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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
juni 2015

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

20

JUNI

In buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Guadeloupe – Patrick Mannens
Deze maand hebben we Patrick Mannens weer eens te gast in onze kring. Hij
neemt ons mee op reis naar de Caraïben en om precies te zijn naar
Guadeloupe. Zijn ervaring met reizen, aanstekelijke manier van vertellen en
zijn enorme kennis van orchideeën, planten en cultuur zullen ervoor zorgen dat
het zeker een boeiende avond gaat worden.

Isochilus linearis (foto NH)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialenverkoop, 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 werkgroep 'Kweken leer je van elkaar' is aan de zomervakantie begonnen.
In de maanden juli en augustus zijn er dus geen bijeenkomsten. Informatie
over de eerste bijeenkomst na de zomer in september volgt nog.

JAARPROGRAMMA 2015
19 juni
17 juli

Patrick Mannens, Guadeloupe
Ruud Nabibaks, Suriname
(augustus is vakantiemaand)
18-19 september
Jubileum!
16 oktober
Veiling
20 november
Gerard de Puit, Dracula
december
Eindejaar

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Zoals bekend wordt in september het jubileumfeest van de kring gevierd. We
bestaan 50 jaar en dat willen we groots vieren. Er komt een
jubileumtentoonstelling in buurtcentrum Kadans en op vrijdagavond 18
september willen we met alle leden en hun partners de feestelijkheden openen
met een maaltijd. Om niet teveel en zeker niet te weinig te hebben, is het wel
nodig dat de leden zich voor deze speciale kringavond aanmelden. We hebben
dat vorige kringavond gevraagd, maar niet iedereen was toen aanwezig. Op dit
moment hebben we 45 aanmeldingen en dat is volgend ons te weinig. Heb je
dus nog niets laten weten, meld je dan zo snel mogelijk aan bij Sjors Teurlincx
van de activiteitencommissie (activiteiten-1@orchidee-brabant.nl).
Er zal voor dit jubileum ook een speciale uitgave van het kringblad komen. Het
bestuur levert hier uiteraard een artikel voor, maar ook de kringleden worden
van harte uitgenodigd om terug te kijken op hun geschiedenis met de kring en
daarover te schrijven. Artikeltjes kunnen gezonden worden naar Niek
Hanckmann (redacteur@orchidee-brabant.nl). Maak je geen zorgen over taal,
Niek kijkt alles keurig na voordat het gepubliceerd wordt.
Tot slot hopen we dat iedereen deze zomer zijn planten nog eens extra
vertroeteld zodat we in september een spetterende show kunnen weggeven.
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WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

BULBOPHYLLUM

PHALAENOPSIS

Reeds diverse jaren heb ik Bulbophyllum phalaenopsis in mijn kas
hangen. Ik heb de plant van René
Klinge kunnen kopen zo'n jaar of 10
geleden. Toen ik er kwam en er naar
vroeg vertelde hij dat alle planten
verkocht waren en ik te laat was. Hij
had alles op een aantal privé planten
na verkocht. Jammer maar helaas.
Toen met René naar zijn privé
collectie gekeken en daar hingen
inderdaad naast een heleboel andere
soorten ook een aantal Bulbophyllum
phalaenopsis planten tussen. Hele
grote en wat kleinere planten. Naast
de phalaenopsis had René diverse
andere
soorten
uit
de
groep
Macrobulbon.
Ik heb nog naar zijn andere
botanische planten gekeken en er
enkele gekocht. Ook een aantal
zakken bark voor de vereniging
gingen mee en toen we af gingen
rekenen kwam René met een van zijn
privé planten en zo had ik toch mijn
Bulbophyllum phalaenopsis. Zo was
René dan ook wel weer.
Nu hangt hij alweer een jaar of 10 bij
mij in de kas. De plant was toen nog
niet zo heel erg groot maar inmiddels
is het een behoorlijk uit de kluiten
gewassen exemplaar met bladeren
van bijna een meter.

–

EEN MOOIE STINKERD

Het kan een enorme joekel worden
met bladeren van wel 20 cm breed en
meer dan 1,8 meter lang. De bulben
worden zo groot als een tennisbal en
zijn enigszins afgeplat.

In 2013 verscheen er een nieuwe
scheut aan een grote bulbe die een
blad had van 94 cm. Die nieuwe
scheut bleek enkele weken later een
bloemknop te zijn. Had ik nog niet
verwacht daar ik dacht dat de plant
aanmerkelijk groter moest zijn om
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bloeibaar te zijn. Niets was minder
waar. De knop ontwikkelde zich prima
tot een schitterende grote veelbloemige tros.

In Nieuw Guinea is Bulbophyllum
phalaenopsis inheems en groeit er in
laagland-nevelbos
beneden
500
meter. Het is dus een warme soort. Bij
mij echter doet hij het prima in een
gematigde
omgeving
met
een
minimum temperatuur van 13 tot 15
graden Celsius. Hij hangt wel vrij
hoog in de kas – dat moet wel met
zo'n lange bladeren – en daar is het
altijd wel wat warmer. Je moet dan
wel er op letten dat er voldoende
schaduw is omdat de plant geen
liefhebber is van direct zonlicht.
Verder heeft hij een voldoende hoge
luchtvochtigheid en in de groeiperiode
voldoende water en mest nodig. Die
enorme bladeren en bulben moeten
per slot ergens vandaan komen. Zorg
ook voor wat luchtbeweging om de
plant.

Een "klein" nadeeltje is wellicht het
odeurtje wat de bloem verspreid.
Zoals heel veel Bulbo's komt er van
ook deze bloem een enorme lucht
vandaan.
Aasvliegen vinden het
echter helemaal geweldig en zijn er
niet van weg te slaan.
De prachtige bloem maakt echter een
hoop goed en die vieze lucht is in de
kas niet erg. In de woonkamer
hangen als de plant in bloei staat,
raad ik echter af of je moet wel een
enorme hekel aan je schoonmoeder
hebben (in mijn geval is dat niet zo).
In de kas is het ook mooi. De
bloemtros heeft een korte steel en
blijft tegen de bulbe aan zitten en is
ongeveer 20 cm lang en een
centimeter of 12 breed. De bloemen
lijken dicht behaard te zijn en de kleur
is wat vuilrood.
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In het Engels heet de plant 'Phalaenopsis-gigantea-like Bulbophyllum.'
Oftewel een Bulbophyllum welke lijkt
op Phalaenopsis gigantea. Hiermee
bedoelt men dan niet de bloemen
maar de bladeren van de plant. Deze

Phalaenopsis kan ook bladeren krijgen
van ook wel meer dan 60 cm lang en
die lijken dan sterk op deze Bulbo (of
andersom). Synoniemen voor deze
plant zijn mij niet bekend. Volgens mij
staat de plant alleen onder de naam
Bulbophyllum phalaenopsis bekend en
niets anders.

In 2014 heeft de plant niet veel
ontwikkeling laten zien tot ergens in
november. Toen verschenen er 3
nieuwe groeipunten waaruit zich
inmiddels 3 nieuwe forse bladeren
hebben
ontwikkeld
welke
nu
respectievelijk 58, 56 en 54 cm lang
zijn en ze groeien nog steeds. Stel je
eens voor dat er straks 3 enorme
bloemen tevoorschijn komen. Wat zal
dat een geweldig gezicht zijn. De
stank daar denken we dan maar even
niet aan.
Ik hoop dat ik ze bloeiend nog eens
een keer mee naar de vereniging kan
brengen dan kunnen jullie allemaal de
geur eens opsnuiven en genieten van
de geweldige mooie bloemen.
Mocht je plaats hebben en een kas en
je kunt de plant ergens kopen aarzel
niet: hij is geweldig. Meestal hangt er
wel een aardig prijskaartje aan, maar
dan heb je ook iets. Om de plant in
bloei te zien heb je wel wat geduld
nodig want een echt snelle groeier is
het niet. Of je moet er zoveel geld
voor over hebben dat je direct een
bloeibare plant koopt (als je daar al
aan kunt komen).
door Henk de Wit

TRICHOPILIA –

MUTS EN KRULLEN

Vorige maand werd de Trichopilia
suavis van Jos Nuyten de plant van de
maand. Een mooie aanleiding voor
een klein artikeltje over dit geslacht.

bomen en takken en af en toe ook op
rotsen of op de grond onder bomen.
Ze groeien bij voorkeur in de schaduw
van bomen.

Trichopilia is een geslacht met een
kleine 40 soorten uit Midden- en Zuidamerika. Het zijn voornamelijk kleine
planten met relatief grote bloemen. In
de natuur groeien ze als epifieten op

Vanwege de hangende bloeiwijzen die
uit de basis van de bulbe komen
kunnen deze planten het best op blok
of in mandje gekweekt worden. In
een mandje of pot zet je de plant in
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het midden op een heuveltje. Ze
houden van een redelijk gelijkmatige
watergift
met
een
drogere
rustperiode.
Een
relatief
hoge
luchtvochtigheid
en
wat
luchtbeweging voorkomen plagen en
scheutrot. Bij drogere lucht hebben ze
snel last van spint en wolluis.
Gematigde
tot
zelfs
warme
temperaturen zijn gewenst maar
sommige soorten zoals Trichopilia
fragrans hebben lagere temperaturen
nodig. Voor vrijwel alle soorten geldt
dat ze graag wat schaduw hebben.
Vrijwel alle soorten hebben bloemen
die heerlijk geuren. De bloemen zitten
bij sommige soorten aan kleine
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trosjes, maar meestal zijn het enkele
bloemen. Er zitten er dan wel
meerdere aan een bulbe. De planten
ontwikkelen zich bij goede verzorging
snel en kunnen al na enkele jaren
echte show-exemplaren opleveren.
Daarna gaan ze vaak hard achteruit
als ze niet gescheurd worden en
opnieuw opgepot worden. Echt grote
planten kweken is moeilijk.
De naam Trichopilia komt van het
griekse trichos (haar) en pilios (vilten
muts). Met een beetje fantasie kun je
in de lip inderdaad zo n klassieke
must herkennen. De andere vijf
bloembladen zijn weelderige krullen.

KEURING
Beginners:
Arno Janssen
Euchile citrina
Odontoglossum crispum
Polystachia galeata

8,2 D
8,0 D
7,7 D

Fam. Teurlincx
Vanda geel-oranje
Mystacidium braybonae
Bulb. nymphopolitanum
Masdevallia ´Golden Tiger´
Promenea ´Winelight´
Promenea ´Sunlight´
Promenea ´Limelight´
Dendrobium unicum

7,9
7,9
7,4
8,0
7,7
7,6
7,7
6,5

Jos Nuyten
Chamaeangis hidebrandtii
Oberonia setigera
Trichopilia suavis

7,3
8,3 D
8,1 D

Renata Vilcinskaite
Encyclia cochleata

8,1 D

Gevorderden:
Fam. Stompff
Oncidium species

7,4

Gerard de Puit
Phalaenopsis honghenensis
Masdevallia hybride
Masdevallia coriacea
Dracula carleuri

8,0
7,7
8,5 D
8,1

Henk en Koos de Wit
Angraecum leonis
Encyclia hunburii
Brassavola cuculata
Phalaenopsis philippinense

7,8
8,1
7,6
7,9

D
D

MEI

2015

Niek Hanckmann
Prostechea tripunctata
x semiaperta

8,0

Superkwekers:
Jo van Hoof
Barbosella cogniauxiana

8,4

Frans Blom
Bulbophyllum echinolabium

7,2

D
D
D
D
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PLANT

VAN DE MAAND MEI 2015

De plant van de maand mei was de Trichopilia suavis van Jos Nuyten.
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AGENDA 2015
12-14 juni:
25-27 sept:
30-31 okt:

Exposition Internationale d’Orchidées, Liège/Luik, België,
www.fleurs-expo.be
Orchideen-Ausstellung Bergkamen-Heil, Duitsland,
www.uwz-westfalen.de
Orchideeën Extravaganza bij Stichting EPRIC in Huissen
www.epric.org

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
kringblad
potmateriaal
kweekgroep
keuring

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Jan Evers
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Huub/Sjors
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl

0412-451027
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