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17

JUNI

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze avond hebben we Jac. Wubben als spreker. Hij houdt een verhaal over
Oncidium en Odontoglossum. Twee geslachten die vroeger zeer populair waren
toen de huizen nog wat koeler en tochtiger waren. Nu vooral bekend van de
vele soms zeer complexe hybriden die tot in de bouwmarkt te koop aangeboden
worden. Maar de botanische soorten verdienen beter...

Oncidium splendidum
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

Op zaterdag 8 oktober wordt er een busreis gehouden naar een drietal
professionele orchideeën-kwekerijen in het westen van ons land. De reis gaat
achtereenvolgens naar Anco, Eijgenraam en Van der Goes. Dit zijn kwekers van
Vanda's, Cattleya's en hybriden uit de Oncidium-familie. Alle drie professionals
met een goede reputatie, bijzonder interessant om eens een kijkje in de kas te
kunnen nemen.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar er mogen er best nog wat bij. De
bus is groot genoeg. Dus als je het nog niet gedaan hebt, meld je dan zo
spoedig mogelijk aan. Partners zijn ook welkom. De definitieve prijs zal mede
afhangen van het aantal deelnemers, maar we verwachten tussen de 20 en de
25 euro pp. 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

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

In de maanden juli en augustus komt de werkgroep niet bij elkaar vanwege de
vakantieperiode. Op de eerste dinsdag van september beginnen we weer.
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JAARPROGRAMMA 2016
17 Juni
15 Juli
Augustus
16 September
8 oktober
21 Oktober
18 November
16 December

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

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

WINNARES

PRIJSVRAAG TENTOONSTELLING

OOGENLUST

In het kringblad van april hebben we al
verslag gedaan van de geslaagde
tentoonstelling bij Oogenlust in Eersel.
Aan die show was ook een prijsvraag
verbonden:
“Raad het aantal orchideeën in deze
tentoonstelling.”
Er waren twee mensen die exact het
aantal van 166 planten geraden
hadden. De winnares was, na loting,
mevrouw Daniëlle Spoor. Op de
kringavond van mei hebben we haar
de prijs, een mooie bloeiende Vanda,
kunnen overhandigen. Proficiat!
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STEUN

VOOR

ECUADOR

Marieke van Abelen organiseert af en toe orchideeënreizen naar Ecuador. Ze
stuurde ons deze keer een oproep voor hulp aan dit land. Haar actie i.s.m. de
kring Arnhem is al geweest maar toch willen we er hier nog aandacht aan
besteden:
Beste orchideeënliefhebbers en alle anderen,
De zware aardbeving op 16 april in het westen van Ecuador heeft aan 661
mensen het leven gekost. Er vielen bijna 30.000 gewonden, 7000 gebouwen zijn
vernield en duizenden mensen wonen in tenten. Er zijn nog steeds zware
naschokken.
Wij orchideeënliefhebbers hebben altijd zo genoten van Ecuador. We reizen er
naar toe, hebben planten die uit Ecuador afkomstig zijn of genieten van de
mooie foto’s en verhalen uit Ecuador. Elke keer weer profiteren we van de
schitterende natuur en de prachtige steden en hoe de Ecuadoranen daarmee
omgaan. Ecuador is weliswaar een derdewereldland maar ondanks dat is het
een van de meest actieve landen van de wereld als het gaat om
natuurbescherming en het behoud van cultureel erfgoed. Ondanks de armoede
zijn er tientallen natuurreservaten die geweldig onderhouden en beschermd
worden, die heel goed bereikbaar zijn en die gratis toegankelijk zijn voor
iedereen. En daar genieten wij allemaal van. Laten we het maar toegeven,
diegenen die naar Ecuador reizen en planten kopen uit Ecuador profiteren ook
van de lage prijzen en het goedkope leven en we proberen op de markt af te
dingen bij mensen die van een euro per dag moeten leven.
Laten we nu dan iets terug doen. Het geld dat ik verzamel wordt overgemaakt
aan het Ecuadoraanse Rode Kruis voor hulp aan de Aardbevingsslachtoffers.
Meer informatie over de actie staat op:
www.facebook.com/OrchideeenvoorEcuador/
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CŌZTICCŌĀTZONTECOMAXŌCHITL
Nee, er is niets mis met mijn
toetsenbord. Hierboven staat de naam
van de orchidee die vorige maand tot
plant van de maand werd gekozen. Het
is de naam die de Nahua indianen in
Mexico al generaties lang voor deze
plant gebruiken en het betekent zoiets
als “bloem die lijkt op een gele
slangenkop”. Makkelijk zat toch?
Tijdens de keuring heette de plant
Euchile citrina. Dat past in elk geval
beter op een labeltje, maar het is niet
(meer) helemaal correct. Wikipedia
gebruikt de naam Encyclia citrina en
daarnaast kom je ook nog de oude
naam van Cattleya citrina tegen. Als je
naar de plant kijkt lijkt het inderdaad
wat op Encyclia, en als je de bloem ziet
dan is Cattleya ook niet zo vreemd.
Toch is de geaccepteerde naam
volgens Kew en de RHS Prosthechea
citrina. Volgt u het nog?
Hoe dan ook het is een bijzonder mooie
plant. Vroeger een notoire lastpak,
maar sinds er zaailingen op de markt
Foto: Rodolfo Solano
zijn, iets gemakkelijker geworden. Dat
zie je wel vaker met moeilijke orchideeën. Het lijkt erop dat zaailing gewoon wat
beter aangepast zijn.
Als je ziet hoe de plant in de natuur groeit geeft dat goede aanwijzingen voor
een geslaagde cultuur: hangend, op zijn kop, ónder een tak. Het mag duidelijk
zijn dat ze een gruwelijke hekel heeft aan water dat in de scheuten blijft staan.
In de bloeitijd zijn de bomen kaal en krijgt de plant massaal zonlicht. Dankzij de
blauwige waslaag op de bladeren en bulben is dat geen probleem. Dus ook in
cultuur veel licht geven. Verder is het een plant van extremen. Droog en heet,
droog en koud, koud en mistig, het komt er allemaal voor. Als het regent, dan
sijpelt het water direct tussen de wortels en mogelijk nog een beetje tussen de
bulben die ingepakt zijn in papierachtige laagjes. Dat houdt het vocht vast. Van
het blad loopt het water zo weer af.
De planten zijn nog steeds niet zo vaak in de handel, er hangt vaak een
behoorlijk prijsje aan en succes is niet gegarandeerd. Maar áls het je lukt, dan
heb je ook wat. Dat hebben we vorige maand kunnen zien.
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JUBILEUM NOV 85

JAAR

Ter gelegenheid van haar 85-jarig
bestaan organiseert de Nederlandse
Orchideeën
Vereniging
komend
najaar een lustrumtentoonstelling in
de Botanische Tuinen van Utrecht.
Wij hopen op de medewerking van
veel
NOV-leden,
kringen
en
bedrijven. Professionele verkopers
worden uitgenodigd alle drie de
dagen aanwezig te zijn.
Wij realiseren ons dat drie dagen
voor de meeste amateurverkopers te
lang is. Daarom nodigen we u graag
uit om op zaterdag 1 oktober te
komen, want dat is tevens de
Najaarsorchideeëndag. Deze dag
biedt een uitgelezen gelegenheid om
uw collega-hobbyisten te ontmoeten,
uw overtollige planten te verkopen of
nieuwe planten te kopen. Kortom een
vrijmarkt voor orchideeënhobbyisten.
Wie planten of andere zaken wil
verkopen, kan één of meer tafels
(80 x 120 cm) reserveren. Voor leden
van de NOV zijn de kosten vijf euro
per tafel. Niet-leden betalen vijftien euro per tafel. Wij hopen spoedig, maar
uiterlijk 1 september 2016, uw aanmelding te mogen ontvangen. U krijgt daar
dan binnen een week een bevestiging van. Aanmelden kan bij Dirk de Haan
(06-10202750) of via mail naar acties@nov-orchidee.nl)
De Orchideeëndag is geopend van 10:00 tot 15:00 uur. Vorig jaar was een groot
deel van de verkopers al weg vóór 14:00 uur. Bezoekers die ’s middags kwamen
vonden dat niet leuk! Daarnaast kan het tijdens een tentoonstelling niet zo zijn
dat er door de tentoonstelling gesjouwd wordt met kratjes planten enz. Vandaar
dat u dit jaar pas na 16:00 uur mag gaan opruimen. Bij het inschrijven voor de
tentoonstelling moet u als verkoper, naast de tafelhuur € 20,00 betalen als
borg. De borg wordt na 16:00 uur terugbetaald.
Om diefstal van tentoonstellingsplanten te voorkomen dient u alle verkochte
planten te verpakken.
We hopen u te mogen begroeten als verkoper tijdens de lustrumtentoonstelling.
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KEURING
Beginners:
Bep Spoor-Eijkemans
Brassia Orange Delight

7,0

Huub Boesten
Enc. semi albedta tripentatum 8,4 D
Gevorderden:
Arno Janssen
Euchile citrina
Cattleya mossiae

8,8 D
8,4

Fam. Stompf
Coelogyne species
Lycaste aromatica

8,0
7,8

Fam. Teurlincx
Dendrobium griffithianum
Dendrobium victoria-reginae
Cypripedium Kentucky
Vanda Krienkrai x Thai Spot

8,2
7,5
7,4
7,0

Henk en Koos de Wit
Encyclia hanburyi

7,6

Jos Nuyten
Laelia purpurata
Lepanthus calocerca

7,9
7,6

Jos Verhoeven
Encyclia Natalia

8,3

Simon Faro
Dendrobium lichenastrum

8,0

Superkwekers:
Fam. Coenen
Microterangis hildebrandtii
Psychopsis Mariposa
Robiquetia species
Pleurothallis specluina
Dendrobium parishii
Calanthe masuca

7,9
7,6
7,5
7,2
7,2
6,3

MEI

2016

Frans Blom
Podangis dactyloceras 1
Dendrobium farmeri

8,0
7,5

Gerard de Puit
Scaphosephalum swertifolium 8,7 D
Masdevallia coriacea
8,3
Restrepia purpurea
7,7
Jo van Hoof
Dendrobium glomeratum
Dendrobium nobile hybride
Octomeria gracilis

8,4
8,1
7,0
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PLANT

VAN DE MAAND MEI

2016

Afgelopen maand werd door de kringleden als plant van de maand aangewezen:
Euchile citrina van Arno Janssen. We hebben de plant al vaker gezien, maar ze
maakt een mooie progressie. Proficiat Arno!
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AGENDA 2016
6-10 juni:
Inspiration week, Westlandse orchideeënkwekerijen
16-18 sept:
International Orchid Show 2016, Leuven
30 sept – 2 okt: 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

