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FEBRUARI

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Voor de kringavond van februari hebben we Martien Stiphout bereid gevonden
om te vertellen over venusschoentjes. Deze avond praat hij over de geslachten
Paphiopedilum en Cypripedium. We weten van Martien dat hij in ons land een
absolute expert is met deze planten en een enorme collectie heeft. Het belooft
dan ook een goed gevulde avond te worden.

Paphiopedilum charlesworthii
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'

Op dinsdagavond 7 maart om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar. Deze
avond staat in het teken van verpotten. Neem een paar planten mee die
(opnieuw) opgepot moeten worden. Voor materialen wordt gezorgd.
Verder kunnen natuurlijk zoals altijd planten ter bespreking worden
meegenomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2017
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
16 juni
12 juli
Augustus
15 september
20 october
17 november
15 december

Paphiopedilum en Cypripedium, Martien Stiphout
Grammatophyllum, John Esseling
Voorjaarsveiling
Plantbespreking kweekproject 2016
Bulbophyllum, Dirk de Haan
Odontoglossum en Oncidium, Jac. Wubben
Vakantie
Botanische tuinen en hun geheimen, Albert Maas
Najaarsveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond, details volgen

WEBSITE
Informatie over de kring, dit kringblad en andere
wetenswaardigheden vindt u op onze website:
http://www.orchidee-brabant.nl
Er is ook een afgeschermd gedeelte van de site met
extra informatie voor leden. Om ook op dit deel te
komen moet je inloggen. Persoonlijke inloggegevens
kun je krijgen wanneer je die in een mailtje aan Gerard
de Puit vraagt. Meld je bij Gerard als je nog geen
toegang hebt (en dat wel wilt).
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TENTOONSTELLING

KRING

BRABANT ZUID-OOST

Van vrijdag 17 maart tot en met zondag 19 maart 2017 houdt
Orchideeënvereniging Brabant Zuid-Oost een orchideeënshow bij Tuincentrum
de Biezen in Beek en Donk.
(http://www.tuincentrumdebiezen.nl/activiteiten/43/orchideeenshow)
Onze vereniging werkt hier graag aan mee en derhalve vragen we jullie om
bloeiende planten voor deze show aan te leveren. Deze planten moeten
uiteraard vrij zijn van insecten en dergelijke.
Aanleveren kan op woensdag 15 maart bij:
Sjors Teurlinxc , Europaplein 18, Best (bij voorkeur na 17.00 uur)
Huub Boesten, Sedanlaan 6, Eindhoven (vanaf 11.00uur)
Mocht dat niet lukken, bel dan even om te vragen of andere tijden mogelijk zijn.
De show wordt op donderdag opgebouwd.
Ophalen van de planten kan na de show op zondag de 19e vanaf ongeveer
17.00 uur of op maandag bij Sjors en Huub als dat wordt afgesproken.
Omdat de show gelijktijdig valt met onze kringavond, wordt er voor een keuring
van onze planten door onze keurmeesters gezorgd.
De activiteiten commissie.

EXCURSIE 6

MEI

2017

Nog een keer aandacht voor de excursie op zaterdag 6 mei 2017. We hebben
graag nog wat meer aanmeldingen!
We vertrekken weer om 7.45 uur vanuit Best en brengen dan een bezoek aan
orchideeënkwekerij Lucke in Neukirchen en kwekerij Holm in Bedburg-Hau.
Beide kwekerijen met een keur aan botanische en hybride orchideeën.
In restaurant Königsgarten in Kleve hebben we een stevige Duitse warme lunch.
Dus de reis, koffie met lekkers, warm eten en drinken, een gezellige dag en dit
alles voor maar 30 euro. Van de vorige busreis heb ik wel geleerd dat voortaan
bij opgave de helft (dus 15 euro) voldaan moet worden, zodat ik bij afmeldingen
niet iedere keer opnieuw mensen moet zoeken.
Opgave bij Koos de Wit of bij mij, groetjes Sjors Teurlincx.
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KEURING

DECEMBER

2016

De uitslag van de keuring van december 2016 was vorige maand nog onder
embargo. Hierbij alsnog de scores.
Beginners

Superkwekers

Hans Strijb
Dendrobium speciosum

8,7 D

Jan Braks
Odontocidium Wild Cat

7,9

Mike Heesakkers
Bulbophyllum species

8,8 D

Frans Blom
Gastrochilus acutifolius
Paphiopedilum hybride
Paph. sukhakulii x virgo
Bulb. flabellum-veneris

8,4
7,8
7,6
7,5

Gerard de Puit
Ludisia discolor
Masdevallia garciae
Masdevallia weberbaueriana

9,0 DL
8,7 D
8,6

Hans Faro
Sophronitis wittigiana
Laelia flava
Bulbophyllum medusae
Podochilus muricatus

8,3
7,9
7,9
7,6

Jo van Hoof
Maxillaria sophronitis

9,1 DL

Gevorderden
Fam. Teurlincx
Coelogyne massangeana

6,6

Jos Nuyten
Leph. calodictyon cup leafs
9,0 DL
Phal. amabilis x tetraspis c#1 8,9 D
Cycnoches Wine Delight "Jem" 8,5 D
Piet Lambrechts
Dendrobium speciosum

7,0

Simon Faro
Leptotes unicolor
Lephanthes manabina

8,6 D
8,1
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UITSLAG

COMPETITIE

2016

Beginners
Naam:
1
Jan Braks
2
Wim Crins
3
Mike Heesakkers
4
Hans Strijb
5
Huub Boesten
6
Marjon van Beurden
7
Bep Spoor-Eijkemans

Gemiddelde
8,400
7,033
8,100
8,700
8,400
7,400
7,000

Aantal planten (>6)
11
3
2
1
1
1
1

Gevorderden
Naam:
1
Jos Nuyten
2
Arno Janssen
3
Fam Teurlincx
4
Peter Stompf
5
Jos Verhoeven
6
Henk en Koos de Wit
7
Simon Faro
8
Kees van de Wittenboer
9
Niek Hanckmann
10
Ineke van Boggelen
11
Piet Lambrechts

Gemiddelde
8,833
8,756
8,422
8,411
8,189
7,200
8,186
8,400
8,100
8,300
7,000

Aantal planten (>9)
41
34
32
25
16
8
7
6
2
1
1

Superkwekers
Naam:
1
Frans Blom
2
Jo van Hoof
3
Gerard de Puit
4
Fam. Coenen
5
Hans Faro

Gemiddelde
8,808
8,758
8,683
8,608
8,233

Aantal planten (>12)
39
23
27
65
13

In de beginnerscategorie was er dit jaar alleen een beker voor de eerste plaats.
Nummer twee en drie hadden te weinig planten ter keuring aangeboden om
voor de competitie te kwalificeren. In de andere categorieën waren er bekers
voor de eerste, tweede en derde plaats.
Dan was er een nieuwe speciale wisselbeker van de familie Coenen. Deze beker
gaat naar de kweker die in dat jaar de plant met de hoogste score heeft gehad.
Daarmee wordt het ook voor mensen die niet zoveel planten hebben mogelijk
om deze prijs te winnen. Dit jaar ging de prijs naar Frans Blom die in januari
2016 een Bulbophyllum ambrosia showde die een 9,6 van de keurmeesters
kreeg.
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KEURING

JANUARI

2017

Beginners

Superkwekers

-

Arno Janssen
Dendrobium aberrans
Calanthe vestita
Coelogyne huettneriana
Coelogyne flaccida

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

Fam. Coenen
Oncidium twinkle
Ceratostylis philippinense
Restrepiella ophiocephala
Cattleya 'baby'
Epicattleya x plicaboa
Dendrochilum williamsii
Coelogyne lactea
Dendrochilum stenophyllum
Oerstedella centradenia

Fam. Stompf
Gongora quinquenervis
Brassavola Little star

8,4
7,8

Frans Blom
Paphiopedilum gratrixianum
9,1
Paphiopedilum sukhakulii x virgo 8,2

Fam. Teurlincx
Ascocentrum christensonianum
Dendrobium nobile "blanc rose"
Paphiopedilum spicerianum

8,4
8,1
7,9

Henk en Koos de Wit
Brassavola glauca
Bulbophyllum ambrosia
Epidendrum ciliare
Bulbophyllum tridentatum

9,2
8,6
8,1
7,9

Jos Nuyten
Dendrobium pierardii
Chysis bruennowiana

7,3
6,6

Jos Verhoeven
Paphiopedilum makulii
Hormidium vitellina
Colmanara
Odontoglossum

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

Gevorderden

Jo van Hoof
Phalaenopsis pallens
Pleurothallis mirabilis
Dendrobium hybride
Dendrobium amethystoglossum
Miltassia 'Peggy White'

Cypripedium japonica
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8,6
8,5
8,5
8,5
8,3
8,3
8,2
8,1
7,9

8,7
8,6
8,4
7,9
7,7

EEN

NATJE EN EEN DROOGJE

Wanneer je verzorgingsadviezen van orchideeën leest, dan kom je nogal eens
tegen dat ze een rustperiode nodig hebben. Dat lijkt zinvolle informatie, maar
dat is het eigenlijk nauwelijks. Want wat is een rustperiode?
Ik hoor vaak van mensen dat ze hun uitgebloeide Phalaenopsis op een
slaapkamer of in de bijkeuken wegzetten en er “niet naar omkijken”. Ze gaan
dan “vanzelf” weer bloeien. Wanneer ik dat doe, dan vind ik na drie maanden
een dode plant terug. Natuurlijk zit er een kern van waarheid in het verhaal van
deze mensen. Veel Phalaenopsissen worden tot bloei gestimuleerd door wat
minder water en vooral een iets lagere temperatuur. Maar dan moet die ruimte
niet te droog en niet te koud zijn en zeker een Phalaenopsis wil toch af en toe
wel een beetje water hebben. Er “niet naar omkijken” is er echt niet bij.
Ik heb verschillende keren Cycnoches geprobeerd. “In
de winter kurkdroog houden, anders rotten ze”, was
het advies. Daar was ik blijkbaar heel goed in, want na
twee maanden had ik nog maar een droog en
verschrompeld bulbje dat poogde nog een scheutje
eruit te gooien,maar niet meer aan de gang te krijgen
was.
In Brazilië zag ik Cycnochesbulben op lantaarnpalen in
de droge tijd en hartstikke dik. Daar heb ik gezien hoe
die droogte er in de natuur uitziet. Inderdaad drie maanden geen drup regen,
maar wel elke nacht een luchtvochtigheid van meer dan 90% en 's morgens
alles nat van de dauw.
Er zijn orchideeën die geen rustperiode kennen,
andere die korte periodes van droogte hebben,
soms koel, soms juist warm, weer andere
hebben inderdaad lange relatief droge periodes
nodig. Vrijwel alle rustperiodes van tropische
orchideeën hebben wel relatief veel licht. Juist in
die tijd zit er weinig blad aan de bomen.
Mijn recordhouder rustperiode is Cuitlauzina
pendula (vroeger Odontoglossum). Die hangt
van oktober tot maart, meer dan vijf maanden,
op een koude plek in de kas, boven de
cactussen. Niet helemaal droog. Ongeveer een
keer per maand laat ik de pot voorzichtig wat
water opzuigen. Zo blijven de bulben mooi
gevuld en is de start in het voorjaar makkelijker. Het eerste jaar heb ik de plant
ook geneveld, maar dat heeft me toen twee nieuwe scheuten en een jaar geen
groei gekost.
De plant van de maand, Rhyncholaelia glauca, staat ook in de boeken als een
orchidee met strikte rustperiode. Maar wat hoorden wij vorige maand van Henk
de Wit? “Ik geef hem ook in de winter water. Sinds ik dat doe, bloeit hij ieder
jaar.” Dus het blijft zoeken, maar elke orchidee wil op tijd zijn natje en zijn
droogje!
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PLANT

VAN DE MAAND JANUARI

2017

Rhyncholaelia glauca. Hoeveel mensen zouden deze soort al geprobeerd
hebben en jarenlang hebben gemopperd dat “ie wel groeit, maar niet bloeit”?
De familie de Wit verrastte ons opnieuw met een prachtig bloeiend exemplaar.
Terecht dat de leden deze plant aanwezen als de plant van de maand. Henk en
Koos proficiat!
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AGENDA 2017
4-5 maart
10-12 maart
17-19 maart

Tag der offenen Tür, Lucke, Neukirchen-Vluyn
Große Internationale Orchideenschau, Eschweiler-Aachen
Internationale orchideeënshow Kring Brabant Zuid-Oost,
Beek en Donk

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

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929
0499-373816
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl

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

