Bedenk wel dat chemische bestrijdingsmiddelen zwaar ter discussie staan, maar helaas
werken biologische middelen vaak minderen effectief. Belangrijk is, zodanig te kweken dat je
geen of weinig bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Om niet overvallen te worden door
ongewenste bezoekers kun je beter preventief bestrijden.
Werkzame stoffen zijn:
Schimmels en zwart rot: Thriram of fosethyl-aluminium (producten tegen o.a. aardappelrot)
Mijten, zoals spint: tebufenpyrad (Masaii)
Wolluis, dop en schildluis: imidacloprid (Admire en Calypso)
Bovenstaande stoffen zijn systemisch, dwz. dat het product door de plant wordt opgenomen
en zodra het insect aan de plant zuigt, eraan dood gaat, belangrijk bij het uitkomen van
eieren/ larven. Het dompelen van de planten verdient de voorkeur.
Voor een beter resultaat is het aan te raden om een paar druppels afwasmiddel (per liter
vloeistof) bij het spuitmiddel toe te voegen. Afwasmiddel tast de waslaag van bijv de wolluis
aan.
Ga naar een goed gesorteerde (internet) winkel, informeer naar deze middelen, of
alternatieven en mogelijke biologische bestrijding.
Ook is er bij de Aveve in België meer verkrijgbaar dan in Nederland. (Wat hier verboden is, is
daar vaak nog verkrijgbaar. Vaak vragen bij de kassa.)

Interessante websites:
Orchidee verkopers: Nederland
www.botorch.com
www.orchidwubben.com
www.claessenorchids.com
www.reinhartorchideeen.nl
www.orchideeenvdlinden.nl
www.judithprinstuinorchidee.nl
www.kwekerijdeschullhorn.nl (pleiones)

Orchideeën verkopers: Internationaal
www.orchidjacky.be
www.akerne-orchids.com
www.orchideeen-petrens.be
www.popow-orchids.com
www.hennes-orchideen.de
www.schwerter-orchideenzucht.de
www.orchideen.com (orchids and more)
www.currlin.com
www.orchideen-holm.de
www.msb-orchideen.de
www.bvorchids.com.br
www.roellke-orchideen.de (planten van Ecuagenera zijn hier vaak te kopen)
www.orchideen-lucke.de (planten van Floralia zijn hier vaak te kopen)
www.floralia.com.br (prijslijst op aanvraag/Facebook)
www.ecuagenera.com
Orchideeën encyclopedie: www.orchidspecies.com
Kew: www.kew.org/tags/orchids
Coelogyne website: www.coelogynes.com
Orchids of New Guinea: www.orchidsnewguinea.com
www.orchideenforum.de
DOG: www.orchidee.de/forum
NOV: www.nov-orchidee.nl (ook een forum actief en groep op Facebook)
Orchideeën vereniging Vlaanderen: www.orchidee-vlaanderen.be (ook een forum actief)
Afgesplitst forum van de NOV: www.orchideeeninformatie.nl
Orchideeën hoeve Luttelgeest: www.orchideeenhoeve.nl (tevens verkoop)
Amerikaans orchideeën forum www.slippertalk.com/forum (aanmelden verplicht voor je daar op kan)

