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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
December 2012

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
10.00 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

KRINGBIJEENKOMST ZATERDAG 15 DECEMBER
aanvang 10.30 uur
bij orchideeënkwekerij Jan van der Linden in Brakel

Eindejaarsbijeenkomst
De eindejaar bijeenkomst wordt weer gehouden in de kassen van Jan
van der Linden in Brakel. We worden omstreeks 10.30 verwacht voor
een leuke en ongedwongen jaarafsluiting. Uiteraard worden er voor
onze competitie gewoon planten gekeurd, net zoals op onze normale
kringavonden! Voor lunch wordt gezorgd.

Masdevallia ampullacea

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop
vanuit de kas, GEEN materialen verkoop, GEEN bibliotheek maar wel 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'
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” komt niet bij elkaar in de maand
januari.
In februari beginnen we weer, zoals gewoonlijk, met het oppotten van Pleiones.
Plaats: Nog onbekend (zie bericht elders in dit blad)
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Het is alweer het einde van het jaar. Een jaar waarin we kunnen terugkijken op
succesvolle tentoonstellingen, een goede opkomst tijdens de kringavonden en
een stabiel ledenaantal. Vooral dit laatste is verheugend in een tijd waarin veel
verenigingen te maken hebben met (sterk) teruglopende ledenaantallen. Laten
we hopen dat we dit in de komende jaren kunnen vasthouden en misschien nog
wat kunnen groeien.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2013 toe!

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

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2013
18 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
juli
16 augustus
20 augustus
18 oktober
15 november
20 december

Jaarvergadering, lezing nomenclatuur (Gerard de Puit)
Lezing Costa Rica door Joost Riksen
Oppotten en kweekwedstrijd, onder voorbehoud
Veiling
Lezing Restrepia door Ruud Nabibaks
Lezing Europese orchideeen door Patrick Mannens
Vakantie
Lezing, nog onbekend
Lezing, nog onbekend
Veiling
lezing Herman ter Borch
eindejaarsbijeenkomst (datum onder
voorbehoud)
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NOTITIE BESTUURDERSBERAAD NOV
Tijdens het bestuurdersberaad is behoorlijk gediscussieerd over het voorstel
van het bestuur van de NOV. Hieronder staat een reactie van het bestuur van
de NOV naar aanleiding van het bestuurdersberaad en de weerstand die er
bleek te zijn voor de plannen van het bestuur
Het bestuur heeft besloten, gehoord hebbende de reacties van kringen, leden
en het BB, het voorstel terug te trekken. Het bestuur is er echter wel van
doordrongen dat er wat moet veranderen om het ledental van de kringen en de
NOV op niveau te houden. Daarom heeft het bestuur besloten om te komen
met een nieuwe nota over de toekomst. In deze nota zal ingegaan worden op
het waarom van het terugtrekken van de eerdere nota en het waarom van
andere noodzakelijke veranderingen. Het bestuur zal de kringen en de leden
van het NOV gaan betrekken bij de uiteindelijke totstandkoming van een
definitief voorstel. Medio februari 2013 kunt u een nieuw voorstel tegemoet
zien. Omdat we het overleg met de kringen belangrijk vinden hebben we nu
reeds twee vergaderingen met de kringen gepland, zodat een ieder de
mogelijkheid heeft deze nu al in de agenda te zetten.
Belangrijke data
•
13 april 2013 11.00 uur Botanische tuinen te Utrecht. Hoofdthema de
toekomst van de NOV
•
16 november 2013 11.00 uur Botanische tuinen te Utrecht.
Het bestuur komt maandag 14 januari 2013 weer bij elkaar
Het bestuur wenst u vast prettige feestdagen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar.
Het bestuur van de NOV

VERHUIZEN?
Naar het zich laat aanzien zit het er dik in dat we volgend jaar niet meer in de
Voeg terecht kunnen. Momenteel zijn we in gesprek met Welzijn Best. Zij
kunnen ons accommodatie bieden in Kadans, ook een buurtcentrum in Best.
Aantrekkelijk is dat we daar zowel op de dinsdagavond als vrijdagavond terecht
kunnen. Probleem is echter dat ze voor onze spullen (kasten, licht etc) (nog)
geen fatsoenlijke opslag hebben. Bij het schrijven van dit boekje was daar nog
geen oplossing voor, dus moeten we nog een slag om de arm houden. Zodra er
meer duidelijkheid is horen jullie uiteraard meer.
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ORCHIDEEËN 100 JAAR GELEDEN: MASDEVALLIA’S

Masdevallia veithiana (foto internet)
Wie er een aantal Masdevallia’s op na
houdt, weet met ons, dat men er dan
geregeld een of meer in bloei heeft.
Zoo kunnen van dit zeer interessante
geslacht nu bloeien: Masdevallia
deorsa, M. nudifica, M. vilifera, M.
anchorifera, M. maculata, M. infracta,
M. schlimii, M. tridens, M. calura, M.
muscosa en een aantal hybriden.
Al deze Masdevallia’s geven wij een
plaats kort bij het glas, ‘t zij dat zij
opgehangen worden of op standaard
staan. Wanneer wij naast deze
kweeken de soorten: M. macrura, M.
trochilus, M. elephantica, M.
peristeria, M. gargantua, M.

epihippum en M. coriacea, dan zien
wij weer heel wat anders.
Masdevallia macrura is zonder twijfel
wel de grootste van alle; haar
bladeren gelijken meer op die van
Cattleya’s dan op Masdevallia’s.
Wenscht men soorten of hybriden die
door schitterende bloemen
uitmunten, dan raden wij aan te
kweken: M. coccinea en een groot
aantal variëteiten van deze; M.
harryana, M. amabilis, M. veitchiana,
M. ignea, M. barlaeana, M. splendida
en de met gele bloemen zich tooiende
M. davisii, die zich van alle ander
onderscheidt. Planten van
laatstgenoemde en van M. veitchiana
hebben de eigenaardige gewoonte
ook in de winter te willen bloeien en
het verdient aanbeveling om in dien
tijd, zoodra wij de bloemstengels
tevoorschijn zien komen, weg te
nijpen.
Het is thans een zeer geschikte tijd
om de planten na te kijken, zoo
noodig te verpotten, te scheuren of
wat dan ook te doen, immers zij
maken om dezen tijd van het jaar
veel nieuwe wortels en zijn dus
spoedig de gevolgen eener
verplanting te boven. Het spreekt van
zelf dat groote planten, waarmede wij
bijv. het volgende jaar willen
exposeren, niet gestoord mogen
worden, zouden wij dat doen dan
konden de bloemstengels wel eens
uitblijven.
Specimenplanten, die in ’t hart kaal
worden, moeten uit elkander
gehaald, in stukken gedeeld, opnieuw
opgepot worden, ‘t zij in potten of in
pannen, om er dadelijk maar weer
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een tentoonstellingsplant van te
maken.

Masdevallia floribunda
Klein blijvende Masdevallia’s, zooals
M. wageneriana, M. melanopus, M.
floribunda, M. picturata, M.
o’brieniana, M. rosea, M. tridactilites
en een aantal hybriden hebben
minder behoefte om veel verplant te
worden; is de compost zuur, iets dat
wij gemakkelijk ruiken dan gaan wij
dadelijk tot verplanting over, al
behoeven wij geen grooter pot of
mandje te gebruiken.

Een enkel woord over het verplanten.
Wij beginnen de schoongewasschen
pot voor de helft te vullen met
potscherven, waarover een laagje
ruwe Sphagnum gelegd wordt. De
compost die al klaar ligt, bestaat uit
varenwortelgrond (van Polypodium
en Osmunda) en Sphagnum, van
ieder de helft, terwijl daaraan nog
wordt toegevoegd een hand vol zand
en twee handen of meer vol kleine
stukken potscherven. Men lette op
dat de voet van de plant gelijk komt
met den rand van den pot, terwijl de
compost stevig om de wortels wordt
aangebracht. Na het verplanten is het
zeer opletten met gieten; elke
overdaad van water zoowel aan den
voet der plant als in de lucht, waarin
zij staat, doet bladeren afvallen en de
wortels sterven. Deze critische
periode duurt niet lang, spoedig laten
zich weer nieuwe wortels zien en
kunnen wij weer geregeld gieten.
Masdevallia’s kunnen in een koude
kas gekweekt worden, waar de
temperatuur niet onder de 45 gr
Fahr. mag dalen. Gedurende den
winter is een nachttemperatuur van
50 gr. gewenscht. Bij zeer strenge
koude mag het kwik tien graden
zakken.
Uit: Onze Tuinen, september 1910
Overgenomen en bewerkt door Henk
Smouter

INLEVEREN WISSELBEKERS
Hierbij worden de prijswinnaars van vorig jaar verzocht om de
wisselbekers in te leveren (voor zover nog niet gedaan)
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 16 NOVEMBER 2012

Gerard de Puit
Pleurothallis endotrachys
Pleurothallis ruscifolia

Categorie
beginners/jeugdleden
Natalia van Doormalen
Catasetum pileatum
Catasetum ochraceum
Mormodes lawrenceana

8,0
7,5
7,9

D
D
D

Jo van Hoof
Dendrobium hybride

8,5

D

Simon Faro
Bulbophyllum gracillimum
Paphiopedilum henryanum

7,8
8,4

Johnny Haasakker
Cattleya hybride

7,9

Categorie gevorderden

Jos Verhoeven
Paphiopedilum henryanum
Paphiopedilum dayanum x
herrmannii
Paphiopedilum hybride
Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum careyanum
Bulbophyllum Louis Sander

8,0
8,1
8,2

7,6
8,3

7,8
7,7

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef - Sommeling
Bulbophyllum lindleyanum
Laelia pumila
Dendrochilum tetragonum
Dryadella simula
Epigeneium nakaharaei
Masdevallia floribunda
Masdevallia decumana x
veitchiana
Masdevallia decumana
Masdevallia nidifica
Restrepia falkenbergii
Scaphosephalum breve
Frans Blom
Bulbophyllum careyanum
Bulbophyllum flabellatum
veneris
Cirrhopetalum Elisabeth Ann
Coelogyne species
Coelogyne speciosa var.
Alba
Dendrochilum javieri

8,1
8,0
8,5
8,1
8,3
7,6
8,1
8,4
8,5
8,4
8,5

8,1
8,4
8,5
9,3
7,3
8,4
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D

Plant van de maand november is geworden de Coelogyne species van
Frans Blom. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2012
9 t/m 12 mei 2013: orchideeën tentoonstelling Reinhart orchideeen, Haren

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
bestuurslid
Wim Crins
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-53258929
06-83365414
06-54288252
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
wimcrins@hccnet.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 30 nr. 11, december 2012
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Gerard de Puit, Jos Laaper
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).

