Pleurothallis picta
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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
Prijslijst schriftelijk aanvragen
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

UITNODIGING
KRINGAVOND

VRIJDAG

17

JULI

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

LEZING

OVER

PLEUROTHALLISSEN

DOOR

TON SIJM

Een groot geslacht van veelal kleine plantjes. Sommige zijn heel
specialistisch, maar er zijn ook een aantal aantrekkelijke soorten die
prima te houden zijn. Ton Sijm zal ons deze avond vertellen over
orchideeën uit het geslacht Pleurothallis en de directe familie
daarvan.

Pleurothallis spec. (foto: NH)

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring,
plantenverkoop, materialenverkoop, de bibliotheek, de bar,
de verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de Maand'
en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER

JE VAN

ELKAAR'

In de maanden juli en augustus zal er geen bijeenkomst van deze werkgroep
zijn. We starten weer op dinsdag 1 september. Meer informatie over deze
avond zal in het volgende kringblad staan.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN DE REDACTIE

Oproep!
Voor dit kringblaadje ben ik op zoek naar orchideeën met een verhaal. Heeft u
een plant waar u op een bijzondere wijze aangekomen bent, of een die al heel
lang in uw bezit is, of een waar u een speciale band mee hebt, of een plant die
om misschien heel andere, unieke redenen bijzonder is voor u?
Ik wil graag enkele van deze planten hier in de schijnwerpers zetten, met het
verhaal, maar ook met wat informatie over de plant zelf. Het schrijven mag u
aan mij overlaten.
In dit nummer vindt u het verhaal van Yvonne Berniers over de witte
phalaenopsis.
De redactie,
Niek Hanckmann, T. 073-6577044, E. redacteur@orchidee-brabant.nl

WEBSITE
Hebt u de mooie albums van de maandelijkse showtafel al bekeken?
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2009
juli:
augustus:
september:
oktober:
november:
december:

Ton Sijm - Pleurothallissen en aanverwanten
Vakantie
John van Hooft - Stanhopea
Najaarsveiling
Jan Pap - algemene orchideeënlezing
Eindejaarsavond

Let op! De volgende maand (augustus) is het vakantie. Er is dan geen
kringavond en er zal ook geen kringblaadje verschijnen. De eerstvolgende
kringavond zal zijn op vrijdag 18 september.
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OPEN KASDAGEN (HERHALINGSMEDEDELING)
Op 9 augustus en 6 september zijn er nog open tuindagen bij Eike en Margreet,
natuurlijk zijn ook dan weer prachtige orchideeën te bewonderen.
Welkom van 11.00 – 17.00 uur.
Adres: Waalbandijk 13, 5311 AG Gameren
Mocht het erg druk zijn, hebben ze natuurlijk niet veel tijd om persoonlijk
aandacht te besteden aan de bezoekers. Meer informatie kunnen jullie vinden
op www.eendijkvaneentuin.nl

THUNIA 'HOE

HEET IE OOK AL WEER'

Als je een orchidee laat keuren, doe je
je best om er de meest correcte naam
aan te geven. Dat zo'n kloppend
naamkaartje helemaal niet eenvoudig
is, blijkt iedere maand weer opnieuw.
De vorige maand had Jos Laaper jr.
een Thunia op de keurtafel. Op het
kaartje stond: Thunia bensoniae. Bij
het bespreken van de plant verbeterde
Jos dat zelf al in Thunia marshalliana.
Die naam is inmiddels uit de gratie.
Volgens de registers van Kew hoort
dat nu Thunia alba var. alba te heten.
Albert Maas zocht de plant op voor het
bijschrift op de website en vond een
derde naam: Thunia brymeriana.
Daarop mailde Jos mij dat die naam in
het boekje vermeld mocht worden. Bij
deze dus!

Er zijn een paar sites die je kunnen
helpen om de juiste naam te vinden.
Voor species is er de lijst van
eenzaadlobbigen van Kew:
http://apps.kew.org/wcsp/home.do
Voor hybriden kun je de database van
de RHS gebruiken:
http://www.rhs.org.uk/plants/register
pages/orchidsearch.asp
Gebruik Google om te vergelijken met
foto's
Hieronder van links naar rechts: de
zusjes bensoniae, marshalliana en de
brymeriana van Jos.
(NH)

(foto AM)
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EEN ORCHIDEE MET EEN VERHAAL
GROTE WITTE PHALAENOPSIS
Van Yvonne Berniers ontving ik het volgende verhaal:
Mijn interesse voor orchideeën begon een slordige 25 jaar terug. Al een tijdje
stonden ze toen als eigenlijk “zeldzame” planten te koop in de winkels. Planten
met “prei”-achtige bladeren; met “schoentjes” eraan; en die hele mooie grote
witte bloemen, met verschillende “hartjes” in het midden. Deze bloemen
kregen extra mijn aandacht. Ze bleken ook een naam te hebben; n.l.
Phalaenopsis. Het waren planten uit een warm gebied op aarde. Indonesië en
de Filipijnen. Toen ik nog thuis woonde, kocht ik nog geen bloemen voor
mezelf. Maar na een aantal jaren kwam ook voor mij “de grote dag” Ik zou een
bruidsboeket krijgen. Maar niet alle mannen hebben “verstand” van bloemen
en zeker niet van een speciaal boeket voor een speciale dag. Na een discussie
over en weer, kwam het er op neer, dat ik maar mijn eigen bruidsboeket uit
mocht gaan zoeken. Dan was het zeker goed; en dan kwamen de kleuren met
de bruidsjurk precies goed met elkaar overeen. Daar had ik geen moeite mee.
Mijn eigen bloemen uitzoeken, dat komt zeker goed. Ik ging naar onze
plaatselijke bloemenwinkel. Een boek hoefde ik eigenlijk niet te zien; mijn
besluit stond allang vast. Ik wilde een boeket met grote, witte Phalaenopsis.
Verder nog enkele groentakken en wat Stephanotis erin. Prachtig. Mijn dag kon
niet meer stuk.
Ook mijn trouwboeket niet. De dag na mijn
feest heb ik het naar de bloemenman terug
gebracht. Hij zou het gaan drogen voor me.
Enkele weken nadien kreeg ik het terug:
gedroogd en ingelijst. Voor toen die tijd was
het iets aparts. Ik was er erg blij mee. Het
heeft jaren aan de muur gehangen. De
bloemen zijn best wel goed gebleven, iets
verbleekt,maar toch... Nu staat het ergens op
de zolder. Maar jaren geleden op mijn
zilveren feest, waren er corsages met een
witte Phalaenopsis. In onze huiskamer staan
grote witte Phalaenopsis. en in mijn kas staat
er altijd wel een te bloeien . Niet alleen witte,
maar ook andere kleuren. Ze blijven mooi.
Alleen nu komen ze niet meer uit het verre
land. maar zelfs uit de supermarkt vandaan.
Moderne tijd,zullen we maar zeggen......
Groetjes Yvonne
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Tot voor enkele jaren geleden waren de grote witte Phalaenopsissen nog
kostbare planten en snijbloemen. De overvloed aan grote kwekerijen in
Nederland heeft daar een eind aan gemaakt. De markt wordt overspoeld en de
prijzen worden steeds lager. Bij sommige bloemisten koop je ze al met twee
bloemstengels voor minder dan een tientje.
Dat maakt ze echter niet minder mooi en zeker niet minder geschikt. Van een
gezonde plant heb je makkelijk 4 maanden plezier. Als je de bloemstengel niet
afknipt, dan hebben ze ook nog eens de neiging om na een paar maanden nog
een nabloei te geven.
Er wordt vaak gezegd dat je Phalaenopsis na de bloei op een slaapkamer moet
zetten en moet 'vergeten'. Dat is maar een halve waarheid. Het goede van die
slaapkamer is dat de temperaturen vaak wat lager zijn. Dat helpt de plant om
nieuwe bloemen te maken. Voor de groei zijn de hogere temperaturen in de
woonkamer of kas echter veel beter. En ook voor Phalaenopsis geldt hoe
sterker de plant, hoe beter de bloei. Door de plant na een goed groeiseizoen
toch een graad of 8 koeler te zetten wordt hij tot bloei aangezet. Sommige
Japanse kwekers beheersen dit trucje zo goed dat ze geweldige resultaten
boeken.
Er is een goede kans dat Yvonne indertijd de soort Phalaenopsis amabilis uit
Indonesië en de Filipijnen kocht. De steeds weer verbeterde en geselecteerde
hybriden hiervan die nu op de markt zijn, hebben vaak geen naam, maar een
nummer en worden onder allerlei merknamen verkocht. Als je een plant
aanschaft, let dan op gezonde wortels. Die zijn zilvergrijs en mooi rond. Planten
met gezonde wortels kunnen behoorlijk veel water krijgen. Planten met slechte
wortels -verschrompeld en beige van kleur- kun je beter laten staan, want die
krijg je maar moeilijk weer aan de gang.
NH

Reuzenphalaenopsis wint 3e prijs Kyoto orchidshow 2008
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 19 JUNI 2009
Categorie beginners/jeugdleden:

Fam Stompff

Geen deelname

Cattleya labiata
7.6
Trichopilia tortilis
7.3
Paph. Primulinum x philippence 7.9

Categorie gevorderden:
Frans Blom
Dendrobium dickasonii
Vanda coerulea
Haraella odorata
Jo van de Berk - Nooijen
Phalaenopsis hybride
Leptotis bicolor
Vanda coeulencens
Paphiopedilum Pinoccio x
chamberlainianum
Bulbophyllum longissimum

7.2
8.8 D
8.0
8.0
8.5 D

Jos Laaper
Thunia brymeriana

8.9 D

Fieke Bergman
Cattleya hybride
Phalaenopsis

8.4
8.5 D

Niek Hanckmann
Encyclia tripunctata x
semiaperta
Encyclia hanburii

Categorie superkwekers:

7.8
7.9
8.7 D

8.8 D
8.3

Heinz Deisenroth
Oncidium wentworthianum?
Encyclia vespa

7.9
7.6

Margreet Verhoef-Sommeling
Masdevallia colossus
Masdevallia picea
Masdevallia caloptera
Ponthieva maculata
Dendrobium Victoria reginae
Bulbophyllum concinnum

8.3
8.5
8.6
8.5
8.6
8.9

Hans Faro
Physosiphon tubatus
Cleisostoma rolfeanum

9.2 L
8.5

Martien Stiphout
Paphiopedilum dianthum
Paphiopedilum lowii
Paphiopedilum hybride
Paph.primulium x delenatii

8.2
8.1
8.4
8.4

Physosiphon tubatus (foto AM)
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TUSSENSTAND

KRINGKEURING NA HET EERSTE HALF JAAR

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)

Aantal planten

Geen deelnemers
Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frans Blom
Jo van Hoof
Jo v.d. Berk-Nooyen
Jan van Hurne
Fam. Stompff
Cees van de Witteboer
Niek Hanckmann
Piet Lambrechts
Fieke Bergman
Simon Faro
Albert Maas
Jos Verhoeven
Ineke van Boggelen
Jos Laaper
Tom Van Hest

8,633
8,367
8,133
8,122
7,689
8,471
8,550
8,525
8,450
8,375
8,200
7,975
7,350
8,900
7,900

30*
12*
12*
9*
10*
7
4
4
4
4
4
4
2
1
1

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

Heinz Deisenroth
Martin Stiphout
Margreet Verhoef
Fam Coenen
Hans Faro

8,850
8,783
8,650
8,625
8,700

19*
21*
21*
19*
8

*= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid

Masdevallia coriacea (foto AM)
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2009

PLANT

VAN DE MAAND

Opnieuw gaan de versierselen voor de plant van de maand naar Heinz
Deisenroth. Er werd zelfs gegrapt dat we inmiddels de tel kwijt zijn.
Deze keer had Heinz een indrukwekkende Oncidium boven de
showtafel hangen. De bloemtak van de plant had bijna de hele breedte
van de tafel nodig. Over de naam was nog enig meningsverschil. Op het
kaartje stond Oncidium wentworthianum, maar volgens Jos Laaper jr.
zou het om een Oncidium sphacelatum gaan. Onderaan staan beide
soorten uit Jay Pfahls online encyclopedie.

O. wentworthianum

O. sphacelatum
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AGENDA 2009
3 oktober :

NOV-dag, Botanische Tuin, Utrecht

9, 10 en 11 oktober: Gentse orchideeëndagen, UGent plantentuin en OVV
Oost-Vlaanderen, Gent

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
kringblad
best.lid
evenementen
potmateriaal
planten
kweekgroep
keuring
bibliotheek

Henk Smouter
Gerard de Puit
Koos de Wit
Niek Hanckmann
Jos Laaper jr.
Lucy Benda
Henk de Wit (Nuland)
Henk Smouter
Gerard de Puit
Jos Janssen
Jan Evers

06-54288252
0499-373816
073-5321664
073-6577044
040-2485215
0499-399284
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027
0413-367362

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

COLOFON
Kringblad van Orchideeën-Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 27 nr. 7, juli 2009
Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Yvonne Berniers, Niek Hanckmann, Albert Maas,
Jos Verhoeven
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).

9

