ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Maart 2010

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

Komende kringavond zal Yvonne Beniers haar dia's meenemen waarvan
ze graag wil weten hoe de planten heten. Een gezellig avondje planten
herkennen en benoemen dus. Lekker interactief met elkaar kennis
opdoen en delen.

Dendrobium farmeri “ alba” (foto: Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop,
materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
‘Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting
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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 april. Voor de pauze geeft Hans Faro een
presentatie over het kweken van “Butterfly Orchids”. Na de pauze
bespreken Herman Pauw, Jos Verhoeven en Huub Boesten ieder 3
planten.
Natuurlijk kunnen altijd probleemplanten meegenomen worden.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Gezien de beperkte ruimte in het boekje is het niet mogelijk alle
keuringsuitslagen van de KCO van onze jubileumtentoonstelling op te
nemen. De uitslagen liggen ter inzage op de kringavond.

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

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2010
19
16
15
18
16
21
17
15
19
17

maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

lezing door Yvonne Beniers
Veiling
Vijko Lukkien - Tresor
lezing (M. Casteleijns of Y. Beniers)
lezing (M. Casteleijns of Y. Beniers)
vakantie
Lezing Barbara Gravendeel
Veiling
lezing Jos Janssen over Equador
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn weer laat dit jaar, dus is dit jaar
augustus de vakantiemaand
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OPROEP VOOR PLANTEN TENTOONSTELLING KRING EINDHOVEN
Op 19, 20 en 21 maart houdt onze zustervereniging Kring Eindhoven
een grote orchideeënshow bij Life and Garden Weg naar Bakel 4, 5709
JA Helmond. Omdat zij ook met een mooie inzending aan onze
tentoonstelling bij Josina hebben meegedaan moeten wij ons
vanzelfsprekend ook van onze beste kant laten zien. Wij vragen jullie
dan ook dringend om ook planten voor deze tentoonstelling
beschikbaar te stellen. Er is een 3 meter lange vitrine beschikbaar,
waar alle miniaturen en zeldzame planten een veilige plaats kunnen
krijgen.
Planten kunnen worden aangeleverd bij Life and Garden op
woensdag 17 maart tussen 11.00 en 20.00 uur en op donderdag
18 maart tussen 9.00 en 12.00 uur. Ze kunnen maandag 22
maart weer worden opgehaald.
Op donderdag 18 maart worden de planten gekeurd door de KCO. Er
kunnen maximaal 30 planten van ons worden gekeurd. De
Keuringscommissie bestaat uit Wiel Driessen, John van Hooft (tevens
voorzitter / woordvoerder), Martin Stiphout en Jos Laaper.
Openingstijden van de
tentoonstelling (toegang is
gratis)
Vrijdag 19 maart van
09.00 - 21.00 uur
Zaterdag 20 maart van
09.00 – 17.00 uur
Zondag 21 maart van
11.00 - 17.00 uur
Voor vragen kunt u altijd even
bellen met 0492-592271, of
mobiel 06-50605214, of email
info@kring-eindhoven.nl
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OPROEP VOOR PLANTEN ORCHIADE LEIDEN
Wij doen ook een beroep op jullie
medewerking te verlenen aan de
Orchiade die de Nederlandse
Orchideeën Vereniging organiseert
in samenwerking met de Hortus
Botanicus in Leiden. Er is een
tijdschema opgesteld voor het
afleveren van de planten per kring.
Het aanleveren is verdeeld over 2
dagen, om groot oponthoud en
chaos te voorkomen.
Voor onze kring is dit
vastgesteld op woensdag 31
maart 2010 vanaf 12.00 uur
De planten kunnen weer worden
opgehaald op dinsdag 6 april
tussen 10:00 uur en 16:00 uur
Op het totaal ingeschreven aantal orchideeën mag het volgende aantal
ter keuring worden aangeboden:
1 tot en met 3 planten
1 plant ter keuring aanbieden.
4 tot en met 5 planten
2 planten ter keuring aanbieden.
6 tot en met 8 planten
3 planten ter keuring aanbieden.
9 tot en met 10 planten
4 planten ter keuring aanbieden.
11 of meer planten
5 planten ter keuring aanbieden.
De KCO heeft het recht om incidenteel hiervan af te wijken en meer
planten te keuren per deelnemer dan hier staat aangegeven. Voor de
inschrijving wordt verzocht een inschrijfformulier te gebruiken. Dit
wordt op de kringavond beschikbaar gesteld. Ook is het te downloaden
via onze website: www.orchidee-brabant.nl.
Verzocht wordt dit formulier zoveel mogelijk met behulp van de
computer in te vullen, anders graag met blokletters.
Voor leden van de NOV ook het NOV-lidnummer vermelden, dit staat op
de ledenpas. Met dit gegeven is het voor de registratie in Leiden erg
makkelijk om alle gegevens per computer in te vullen bij de inlevering
van de orchideeën.
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Voor degenen die persoonlijk planten willen aanleveren: Voor het
afleveren kan gebruik gemaakt worden van de achteringang
(Paterstraatje) van de Hortus, door de slagboom, via een steegje kom
je bij de achteringang van de kas waar men de planten kan uitladen. Je
moet dan wel weer zo spoedig mogelijk het terrein verlaten en kan
bijvoorbeeld de auto(s) parkeren op de parkeerplaats Haagweg, en je
met het gratis vervoer naar de Hortus laten brengen.
Namens de KCO-NOV
Wim Jansen.(secretaris)

OPEN DAGEN ORCHIDEEËNKWEKERIJ JAN VAN DER LINDEN
Op 16 en 17 april houdt orchideeënkwekerij Jan van der Linden weer de
jaarlijkse Open Dagen. Vele orchideeën zullen dan weer te bewonderen zijn in
een mooie showopstelling. Kijk voor meer informatie op de website.
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TERUGBLIK OP DE

JUBILEUMTENTOONSTELLING

Ik denk dat iedereen het er wel over eens was: onze tentoonstelling was meer
dan geslaagd. Bijna 200 planten vulden de showtafel. Het waren er zoveel dat
we zelfs een aparte paphiopedilumwand konden inrichten, waar in een
overzichtelijke opstelling de variatie binnen dit geslacht eens goed naar voren
kwam. Mijns inziens maakte dit direct een einde aan het vooroordeel dan alle
venusschoenen er hetzelfde uitzien. Er waren heel mooie volwassen planten
met meerdere bloeiwijzes, zoals de mooie P villosum x drurii van Jan Evers en
de P. micranthum en delenatii van Martien Stiphout. Maar er was nog veel meer
mooist te zien. Tijdens de nabespreking van de KCO hoorde ik zeggen dat het
tegenwoordig zeldzaam is dat er zulke mooie grote planten worden
tentoongesteld. Denk maar even aan de enorme Dendrochilum filiforme,
Dendrobium delicatum en Dendrobium speciosum van Heinz Deisenroth en de
prachtige bakken Pterostylis curta x pedunculata van Margreet Verhoef en Eike
den Hengst. Terecht kregen al deze planten het predicaat “Goud” mee.
Voor de KCO was het een moeilijke opgave om tot een keuze mooiste plant van
de tentoonstelling te komen. Na veel overleg werd uiteindelijk gekozen voor de
Pterostylis, omdat dit qua compositie het meest aansprak. Punt van discussie
was (en daar komen we denk ik nooit uit): zien we dit nu als geheel als een
plant of is het een hele bak vol verschillende plantjes. Strikt genomen is het
natuurlijk het laatste. Pterostylis maakt bolletjes die, net als Pleione, bij elkaar
in een bak geplant zorgen voor een uitbundig bloeiend geheel. Er tegenin kan
worden gebracht dat die bolletjes ook allemaal uit een enkel bolletje zijn
voortgekomen, dus het is wel een gehele kloon, dus eigenlijk identieke
individuen. Ikzelf heb er geen enkele moeite mee dit als een plant te zien, en
uiteindelijk, gezien de keus, de KCO ook niet.
HS

PLANTENKEURING 26 FEBRUARI 2010
Coelogyne cristata
Cymb Sarah Jane Ice cascade
Paphiopedilum hybride 3
Paphiopedilum hybride 12
Paphiopedilum hybride 4
Paphiopedilum hybride 7
Paphiopedilum hainanense
Paphiopedilum gratrixianum
Paphiopedilum delenatii
Sophronites sernuia

Categorie beginners/jeugdleden
Geen deelname
Categorie gevorderden
Frans Blom
Bulbopyllum comcimmum
Dendrobium gracilicaule
Phalaenopsis stuartiana

6.9
7.8
8.2
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6.4
6.8
8.3
7.7
8.0
8.4
8.0
7.9
7.6
7.8

Yvonne Beniers
Maxillaria porphyrostele
9.1
Phalaenopsis wit-rose stippels 8.2
Phalaenopsis Dream Diamond 8.5
Phalaenopsis Dream Diamond 8.5
Phalaenopsis wit (glazen vaas) 8.9
Phalaenopsis (Debara)
8.3

Jo van Hoof
Cambria Colm. Jungle Monarch 8.2
Dendr. Speciosum var. hillii
8.3
Pleurothallis spec stelis spec
7.8
Pleurothallis spec stelis spec
8.0

L
D
D
D

Piet Lambregts
Dendrobium delicatum
Dendrobium kingianum
Henk (van Koos) de Wit
Bulbophyllum
Dendrobium adae
Phalaenopsis hybride
Phalaenopsis hybride
Encyclia ciliaire
Vanda hybr.
Vanda hybr.
Bulbophyllum falcatum

6.9
7.2
7.9
7.6
7.5
7.4
7.3
8.2

Niek Hanckmann
Maxillaraia porphyrostele
Paphiopedilum sukhakulii
Trudelia cristate

8.3
8.4
8.5

Jos Verhoeven
Cymbidium hybride
Osmoglossum pulchellum
Paphiopedilum hybride

7.9
8.0
7.8

Jan Evers
Paphiopedilum
Paphiopedilum
Paphiopedilum
Paphiopedilum

Categorie superkwekers

8.0
7.8

Heinz Deisenroth
Dendrobium delicatum
Dendrobium delicatum
Dendrobium x delicatum
Dendr. delicatum x speciosum
Dendr. Tarberi
Dendrobium speciosum
Dendrochillum filliforme
Bulbophyllum kanburiense
Psychopsis papilio
Martien Stiphout
Paphiopedilum delenatii 1
Paphiopedilum delenatii 2
Paphiopedilum armeniacum
Paphiopedilum micrantum
Paphiopedilum villosum
Paphiopedilum venustum
Paphiopedilum hainanensis
Paph. Chamberlainianum
var. latifolium
Paph. hybr. alwia x primulium
Paph. Hybride wit
Paph. Drury x villosum
Angraecum sequipetale

vilossum x drurii8.8 D
vilossum x drurii9.1 L
sukhakulii
8.5 D
hybride geel
8.7 D

Albert Maas
Cyrtochinucim macranthum
Phalaenopsis hybride geel
Phalaenopsis phillipinensis

7.8
8.0
8.3

Kees van de Wittenboer
Dendrobium tetraglossum
Dendrobium gracilicaule

8.5 D
8.1

8.9
8.4
7.6
7.2
8.4
7.7
8.9
7.2
7.8
8.5
9.2 L
8.7
8.5
8.8
8.3
8.6
8.3
8.5
8.1
8.3
8.7

Margreet Verhoef – Sommeling
Pholidota chinensis
7.7
Restrepia elegans
7.3
Oerstedella centradenia
8.5
Pterostylis curta pedunculata 8.5
Pterostylis curta pedunculata 8.8
Dendrobium tetragonum
7.7
Hans Faro
Burrageara Samurai

7

7.9

Burrageara Samurai
Bulbophyllum micholitzii
Bulbophyllum sulawesii
Bulbophyllum lindleyanum
Baptistonia echinata

Stenorchunchos millei
Leptotis bicolor
Maxilaria variabilis punctata
Phalaenopsis pallens

8.1
8.0
6.9
8.1
8.3

8.2
7.4
8.1
7.8

De plant van de maand februari is geworden: Paphiopedilum delenatii
van Martien Stiphout. Martien, gefeliciteerd!
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AGENDA 2010
20 maart
19-21 maart
1-5 april
8 mei

tafelkeuring orchideeën, Orchideeënhoeve Luttelgeest
Orchideeëntentoonstelling Kring Eindhoven life&garden,
Helmond
Orchiade, Leiden
Ruil/verkoopbeurs kring Arnhem (Epric, Huissen)

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
kringblad
Henk Smouter
best.lid
Jos Laaper jr.
evenementen Lucy Benda
potmateriaal Henk de Wit (Nuland)
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

06-54288252 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl
06-54288252 redacteur@orchidee-brabant.nl
040-2485215 info@orchidee-brabant.nl
0499-399284 activiteiten@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
06-54288252 Voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027
0413-367362 bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
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Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter 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).

