ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
november 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 19 NOVEMBER
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Lezing
Vanavond houdt Art Vogel een lezing over Maleisië. Natuurlijk
stampvol met prachtige orchideeënfoto’s voorzien van zijn deskundige
toelichting.

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'
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” komt niet bij elkaar in de
maanden december en januari.
In februari beginnen we weer, zoals gewoonlijk, met het oppotten van
Pleiones.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Zowel Lucy Benda als Jos Laaper hebben aangegeven zich niet meer
beschikbaar te stellen voor een volgende termijn als bestuurslid. Dat
betekent dat we zeer dringend een beroep moeten doen aan de leden
om kandidaten te leveren voor de vakante bestuursposities. Kandidaten
kunnen zich opgeven bij het secretariaat.

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.

JAARPROGRAMMA 2010
19 november
17 december

Lezing Art Vogel over Maleisië
Eindejaarsavond
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WINTER IN AANTOCHT?
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden en daarom doe ik het nog
maar eens. Is jullie kas of kweekruimte al winterklaar? Voor je het weet
valt de temperatuur drastisch naar beneden en kom je voor
onverwachte verrassingen te staan. Allereerst de plaats van de planten.
De plek vlak bij het raam die zomers zo’n goede is vanwege het licht
kan in de winter een rampzalige blijken te zijn. Bladeren die het glas
raken koelen zo sterk af dat beschadiging onherroepelijk is. Dus:
allereerst de plaats van de planten controleren, zonodig herschikken,
planten die het wat warmer mogen hebben wat dichter bij de
verwarming en vanzelfsprekend de koele soorten er verder vanaf. Dat
zal best een dagje of wat rommel geven, maar dat moet je er voor over
hebben. Bovendien is het wel nuttig om eens alles overhoop te gooien,
je komt altijd wat tegen dat je over het hoofd hebt gezien. En natuurlijk
alles goed schoonmaken. De winter is een periode dat je te maken
krijgt met vaak droge lucht door het stoken en juist in deze droge lucht
kan een vergeten spintkolonie zich opeens dramatisch manifesteren.
Dus kijk je planten goed na en bestrijdt ziekten of plagen direct.
En dan de kachel natuurlijk. Onmisbaar en met de juiste capaciteit zal
deze normaal gesproken de kas goed kunnen verwarmen. Alleen, soms
hebben we het niet over normaal. Met keiharde oostenwind en vorst
koelt een kas sterk af en een kachel zal overuren moeten maken. Dat
zijn dan de momenten dat het mis kan gaan. Langs het glas zal het zo
sterk kunnen afkoelen dat planten er schade door kunnen krijgen.
Remedie is om voor goede luchtbeweging te zorgen en bv een (extra)
ventilator voor de kachel te zetten die langs het glas blaast, om
zodoende de koude lucht zoveel mogelijk met de warme te mengen.
En dan die reserve kachel dan, in vrijwel geen enkele kas aanwezig?
Omdat we vertrouwen hebben in de techniek, de levering van gas en
elektriciteit en dus niet nodig? Als de elektriciteit uitvalt doet je CV het
niet meer en dus ook een eventuele reserve elektrische kachel niet. Een
stroomstoring komt vaker voor dan een gasstoring, dus is het
raadzaam iets achter de hand te hebben dat in ieder geval
onafhankelijk is van elektriciteit, bv een Zibro-kamin oliekachel. Of zorg
voor een noodaggregaat dat de verwarmingsketel in leven houdt. Voor
velen zal dat een brug te ver zijn, maar het is een optie.
Zelf verwarm ik mijn serre deels via de CV van het huis, maar
onafhankelijk daarvan heb ik een gasgevelkachel geïnstalleerd. Zolang
er gas is doet deze het tenminste en bovendien: als ik de CV s’ nachts
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lager zet dan voorkomt de gevelkachel dat de temperatuur in de serre
te laag wordt. En als gas en elektriciteit tegelijk uitvalt, tja, dan komt
plan C om de hoek kijken. Dat betekent uitruimen en alles de kelder in,
ik moet er niet aan denken.
Henk Smouter

TERUGBLIK OP DE TENTOONSTELLING BIJ DE MORTELEN
Onze tentoonstelling bij tuincentrum De mortelen is een mooi succes
geworden. Vele bezoekers, vooral op zondag, konden genieten van de
prachtige stand die door onze leden was opgebouwd. We hadden een
mooi en gevarieerd aanbod aan planten bij elkaar weten te verzamelen.
Het was maar weer eens het bewijs dat je met wat goede wil in de
directe regio een goede naamsbekendheid kan opbouwen met dit soort
activiteiten. De lokale TV Omroep Best heeft er ook uitgebreid opnamen
van gemaakt. Hopelijk weten nu aspirant leden de weg naar onze
vereniging ook beter te vinden. Een ding is zeker, de belangstelling
voor orchideeën is springlevend, gezien de interesse waarmee
bezoekers ingingen op allerlei vragen rond het verzorgen en kweken,
die uiteraard door onze aanwezige leden vakkundig werden
beantwoord.

VERNOEMING PLANTEN NAAR PIETER OVERSTEEGEN
Tot ieders vreugde en verrassing werd onlangs bekend dat er twee
orchideeën naar onze overleden oud-voorzitter Pieter Oversteegen zijn
vernoemd. Pieter heeft, zoals algemeen bekend was, veel tijd en energie
gestoken in het documenteren van geslachten die tot de Pleurothallis
groep behoren.
Dr. Carlyle A. Luer heeft er in toegestemd dat Ton Sijm, maar liefst twee,
nog onbenoemde planten, naar Pieter mocht noemen. Het zijn:
Masdevallia oversteegeniana en Porroglossum oversteegenianum
In Icones Pleurothallidinarum (31) XXXI heeft Luer ze beschreven, met
als inleiding:
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Ety: Named in honor of the late Pieter Oversteegen, of Eindhoven,
Holland, editor and publisher of the series "Orchids in Color."

Op zaterdag 16 oktober heeft een afvaardiging van het bestuur, samen
met Ton Sijm, een bezoek aan Betty Oversteegen gebracht om haar
officieel in kennis te stellen en de foto’s te overhandigen van de planten.
Uiteraard was zij en de familie hierdoor zeer verrast en vereerd, hetgeen
ook bleek uit haar reactie:
Lieve mensen,
Afgelopen zaterdag hebben de kinderen en ik een bezoek mogen
ontvangen van vrienden van Pieter uit de orchideeënwereld. Zij kwamen
met het geweldige nieuws dat er twee planten postuum naar Pieter
vernoemd zijn. De foto's en de beschrijvingen kwamen natuurlijk mee.
De namen zijn: Masdevallia oversteegeniana en Porroglossum
oversteegianum. Luer & Sijm
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Als beschrijving staat erbij: Named in honor of the late Pieter
Oversteegen, of Eindhoven, Holland, editor and publisher of the series
"Orchids in Color."
Jullie kunnen wel begrijpen dat Pieter zelf hier héél erg trots op zou zijn
geweest, want dit is natuurlijk een kroon op zijn werk en mede ook
omdat het bestuur van zijn eigen vereniging dit voor hem aangevraagd
heeft. Ik, wij, zijn hier heel erg blij mee en stellen het zeer op prijs. Een
woord van dank aan Ton Sijm is ook zeker op zijn plaats want die heeft
uiteindelijk alles mogelijk gemaakt.
Het is een memorabele dag voor ons geworden met een traan en een
lach, die we niet licht zullen vergeten.
Lieve groeten, Bettie, Anne-Meta,
Gerben, Nienke en Freek.
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Remco,

Jacqueline,

Robert-Jan,

PLANTENKEURING 15 OKTOBER 2010
Cattleya hybride
Stelis species

Categorie
beginners/jeugdleden

Jos Verhoeven

Ruud Engels
Phalaenopsis

Miltonia candida

6.9

Stanhopia wardii
Bulbophyllum auratum
Bulbophyllum hirunsinis
Bulbophyllum tridentatum

Frans Blom
7.6
7.6
8.0
8.7D
8.4
8.6D
7.7

Hans Faro
Bulbopyllum putidum
Bulbophyllum gracilimum

8.0
8.2

Cirrhopetalum ”Elisabeth Ann” 6.8
Howeara lavaburst
7.6
Resprepia elegans
6.9
Masdevallia floribunda
7.8
Aerangis rhodesticta x citrate 7.9

6.9
7.8
6.0

Martien Stiphout
Paphiopedilum diathum 1
Paphiopedilum diathum 2

Fam Stompff
Ascocenda rood
Vanda hybride coerulea x ?
Ascocenda white
Vanda hybr. Roberts Delight x

7.6
7.7

Margreet Verhoef - Sommeling

Jan van Hurne
Paphiopedilum hybr.
Paphiopedilum hybr.
Trichopilia

8.2
7.9
7.7
7.8

Categorie superkwekers

Jo van Hoof
Rodriguez decora
Nanodes porpax

7.7

Koos en Henk de Wit

Categorie gevorderden

Vanda coerulea
Bulbophyllum hybride
caruonculatum x sulawesii
Bulbophyllum Hans Delight
Coelogyne fimbriata
Dendrochillum cobbeana
Dendrobium hybride
Paphiopedilum hybride

7.0
7.4

7.2
8.3
8.0
?8.3

7.8
8.2

Heinz Deisenroth
Dend. Plalaenopsis hybride

6.4

De plant van de maand oktober is geworden: Bulbophyllum
carunculatum X sulawesii van Frans Blom. Van harte gefeliciteerd met
dit mooie resultaat!
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ORCHIDNET
Op de site van Orchidnet.nl staan een groot aantal beschrijvingen van
geslachten en soorten over hoe deze te verzorgen en te herkennen. Verder is er
een aantal links toegevoegd en aangepast naar andere orchideeënsites. Best
aardig om in de gaten te houden.
Kijk maar eens op http://www.orchidnet.nl
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AGENDA 2011
23-25 april 2011. Orchideeënshow kring Arnhem, kassen Epric in 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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