Bulbophyllum medusae

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Maart 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

KRINGAVOND VRIJDAG 16 MAART
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Lezing Bulbophyllum
Vanavond zal Jan Sienders ons op meenemen op een rondreis door het
zeer grote geslacht Bulbophyllum. Met natuurlijk mooie plaatjes van
de vaak erg fraai gebouwde bloemen.

Bulbophyllum eberhardtii (foto Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialen verkoop, 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'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 3 april. Dan doen we weer het “drie-planten rondje”. Na de pauze staat
“Hoe kweek ik” op het programma. Omdat de presentatie van de bouw van de
kas van Gerard na de jaarvergadering niet door iedereen is kunnen volgen,
doen we dat nog eens dunnetjes over.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Het bestuur bedankt iedereen voor zijn geweldige inzet tijdens de diverse
activiteiten van de laatste tijd.

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

JAARPROGRAMMA 2012
16 maart
lezing Jan Sienders-Bulbophyllum
20 april
Veiling
25 mei (let op, week later dan gewoonlijk)
lezing Dick Bruyninckx (Akerne)-verzorging van orchideeën
15 juni
lezing Edzard Bos-Australische orchideeën
juli
vakantie
17 augustus
nog onbekend
21 september
nog onbekend
19 oktober
Veiling
16 november
nog onbekend
21 december
Eindejaar bijeenkomst, datum onder voorbehoud!!!
NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus dit jaar is juli weer de vakantiemaand
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TERUGBLIK ORCHIDEEËNDAG LIFE EN GARDEN
Onze vereniging was op zaterdag 25 februari present op het jaarlijkse
orchideeënweekend van Life en Garden. We waren dit jaar in Cuijck aanwezig
met een informatiestand. Het was een bijzonder geslaagde dag met veel
belangstelling. En daarbij het verzoek van de bedrijfsleiders om vooral volgend
jaar weer terug te komen! Een beter compliment kun je niet krijgen!

TERUGBLIK ORCHIDEEËNWEEKEND JOSINA IN OSS
Ook bij Josina in Oss hebben we ons van onze beste kant laten zien met onze
informatiestand, oppotdemonstraties en de zeer gewaardeerde
orchideeëndokter. Klanten konden gratis hun orchidee laten verpotten en
kregen daarbij natuurlijk deskundig advies. Wat een witte jas al niet doet!

TUINIDEE IN S’ HERTOGENBOSCH
Tussen het grote geweld van de jacuzzi’s, buitenkeukens en tuinmeubels op de
grote tuinbeurs Tuinidee in s’Hertogenbosch hebben we ons goed staande
gehouden met een informatie-/verkoopstand. De orchideeën trokken grote
belangstelling en er is prima omgezet. Het was voor de bemensing van de
kraam een heftig weekend (4 dagen!), maar het was de moeite waard.

OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart organiseert Jan van der Linden open dagen
in zijn orchideeënkwekerij in Brakel. De voorgaande open dagen waren zeer
geslaagd en gezellig en we hopen er wederom succesvolle en gezellige dagen
van te maken.
Je bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: kijk op
www.orchideeenvdlinden.nl
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VEILING APRIL
Volgende maand is het weer zover. Veiling op de kringavond. Het moment om
voor een redelijke prijs je collectie uit te breiden.
Door splitsing van oudere planten krijg je dubbele exemplaren, die steeds meer
van je schaarse kweekruimte innemen. Wat kan je doen: houden of een van de
planten verkopen. Of je hebt domweg te veel planten en moet je opruimen? De
veiling is er het goede moment voor.
Hoe herkent je goede planten?
Goede planten hebben nieuwe beginnende wortels met groene punten aan de
jongste scheuten. Ze staan liefst in nieuw potmateriaal of op een nieuw blok.
Als de plant verder nog minimaal 3 gezonde volle bulben heeft, is het beeld
ideaal. Biedt dan gerust naar waarde, bij de beroepshandelaren kost zo'n plant
zeker meer dan 15 euro, welke soort 't ook is. En vaak veel meer.
Wat als het potmateriaal oud is?
Alle planten die niet vers opgepot zijn, kan je na aankoop het beste uit de pot
schudden en alle oude wortels zonder groene punt afknippen. Daarna de plant
opnieuw oppotten of opbinden met het materiaal dat je kent. Ten eerste
stimuleert zo'n actie de plant om nieuwe wortels te gaan maken en ten tweede
weet je dan wat je hebt. (Onaangename verrassingen onder in de pot heb je
meteen geëlimineerd)
Dus als het potmateriaal oud is, maar de plant oogt redelijk goed, dwz de
bulben zien er “vol” uit, dan kan je gerust kopen.
En als de bulben heel erg rimpelig zijn?
Helaas komen er ook planten op de veiling die beter een jaar eerder van
eigenaar hadden moeten wisselen. Zulke planten zijn nog wel groen, maar
groeien zullen ze vaak slecht. Bij verbetering van omstandigheden na aankoop
gaan ze vaak wel gauw bloeien, om daarna de geest te geven. Dat bloeien was
echt een laatste stuiptrekking. Neem dergelijke planten niet mee, de volgende
eigenaar heeft er niets aan (als ze al verkocht worden).
Wat te doen als je zelf wil verkopen?
Je ziet het al een beetje aan de adviezen voor aankoop. Deel planten voor
verkoop NIET in een hoop kleine stukjes, die zijn weinig waard. Maak liever
ruim van tevoren enkele mooie klompen in vers potmateriaal. Eén zo'n plant
brengt veel meer op dan 5 potjes met 2 bulben.
Een nieuwe regel
De laatste veilingen hebben we gemerkt dat er door diverse aanbieders
meerdere planten van dezelfde soort worden aangeboden. Dat heeft weinig zin,
veel van die planten bleven onverkocht. Daarom willen we als regel instellen
dat er NIET MEER DAN 2 PLANTEN VAN DEZELFDE SOORT door een aanbieder
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mogen worden ingebracht. Immers, andere aanbieders kunnen ook dezelfde
soort aanbieden en dan heb je domweg teveel van hetzelfde. Variatie maakt de
veiling spannender, de veilingmeesters hoeven niet zo te leuren en de prijs
wordt er beter van.
Als laatste advies: vergaar zoveel mogelijk kennis over de soorten die je wilt
kweken! Dan kan je beter beoordelen wat er aangeboden wordt. De
bibliotheek is er voor.

TENTOONSTELLING COPPELMANS
OP 24 en 25 MAART houden we weer een eigen tentoonstelling bij tuincentrum
Coppelmans (Bestseweg 53, Oirschot). Uiteraard doen wij dan een beroep op
de leden om planten aan te leveren. Hoe meer planten beschikbaar, hoe groter
en mooier de show die we kunnen opstellen..
Uiteraard doen we ook een beroep op de leden om aanwezig te zijn voor
surveilleren en om natuurlijk gezellig de bezoekers te woord te staan. Je kan je
aanmelden bij Huub Boesten, via telefoon 06-53258929.
Planten kunnen op vrijdag 23 maart direct bij Coppelmans worden
aangeleverd tussen 9.00 en 12.00 uur.
Op zondagavond 25 maart wordt de tentoonstelling vanaf 17.00 uur
gecontroleerd afgebroken. Alleen daartoe aangewezen mensen halen planten
uit de tentoonstelling. Voordat de planten de tentoonstelling verlaten wordt elke
doos/krat gecontroleerd om te voorkomen dat planten per ongeluk bij iemand
anders terecht komen. Verwacht dus niet dat om 17.15 uur jullie planten klaar
staan.

BIBLIOTHEEK
Hoewel de bibliotheek er natuurlijk voor is om boeken uit te lenen is het
natuurlijk niet de bedoeling dat eenmaal geleende boeken niet worden
teruggebracht. Er zijn nogal wat boeken “onder de leden”. De bibliothecaris is
momenteel bezig met een inventarisatie van de boeken en doet een dringend
beroep op iedereen om de volgende kringavond geleende boeken mee te
nemen. Wil je het boek langer hebben, dan leen je het boek gewoon weer,
maar in ieder geval weten we dan zeker dat het boek nog aanwezig is.
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VROLIJKE PLEIONE
Daar kun je toch alleen maar vrolijk van worden, zo’n vriendelijke bak met
Pleione. Voor mij het teken dat het voorjaar is begonnen. Met het oppotten van
Pleione begint het eigenlijke werk in de kas weer. Je gaat weer eens alles langs,
kijkt wat aan verpotten toe is, gooit planten weg die het niet meer doen (nee,
niet naar de veiling!!), maakt alles schoon, je rangschikt alles vanuit de
“winterstand” naar de “zomerstand”. Kortom, na een paar maandjes
winterslaap heb je weer echt zin in. Veel planten komen in deze tijd in bloei
(dat was ook te zien op de showtafel!).
Overigens haal ik mijn Pleiones nooit allemaal tegelijk uit de rust door ze over
te brengen naar een warmere omgeving. Ze overwinteren bij mij in de schuur
en om de twee weken haal ik een bakje naar binnen en pot ik ze op (ja, ik heb
nogal wat bulbjes). En ik laat altijd een paar bakken met het normale seizoen
meekomen, dwz ik zet ze omstreeks begin maart buiten en laat het
nederlandse weer zijn werk doen. Op deze wijze heb ik van februari tot soms in
mei Pleiones in bloei staan. Overigens blijven de Pleiones die buiten staan veel
langer bloeien, tot wel vier weken. In de kas is dat hooguit anderhalve week.

Pleione formosana (foto: Henk Smouter)
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PLANTENKEURING

Categorie
beginners/jeugdleden

Categorie gevorderden

Peter Stompf
Brassavola Little star
Dendrobium gracilicaule
Hoffmannseggella hybride
Vanda hybride rose
Cees v.d. Wittenboer
Coelogyne cristata
Dendrobium tetragonum
Dendrobium Snowflake
Dendrobium kingianum
Jos Verhoeven
Anacheilium cochleatum
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Categorie superkwekers

Geen inzendingen

Jo van Hoof
Dendrobium adae
Dendrobium virginalis
hybride
Dendrobium Lindneo x
Gatton Prince ?
Laelia praestans
Leptotes bicolor

FEBRUARI

8,1
8,0
8,1
8,1
8,1

7,9
7,6
7,7
8,0

8,2
7,6
7,6
8,2

7,5

Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum
nymphopolitanicum

7,4

Gerard de Puit
Dracula verticulosa
Oncidium hybride
Restrepia seketii

7,1
8,4
8,2

Margreet Verhoef - Sommeling
Dendrobium harveyanum
Dendrobium wardianum
Dracula amaliae
Encyclia vitellina
Laelia kettieana
Masdevallia rechingeriana
Masdevallia ignea
Pholidota chinensis
Pleurothallis grobyi
Pterostylis curta x
pedunculata
Restrepia dodsonii
Restrepia trichoglossa
Restrepia guttulata "Ruby"

8,3
9,4
8,4
8,3
7,8
9,1
8,1
8,0
7,9
9,6
8,0
8,3
8,4

Fam. Coenen
Dendrobium
amethystoglossum
Dendrochilum species
Lycaste groganii
Scaphosephalum violacea

7,3
8,2
8,7
8,0

Hans Faro
Bulbophyllum micholitzii

8,5

Frans Blom
Bulbophyllum sp. Sulawesi
Coelogyne cristata
Dendrobium gracilicaule
Dinema polybulbon
Paphiopedilum hybride No. 4
Paphiopedilum hybride No. 2
Paphiopedilum gratrixianum

6,8
8,0
8,3
8,3
8,0
8,4
8,2

7

D

D

D

D

Plant van de maand januari is geworden: Dendrobium wardianum van
Margreet Verhoef. Gefeliciteerd!

AGENDA 2012
24-25 maart: Orchideeënshow Coppelmans, eigen show, details volgen
30-31 maart: open dagen Jan van der Linden, Brakel
6 t/m 9 april: Orchilim, Alden Biesen, Belgie

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
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