ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
juni 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

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

Lezing over west Maleisië
Vanavond zal Art Vogel, de orchideeënspecialist van de Hortus
Botanicus van Leiden een ongetwijfeld boeiende en leerzame lezing
verzorgen over de orchideeën van Maleisië.

Coelogyne pandurata
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop en
verloting, materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en
huldiging van de ‘Plant van de Maand'
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
In juli en augustus is er geen bijeenkomst van de werkgroep. De eerstvolgende
is op dinsdag 7 september
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
We hadden beloofd om terug te komen op de gang van zaken rond het keuren
van planten. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen over waarderingen
die tijdens onze jubileumtentoonstelling opkwamen. Op de kringavond in mei is
er al uitgebreid een en ander toegelicht. Voor degenen die de keuringscriteria
op papier willen hebben is in deze uitgave van het boekje alles waar een
keurmeester op moet letten nog eens op een rij gezet.

WEBSITE
Onze website is vernieuwd! Gaandeweg zal er nog wel eea aan inhoud
bijkomen, maar de lay-out is al een stuk overzichtelijker geworden.
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven natuurlijk altijd welkom.

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2010
18
16
21
17
15
19
17

juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Lezing Art Vogel over W. Maleisie
Lezing M. Casteleijns over Cattleya
vakantie
Lezing Barbara Gravendeel
Plantenmarkt
Lezing Jos Janssen over Equador
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn weer laat dit jaar, dus is ook dit
jaar augustus de vakantiemaand
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KIJKEN NAAR ORCHIDEEEN AAN DE HAND VAN HET
KEURINGSFORMULIER

De keurmeesters kijken met een scherp oog naar de orchideeën die ter keuring
worden aangeboden. Daarbij onderzoeken en waarderen ze de planten op een
groot aantal onderdelen. Die onderdelen corresponderen met de indeling van
het keuringsformulier. De uiteindelijke waardering die een ingezonden plant
krijgt is het resultaat van alles wat aan de hand van het keuringsformulier aan
de plant kan worden opgemerkt.
Waar wordt nu allemaal naar gekeken? Hierna worden alle criteria voor de
beoordeling op een rij gezet. Daarbij wordt de indeling van het
keuringsformulier gevolgd. Deze criteria zijn niet alleen van belang voor de
keurmeesters. Ze kunnen een prima handleiding vormen voor wie zelf de
ontwikkeling van zijn of haar planten nauwkeurig wil volgen.
Algemene indruk
-

-

Maakt de plant een gezonde indruk (geen schimmel-, bacterie- of
virusaantasting of een gebreksziekte)
Zit er ongedierte op de plant
Zit er progressie in de groei van de plant of "groeit hij terug"
Bij meerdere uitlopers: groeit/bloeit de plant mooi rondom, zit er geen
"gat" in
Indien zichtbaar: hoe is het met het wortelgestel, staat de plant niet los
in de pot, zijn er groene groeipunten te zien of juist bruine of
aangevreten wortelpunten
Is de plant op de juiste manier opgepot/opgebonden en in/op het juiste
medium (niet op de kop opgebonden, half buiten de pot, van het blok af
groeiend (grof materiaal voor dikke wortels, fijn voor dunne, juist
medium voor terrestrische planten, wel of juist niet lang natblijvend,
plant niet "begraven" of juist te ver boven het mengsel)
Is het oppot-/opbindmedium nog in goede conditie
Is de plant evenwichtig opgebouwd (geen grotere en kleinere delen
door elkaar, niet sterk naar één kant groeiend, bulben, bladeren,
bloemtakken e.d. met elkaar in evenwicht)
Is er sprake (geweest) van een groeistoring
Heeft de plant voldoende bladeren (bijvoorbeeld bij Vanda of
Phalaenopsis)
Heeft de plant de juiste afmetingen (ervaring, literatuur)
Wat voor "gevoel" geeft de plant
Gaat het om een bijzonder grote plant, afhankelijk van de soort
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-

Onderscheidt de plant zich van andere planten van dezelfde soort en
formaat (als er vergeleken moet worden)
Wordt de plant al een groot aantal jaren in een perfecte conditie
gehouden
Wordt de plant op een originele manier gepresenteerd

Aantal bloemen/takken
-

Heeft de plant het bij de soort of hybride behorende aantal
bloemen/takken, rekening houdend met het formaat/de leeftijd van de
plant
Hebben de bloemtakken de juiste lengte en stevigheid
Zijn er voldoende bloemen open

Bloem
-

Zijn er bloemen voldoende open om de kwaliteit te kunnen beoordelen
Zijn de bloemen symmetrisch en goed van vorm (indien van
toepassing, Coryanthes en Ludisia hebben bijvoorbeeld een afwijkende
bloemvorm)
Hebben de bloemen de juiste afmeting
Zijn de bloemen voldoende stevig
Hebben de bloemen de juiste kleur (indien van toepassing: Euchile
(Encyclia) citrina kan bijvoorbeeld diep geel zijn maar sommige planten
hebben hele fletse bloemen.)
Hebben de bloemen een aantrekkelijk kleur (bij hybriden)
Zijn de bloemen goed over de bloemtak verdeeld
Staan de bloemen in de juiste stand

Blad/bulbe
-

Vertonen de bladeren beschadigingen, afwijkingen (harmonicablad,
omgekruld blad, bruine punten, vlekken)
Hebben de (alle) bladeren de juiste afmetingen (lengte, breedte)
Hebben de bladeren voldoende bladspanning
Hebben de bladeren de juiste kleur
Hebben de bladeren de juiste vorm
Staan de bladeren in de juiste stand (omgedraaid blad bij bijvoorbeeld
Phalaenopsis)
Bij afwezigheid van blad (Pleione, Calanthe, sommige Dendrobiums):
zien de bulben er goed uit, zijn ze groot genoeg, zijn ze beschadigd,
zijn ze niet te zeer ingeschrompeld

Presentatie
-

Is de plant schoongemaakt
Is de pot schoongemaakt
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-

Zijn dode delen van de plant op een nette manier en op het juiste
tijdstip verwijderd (blad bijvoorbeeld niet recht afgeknipt maar in de
bladvorm)
Staat de afmeting van de pot/het blok in verhouding tot het formaat
van de plant?
Zijn bloemtakken/bulben op de juiste manier en het juiste tijdstip
opgebonden (bulben niet extreem naar het licht gegroeid, bloemen in
de goede stand)
Zijn er geen storende opbindmaterialen gebruikt (kleur, vorm, aard
materiaal)
Staat het formaat van de opbindmiddelen in verhouding tot het formaat
van de bloemtakken/bulben
Zitten er geen storende of voor de plant (potentieel) nadelige
"bijgroeisels" in de pot of op het blok
Verstoort de kleur, vorm, afmeting van het naam¬kaartje het uiterlijk
van de plant niet
Is de aard van de pot, blok, mand en dergelijke niet storend (niet
kapot, blok van fatsoenlijke vorm, geen roestige oude metalen mand)

Jos Janssen

Coelogyne dayana (foto: Henk Smouter)
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NET GEMIST?
Hoe bestaat het, heb ik eindelijk mijn Cuitlauzina pendula (vroeger:
Odontoglossum pendulum/citrosmum) met drie(!) bloemtakken in volle
ontwikkeling, ga ik met vakantie!!.
Als je deze uiterst trage groeier kent weet je dat de ontwikkeling van de
bloemknoppen zo mogelijk nog trager gaat (of heb ik geen geduld?). Om te
beginnen, om deze plant in bloei te krijgen moet je bijzonder spartaans ingesteld
zijn. Geen water in de winter en dat betekent dus he-le-maal niets, zeker 5
maanden lang! Een keer nat tussendoor en je kunt het vergeten. En zelfs dan kan
het nog mis gaan want de plant laat o zo makkelijk zijn knoppen vallen als het in
de rusttijd nog eens wat te warm is.
Ik had het gevoel dat ik het eindelijk te pakken had met deze plant. De hele
zomer heeft hij lekker in de boom buiten gehangen, mooie bulben ontwikkeld en
in november op de koudste plek hoog in de kas gehangen, lekker licht dus en zo
dat ik hem onmogelijk water kon geven. Vanaf februari eens voorzichtig gekeken
of er al wat te zien was. Niets, alleen tergend langzaam ontwikkelende nieuwe
scheuten. Ik dacht al dat het weer niets zou worden totdat ik ineens tussen de
stijf opgevouwen nieuwe scheut een verdikkinkje zag en warempel, bij drie van de
vijf scheuten kwam tergend langzaam een bloemstengel tevoorschijn! Dat was
begin maart. Nu, eind mei, dus alweer drie maanden later, zijn de bloemstengels
eindelijk vol ontwikkeld, zo langzaam gaat dat.
Ik mag hopen dat de bloemen ook lang goed blijven, zodat ik, als ik 16 mei
terugkom, er nog bloemen op staan. Zou toch flauw van die plant zijn als hij na zo
langzaam zich te ontwikkelen, hij heel gauw zou uitbloeien. In ieder geval heb ik
de achterban opdracht gegeven foto’s te maken
Maar wat zeur ik eigenlijk? Vroeg op vakantie gaan heeft ook zijn voordelen, nu
kan ik eindelijk mijn Stanhopea’s weer zien bloeien (bloeien altijd eind juli, begin
augustus)
Henk Smouter

Cuitlauzina pendula (toen de plant nog klein was, foto Henk smouter)
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PLANTENKEURING 16 APRIL 2010
Bulbophyllum trichono sepalum8.2
Bulbophyllum eberhardtii
7.9
Bulbophyllum calyptratum
7.9
Encyclia hunburii
7.4

Categorie beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Dendrobium indivisum

6.7

Categorie gevorderden
Niek Hanckmann
Enc. Tripunctata x semiaperta 8.4
Encyclia hanburyi
7.4
Frans Blom
Dendrobium farmeri var alba
Podangis dactyloceras
Dendrobium dickasonii
Phalaenopsis tetranis alba
Paphiopedilum hybride nr 6

8.2
8.2
8.0
7.4
7.8

Jos Verhoeven
Oncidium hybride

8.2

Jo van Hoof
Maxilaria nasuta
Maxilaria spec
Orchidee spec.
Gomesa crispa 1
Gomesa crispa 2

7.0
5.8
7.6
8.3
7.3

Albert Maas
Cattleya intermedia
Odontoglossum wyattianum
Odontoglossum sceptrum

6.0
6.9
6.2

7.8

Henk/Koos de Wit
Bulbophyllum macrantum
Bulbophyllum hiradense

8.0
7.6

7.8
7.7

Simon Faro
Bulbophyllum bicolor

8.4

Jos Laaper
Phalaenopsis hybr.

7.6

Categorie superkwekers
Heinz Deisenroth
Dendrobium heroglossum
Dendrobium anosnum
Eulophia andamanensis

7.0
7.3
8.1

Martien Stiphout
Paphiopedilum huanglanze
Paphiopedilum sinsii
Paphiopedilum tarianum

8.4
7.9
7.4

Margreet Verhoef – Sommeling

Ineke van Boggelen
Paphiopedilum glaucophyllum 7.1
Fieke Bergman
Phalaenopsis

Riet Maas
Dendrobium parishii
Paphiopedilum
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Pleurothallis specie
Maxillaria tenuifolia “Bohemia”
Dendrobium unicum
Dendrobium wardianum

8.5
7.9
8.3
8.3

Hans Faro
Dendrobium senile

7.8

De plant van de maand april is geworden: Bulbophyllum bicolor van
Simon Faro. Simon, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
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AGENDA 2010
18 t/m 20 juni: orchideeëntentoonstelling Leuven

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

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 28 nr. 5, juni 2010
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, Jos Janssen
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).

