Grammatophyllum speciosum

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
maart 2017

Coelogyne chloroptera

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

17

MAART

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Waarschijnlijk zullen niet veel mensen Grammatophyllum in hun collectie
hebben. Begrijpelijk, want het is maar een klein geslacht met grote planten (de
grootste orchideeënsoort is er een van!). Onbegrijpelijk, want ze zijn ontzettend
mooi. Deze kringavond komt John Esseling ons hierover alles vertellen.

Grammatophyllum speciosum, Tarakan-Indonesië
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 4 april om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar.
Thema van de avond is “Hoe kweek ik”. Een van de deelnemers zal ons
vertellen over zijn of haar manier van kweken.
Verder kunnen natuurlijk zoals altijd planten ter bespreking worden
meegenomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

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

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 (vanaf 13.30 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 19 e 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.

OPEN

DAGEN JAN VAN DER

LINDEN

Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 organiseert Jan
van der Linden uit Brakel weer open dagen in zijn
orchideeënkas.
U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00. Voor meer
informatie zie www.orchideeenvdlinden.nl

EXCURSIE 6

MEI

2017

De busreis gaat door. Er zijn nog slechts 3 plaatsen vrij in de bus voor de snelle
beslissers. Vriendelijk verzoek aan alle deelnemers om het resterende bedrag
voor 22 april over te maken op de rekening van de vereniging (zie colofon).
Last minute opgave is mogelijk bij Koos de Wit of bij mij.
groetjes Sjors Teurlincx.

3

MEDEDELING

UIT HET BESTUUR

Orchideeënkring Noord-Oost Brabant
wordt “Sociaal-maatschappelijk dienstverlener”
Waarschijnlijk een ietwat merkwaardige mededeling, die natuurlijk nadere uitleg
behoefd. Het begon zo: Huub fietst en wandelt over het terrein van de
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) aan de Boschdijk in Eindhoven.
Een terrein dat daar al vele jaren ligt. Vroeger was het omgeven door
hekwerken maar tegenwoordig is het opengesteld voor publiek, een rustpuntje
aan de (bijna) rand van Eindhoven, met 60 jaar oude bebossing. Huub raakt aan
de praat met een medewerker, die op een stuk van het terrein bezig is dat op
een landbouwgebied lijkt. De medewerker vertelt wat hij daar doet en Huub
vertelt wat hem bezighoudt en dan is er in eens een raakvlak: een plantenkas.
Een bestaande kas waar in de zomer wat gekweekt wordt. Maar wat interessant
is: er komt een andere kas, die van de Floriade in Venlo overgenomen is en
mogelijk kunnen we als vereniging daar wat in betekenen. De medewerker heeft
er voor gezorgd dat er een afspraak gemaakt is met andere GGzE medewerkers
die de organisatie van het een en ander in handen hebben. Huub en Gerard
hebben in februari twee maal gesproken met die medewerkers met gevolg dat
er een stroomversnelling is ontstaan. Wat en hoe is nog niet precies bekend
maar er zit schot in de zaak en Huub zal in de komende kringavond verder
vertellen over wat ons te wachten staat.
Gerard de Puit

ENQUETE
Vriendelijk verzoek aan iedereen die het enquêteformulier nog niet eerder
ingeleverd heeft om dit uiterlijk op de komende kringavond te doen. Mocht je
nog geen formulier hebben vraag dan nog even bij Gerard de Puit.
Hoe meer we terug krijgen, des te beter is de evaluatie die er op volgt, waar we
ook zeker melding van zullen maken.

UIT

DEN OUDEN DOOSCH

Vorige maand werd een Coelogyne cristata plant van de maand. Dit is een van
die orchideeën die al heel lang door hobbyisten gekweekt worden. Wanneer je
in oude bronnen op zoek gaat naar deze plant is het verbazingwekkend op
hoeveel bijeenkomsten van tuin- en plantenverenigingen deze plant getoond en
besproken wordt. Een heel oude Nederlandstalige beschrijving zal ik hier nog
eens publiceren. Bijna poëtische taal die perfect past bij de heerlijke verrassing
van het aanzicht van een mooi bloeiend exemplaar. Het komt uit “Neerland's
Plantentuin - deel 2” uit 1866, dus meer dan 150 jaar geleden!
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COELOGYNE CRISTATA

LINDL.
(KAMDRAGENDE COELOGYNE OF HOLSTEMPEL)

Deze Orchidee groeit wild in Engelsch-Indië — en dat wel op bergen,
5—8000 voet boven de oppervlakte der zee. Zij werd tot nog toe
slechts eenmaal afgebeeld: in het Botanical Register, 1841, pl. 57.
De Engelsche natuuronderzoekers, die haar op hare natuurlijke
standplaats
waarnamen,
beschrijven
haar
als
eene
der
indrukwekkendste onder de wit bloeiende Orchideeën van Britsch —
Indië.
Tusschen mos en plantaardigen afval verscholen, kruipen de harde
geschubde stengels onzer plant over eeuwen heugende stammen heen,
hunne aanwezigheid verradend door de groene eironde knollen, welke
zij van afstand tot afstand voortbrengen, en die zelven weder als de
dragers van twee lintvormige bladen zich kennen doen. Tegen den
bloeitijd komen uit den voet der knollen de bloemstengels voor den
dag, elk met 3-5 knoppen bezwaard, en aan hun voet door eenige
harde geelbruine schubben ingesloten.
Eene bloeiende Coelogyne cristata is inderdaad eene heerlijke
verschijning; want, wordt het oog daarbij ook al niet door eene
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mengeling van kleuren geboeid, toch staat men verbaasd over het
boven
verwachting
zuivere
melkwit,
de
teêrheid
en
de
doorschijnendheid der blaadjes, die met hun zessen tot bloemen van
circa 8-10 centim. in middellijn vereenigd zijn. Voeg daarbij, dat een
der blaadjes, de zoogenoemde lip, aan hare bovenzijde vijf verheven
kammen draagt, die elk weder met goudgele vleezige tepeltjes bezet
zijn, en ge zult moeten instemmen, dat onze Coelogyne aanspraak
kan maken op eene eereplaats onder hare zusteren.
Volgens PLANCHON leidt eene vergelijking tusschen de voor kweeking
geschikte epiphytische (d. i. op andere planten nestelende) Orchideeën
van Azië en die van Amerika, tot deze gevolgtrekking, dat die van
Azië vooral door de bekoorlijkheid, die van Amerika door den
wonderlijken vorm en de grootte harer bloemen uitmunten; dat die
bloemen bij genen teederheid van weefsel aan zoetheid van geuren en
zachtheid van kleuren — bij dezen statigheid in haar voorkomen aan
schitterende tinten paren. » Dendrobiums , Aëridessen, Saccolabiums ,
Coelogynen . . . . het zijn,” zegt P LANCHON, “dochteren der lucht met
welriekende lippen; aardsche beeldtenissen der houris, die den
Oosterlingen in hunne droomen verschijnen; vleeschgeworden gratiën
uit de mythologische verhalen aan de boorden van den Ganges.” —
» En welke mededingsters stelt Amerika daartegenover ?” gaat hij
voort. » Stanhopea’s, wie men zeker
geene grootschheid ontzeggen kan, maar die te weinig leven, te veel op
modellen van was, op versierselen van candelabres gelijken; Lycaste’s,
Cattleya’s, Laelia’s, Miltonia’s “— wel edel en groot, en schitterend van
kleuren, maar veeleer met majesteit dan met bevalligheid bedeeld;
Odontoglossums , Cyrtochilums en Oncidiums , treffend door hare
overeenkomst met rijk getooide vlinders of wonderlijk gevormde
insekten; treffend ook door eene plaatsing en rangschikking, die
zouden doen gelooven, dat zij de plant, welke haar draagt, wenschten
te ontvluchten; maar toch, door de grilligheid harer kleuren veel meer
in overeenstemming met het beeld van den Arlequin dan met dat van
Adonis.”
Inderdaad, men moet Franschman wezen, om zulke gelijkenissen te
kunnen vinden, wier juistheid geëvenaard wordt door de
zoetvloeiendheid der taal, waarin ze worden uitgesproken.
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KEURING

FEBRUARI

2017

Beginners:
Gevorderden:
Arno Janssen
Maxillaria variabilis
Oncidium maculatum
Ludisia discolor
Dendrobium aberrans
Dendrobium sulcatum

8,4
8,4
8,3
8,2
8,1

Fam. Stompf
Coelogyne cristata
Coelogyne lactea
Paphiopedilum hybride

8,6
8,6
8,4

Fam. Teurlincx
Paph. maudiae x charlesworthii
Dendrobium Rainbow Dance
Epidendrum pseudepidendrum

8,6
8,3
7,8

Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum longiflorum
Bulbophyllum violaceolabellum

8,5
8,0

Jos Verhoeven
Paphiopedilum tonsum

8,6

Superkwekers:
Fam. Coenen
Dendrochilum tenellum
Dendrochilum tenellum
Dendrochilum glumaceum
Scaphyglottis violacea
Phaius bernaysii
Psychopsis Mariposa

8,6
8,4
8,3
7,9
7,5
7,5

Frans Blom
Bulbophyllum var. albociliatum

7,7

Jo van Hoof
Scaphyglottis prolifera
Encyclia polybulbon
Cymbidium hybride
Maxillaria species

8,8
8,7
8,4
8,3

Robiquetia ascendens
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PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI

2017

Tegen het einde van de winter zijn ze er weer. Een klassieker van de
orchideeënhobby: Coelogyne cristata. De plant van de familie Stompff werd
deze keer plant van de maand. Proficiat Peter en Ineke!
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AGENDA 2017
17-19 maart

Internationale orchideeënshow Kring Brabant Zuid-Oost,
Beek en Donk
Open dagen Jan van der Linden, Brakel
Internationaler Orchideenwelt, Dresden

24-25 maart
23-26 maart

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

