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VRIJDAG
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MEI

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Mei is de maand van de inheemse orchideeën in Nederland. Veruit de meeste
soorten zijn of komen nu in bloei. En dat kan ook in de tuin of op het terras.
Vandaar dat we blij zijn dat we deze avond Judith Prins te gast hebben. Zij is al
jarenlang bezig met winterharde orchideeën en heeft al bijna 20 jaar een
professionele kwekerij van deze planten. Ze geeft ons haar verhaal en ze heeft
planten bij zich voor de verkoop.

Ophrys fusca
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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EXCURSIE

OP

8

OKTOBER

De activiteiten-commissie wil op zaterdag 8 oktober een busreis organiseren
naar een drietal professionele orchideeën-kwekerijen in het westen van ons
land. De reis gaat achtereenvolgens naar Anco, Eijgenraam en Van der
Goes.
Anco is de bekende vandakwekerij in Wateringen. Zij
presenteren zich als dé specialist in Vanda, de juweel onder
de orchideeën. Ze leveren aan de markt bloeiende vandahybriden zonder medium, dus enkel en alleen op
luchtwortels. Op dat gebied zijn ze wereldwijd marktleider.
Ze streven naar hoge kwaliteit en gezonde sterke planten.
Eijgenraam in Pijnacker is gespecialiseerd in Cattleya’s. Zij
zeggen te kweken op een ambachtelijke manier al heeft ook
bij hen de automatisering flink opgang gemaakt. Ze hebben
een zeer uitgebreid assortiment Cattleya-hybriden die
meestal in een mix op de markt worden gebracht. Veel van
hun hybriden zijn afkomstig van gerenommeerde Aziatische
veredelaars.
Van der Goes is een orchideeënkweker in Nootdorp. Zij
hebben een heel divers aanbod van orchideeën uit onder
andere de families Miltoniopsis, Odontoglossum en
Zygopetalum. Vooral planten die gematigd en nog koeler
gekweekt willen worden. Ze leveren aan de markt onder de
naam Inca Orchids. Zelf schrijven ze dat ze geen orchideeën
kweken, maar grootbrengen.
Kortom drie zeer uiteenlopende bedrijven die hun sporen in de
orchideeënwereld verdiend hebben. Een unieke kans om eens een kijkje in hun
kassen te krijgen. Graag zo spoedig mogelijk opgeven in verband met de
organisatie van deze reis. Partners zijn ook welkom. De definitieve prijs zal
mede afhangen van het aantal deelnemers, maar we verwachten tussen de 20
en de 25 euro uit te komen.
Aanmelden via:
Sjors Teurlincx ,Telefoon 06-23250947 of via
Email: activiteiten@orchidee-brabant.nl of
Op de komende kringavond.
De activiteiten-commissie
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Dinsdagavond 7 juni komt de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” weer
bijeen. Deze keer bekijken en bespreken we de planten die we uitgeruild
hebben. Neem dus de planten die je op de werkgroep geruild hebt mee. We zijn
benieuwd hoe ze het maken.
Natuurlijk kunnen probleemplanten en/of bijzondere planten worden
meegenomen om te bespreken na de pauze.
Plaats Buurthuis Kadans, adres: St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best, Aanvang 20.00u

JAARPROGRAMMA 2016
20 Mei
17 Juni
15 Juli
Augustus
16 September
8 oktober
21 Oktober
18 November
16 December

Judith Prins over tuinorchideeën, tevens verkoop
Jac. Wubben over Oncidium en Odontoglossum
Patrick Mannens, Nieuw Zeeland
vakantie
Nog niet bekend
Excursie naar drie orchideeënkwekers
Kringveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond

WEBSITE
Infomatie over de kring, dit kringblad en andere wetenswaardigheden vindt u op
onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.
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WIE

HET WEET, MAG HET ZEGGEN?

Al jaren ben ik in het bezit van een Bulbophyllum corolliferum. Het is inmiddels
een flinke plant die uitstekend groeit maar, en daar zit het probleem, niet wil
bloeien. Zolang ik de plant heb is het me gelukt om er precies één keer
bloemen in te krijgen en dat was het dan. Waarom? Ik weet het niet en daarom
wil ik het hier aan ieder van u voorleggen. Wie weet staat er iemand op en geeft
mij de sleutel tot succes.
Hoe ziet Bulbophyllum corolliferum er
uit? Allereerst de bloem. Het is een
waaier zoals bij vele Bulbophyllums
en/of Cirrhopetalums het geval is. De
foto hiernaast (foto van internet door
AbiomOrchid1), geeft de bloemkleur
niet optimaal weer. De bloem aan mijn
plant is roder en meer wasachtig. Echt
een hartstikke mooie bloem maar niet
al te groot. De bloem hieronder (foto
van internet door Elena Gaillard) geeft
de kleur van de bloem van mijn plant
beter weer. Je ziet dat er een grote variatie aan bloemkleur mogelijk is. De
bloemen zijn zo'n 1,5 cm lang en met z'n allen in een waaier toch een mooi
bloemetje. Als je dan het geluk hebt dat de plant echt rijk wil bloeien dan heb je
ook wel wat.
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De planten van deze soort zijn geen enorme joekels. Ze hebben niet het
probleem wat vele Bulbo's hebben dat de bulben ver van elkaar op het rizoom
groeien en je een grote open plant krijgt die al snel te groot gaat worden voor
de gemiddelde kas. Deze Bulbophyllum blijft compact. De plant wordt van
oorsprong gevonden in Azië: Filippijnen, Thailand, Vietnam, Maleisië, Sumatra,
Borneo, India en Singapore zijn de landen waar Bulbophyllum corolliferum
gevonden wordt. De soort wordt gevonden in laagland bos als een
warmteminnende epifyt die een voorkeur heeft voor wat schaduw en vooral
voor een hoge luchtvochtigheid. Ze wordt ook gevonden in mangrovebossen.
De bloemen komen zelden onder de bladeren uit en dat is een beetje jammer.
Hang je de plant gewoon wat hoger dan zie je ze toch wel. Voor een
Bulbophyllum heeft deze soort vrij slappe bladeren van ongeveer 12 tot 14 cm
lang. De bulben zijn betrekkelijk klein: zo'n 2 tot 4 cm.
Mijn plant, die zeker bloeibaar is
zoals je op de foto kunt zien, wil dus
niet bloeien en dat betekent dat ik
iets verkeerd doe. Ik heb een
gematigde kas. Is dat het probleem
en moet de temperatuur omhoog?
Wellicht is dat het. Ik heb de plant
echter al een tijd dicht bij de
verwarming gehangen en dat gaf
geen verbetering. De vochtigheid in
mijn kas is steeds erg hoog dus dat
kan naar mijn mening niet het
probleem zijn. Te veel schaduw (mijn kas is nogal vol) zou ook nog een
probleem kunnen zijn daar er op internet gesproken wordt over lichte schaduw.
Mijn vraag is nu: Wie heeft deze Bulbophyllum in zijn of haar collectie en heeft
wel het resultaat waar we naar streven: bloemen. Graag zou ik willen horen hoe
hij of zij er mee omgaat en het liefst in ons blad dan hebben anderen er ook wat
aan. Verder zou ik willen weten hoe de resultaten zijn van diegenen die ik al
eens een stukje van de plant gegeven heb met deze soort. Wellicht hebben zij
wel bloei.
Graag jullie reactie!
Henk de Wit
Naschrift van de redacteur:
Ik neem de oproep van Henk met plezier over. Heb je ervaring met deze plant,
schrijf er iets over of vertel het mij, dan komen ik er in het kringblad op terug.
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BIJ

DE WORTEL AANPAKKEN

Vorige maand is hier het velamen en
de epidermis besproken, de twee
buitenste
lagen
van
de
orchideeënwortel die zorgen voor
bescherming, hechting, opname van
water en voeding en fotosynthese. In
dit derde deeltje de rest van de wortel.
Het
grootste
deel
van
de
orchideeënwortel is een sponsachtige
massa die cortex wordt genoemd. Bij
veel andere planten is dit maar een
dunne laag. Orchideeën gebruiken de
laag echter om water en voedsel in op
te slaan voor slechtere tijden. Vooral
vanda-achtigen en phalaeanopsis die
geen pseudobulben hebben, maken
daarom vaak veel en dikke wortels. Zo
hebben ze toch een reserve.
Nog verder zit een dun huidlaagje
tussen de buitenste lagen en de kern
van de wortel. Dit laagje wordt
endodermis (binnenhuid) genoemd.
Ondanks dat het maar een heel dun
laagje is van maar één cel dik, heeft
het een belangrijke eigenschap: het is
waterdicht in een richting. Water kan
er wel door van buiten naar binnen,
maar niet andersom.
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(3)

Als het water eenmaal in de kern van
de wortel is aangekomen wordt het via
de vaatcellen in de centrale cilinder
naar
de
rest
van
de
plant
getransporteerd. Die vaatcellen zijn
erg sterk en vormen vezels waardoor
deze kern ook sterkte aan de wortel
geeft. Wie wel eens orchideeënwortels
kapotgetrokken heeft weet hoe sterk
ze zijn. Het is ook de harde draad die
vaak overblijft als een wortel afsterft
en gaat rotten.
Tot slot is er nog een laag over: het
wortelmutsje. Deze laag vind je alleen
op de top van een wortel en is het best
zichtbaar wanneer de wortel groeit.
Dan is de wortelpunt helder groen. Het
wortelmutsje beschermt de stamcellen
waaruit
alle
andere
wortelcellen
groeien. Het bevat ook speciale cellen
die de wortel helpen richting te vinden.
Daarbij maken de cellen gebruik van
zwaartekracht, licht en vocht. Dit is
veruit het belangrijkste stukje wortel.
Zonder worteltop geen wortelgroei.
Helaas is dit nou precies ook het
lekkerste stukje wortel voor slakken!

KEURING
Beginners:
Geen inzendingen
Gevorderden:
Arno Janssen
Dendrobium unicum
Cattleya aurantiaca
Dendrobium thyrsiflorum
Maxillaria variabilis

8,6 D
8,4
8,4
8,3

Fam. Stompf
Oncidium sphacelatum
Dendrobium aggregatum
Vanda Kulwadee Fragrance

8,0
7,9
7,4

Fam. Teurlincx
Cypripedium macra pink
Dend. griffithianum x farmeri
Dendrobium secundum alba

8,3
8,0
6,8

APRIL

2016

Superkwekers:
Frans Blom
Bulbophyllum falcatum
Bulbophyllum falcatum
Bulbophyllum longissimum
Paphiopedilum hybride
Bulbophyllum picturatum
Dendrobium senile

9,4 DL
8,8 D
8,6
8,6
8,4
8,0

Gerard de Puit
Pleurothallis discoidea
Pleurothallis epiglottis
Restrepia muscifera
Dracula amaliae

8,6
8,6
8,6
8,5

Hans Faro
Phalaenopsis parishii

8,5

Jos Nuyten
Chysis bruennowiana
8,5 D
Phal. equestris 'Dark Purple'
8,4
Phalaenopsis fimbriata x
Phal. violacea Malaysia Java 7,9
Niek Hanckmann
Trudelia cristata

7,7
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PLANT

VAN DE MAAND APRIL

2016

Afgelopen maand werd als plant van de maand een van de twee zeer flinke
Bulbophylum falcatum's van Frans Blom uitgekozen. Frans, proficiat weer!
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AGENDA 2016
14 mei:
28 mei:
6-10 juni:
16-18 sept:
30 sept – 2 okt:

Bijeenkomst Werkgroep Paphiopedilum, Nederhorst den Berg
Ruil- en Verkoopbeurs Kring Arnhem, Oosterbeek
Inspiration week, Westlandse orchideeënkwekerijen
International Orchid Show 2016, Leuven
Jubileumtentoonstelling 85 jaar NOV, Utrecht

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

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl

Wim Crins
Sjors Teurlincx
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Wim/Sjors

06-83365414
06-23250947
06-22541548
073-6577044
073-5321664
0412-451027

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
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

