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Bulbophyllum imbricatum

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

21

APRIL

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Het is weer voorjaarsveiling! De ideale manier om weer eens wat nieuwe
plantjes aan je collectie toe te voegen en om van wat overtollige plantjes af te
komen. En je helpt er de vereniging ook nog mee.

Cymbidium hybride
Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, materialen verkoop,
de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting.
Deze maand is er buiten de veiling geen plantenhandel!
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 2 mei om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar. We
gaan dit keer jonge plantjes oppotten. Van de maandelijkse inleg van het
afgelopen jaar hebben we weer leuke jonge plantjes ingekocht en daar gaan we
mee aan de slag. Ook voor materiaal is gezorgd.
Verder kunnen natuurlijk zoals altijd planten ter bespreking worden
meegenomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

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

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

TIPS

EN

TRICKS

OP DE WEBSITE

In het ledengedeelte van de website vind je voortaan
een onderdeel “Tips en Tricks”. Hier komen allerlei
artikeltjes te staan over de verzorging van onze
orchideeën. Als je zelf tips of tricks hebt, stuur dan
een berichtje aan Gerard de Puit. Op de website kun je
overigens wel reageren en discussiëren over de tips
en tricks. Ga gauw kijken op: http://www.orchideebrabant.nl
Om ook op het afgesloten deel te komen moet je
inloggen. Meld je bij Gerard als je nog geen toegang
hebt (en dat wel wilt).
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TENTOONSTELLING

KRING

BRABANT ZUID-OOST

Bij dezen willen we als bestuur iedereen bedanken voor het leveren van planten
voor de show in Beek en Donk. De samenwerking van diverse kringen leverde
een grootse show op. Deze was mooi opgezet en bood wederom veel pracht
aan het publiek. Hierbij een kleine indruk. De foto’s zijn van Gerard en geven
een leuke impressie.
De activiteiten commissie.
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EXTRA

OPEN DAG JAN VAN DER

LINDEN

Nog aan het denken over een uitstapje op tweede Paasdag?
Jan van der Linden heeft laten weten een extra dagje open
te zijn. U bent welkom tussen 10.00-16.00u en de koffie
staat klaar. Een goed alternatief voor de meubelboulevard
toch? (zie advertentie voor adres)

INGEWIKKELD
Excuses voor de wat dubbelzinnige
titel, maar het past wel goed bij de
plant die in maart plant van de maand
werd: Gongora retrorsa. Een plant uit
het geslacht Gongora dat uit een stuk
of 70 soorten bestaat, hoewel volgens
sommigen slechts uit 10-15 soorten. Er
is nogal wat gestreept en verbeterd in
de wetenschappelijke publicaties over
dit geslacht. Dat is ingewikkeld als je
de juiste naam bij een plant wilt
vinden.

GESLACHT

zorgen kruipen in de bloem om de
geurstoffen te verzamelen die ze aan
de basis van de lip vinden. Om er weer
uit te komen moeten ze een flinke
worsteling met de bloem maken en
daarbij nemen ze de pollen mee of ze
laten ze juist achter. Veel Gongora's
hebben de eigenschap dat de stempel
waar het stuifmeel op moet komen pas
rijp wordt als de stuifmeelkorrels
weggenomen zijn. Zo voorkomt de
plant dat hij met zijn eigen stuifmeel
bevrucht wordt.

Wanneer je naar de bloemen van
Gongora kijkt, dan moet je concluderen
dat het ingewikkelde geslachtsorganen
zijn. Ze hebben knobbeltjes en wratjes,
haakjes en scharniertjes en lekkere
geurtjes: van alles om maar te zorgen
dat de bestuivers, bijen die geurstoffen
verzamelen, hun werk kan doen. En
daar hebben we de dubbelzinnige
betekenis van geslacht te pakken.
Binnen het geslacht Gongora worden
grofweg twee typen onderscheiden:
met compacte bloemen en met open
bloemen. Dat zou simpel genoeg
moeten zijn.
De groep met compacte bloemen krijgt
als basistype Gongora armeniaca mee.
Ze hebben bolronde bloemen waarvan
de lip en het zuiltje dicht bij elkaar
staan. De bijen die voor bestuiving
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Gongora armeniaca

De groep met open slanke en open
bloemen wordt aangevoerd
door
Gongora
quinquenervis.
Bij
deze
bloemen is de aantrekkelijke geurstof
open en bloot beschikbaar voor de
bijen. Maar omdat de bloem zo
dunnetjes en beweeglijk is, hebben ze
de grootste moeite om op de bloem te
landen. Het vraagt wat acrobatiek voor
de beestjes om bij de basis van de lip
te komen en dat eindigt vaak in een
salto met schroef. Daarbij botst de bij
tegen het zuiltje en is het doel bereikt.
Een filmpje daarvan vind je op internet:
www.tinyurl.com/gongorabij.
De Gongora retrorsa die vorige maand
plant van de maand werd, hoort
duidelijk bij die tweede groep: slanke
open bloemen. Voor lange tijd werd
deze plant met nog zo'n vijftien tot
twintig soorten gewoon
Gongora
quinquenervis genoemd. Wanneer je
de bloemen op sterk water zet en ze
raken hun kleuren kwijt, zijn ze ook
bijna niet van elkaar te onderscheiden.
En toch zijn er nu volgens Kew Gardens
zo'n 70 soorten Gongora's. Een van de
onderscheidende kenmerken blijkt het
geurstofje te zijn. Voor ons mensen
niet te onderscheiden, maar die
glanzende bijtjes hebben er geen
moeite mee en zoeken steeds weer

precies de soort op die bij hen past.
Soms worden de bijen gebruikt om de
soorten te onderscheiden. Het bijtje
dat van Gongora retrorsa houdt zal
zich niet vergrijpen aan een Gongora
quinquenervis. Veel kwekers voorlopig
nog wel.

Gongora quinquenervis

Gongora meneziana met haar bestuiver
Foto: Alex Popovkin
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VAN

HET BESTUUR

- GESPREKKEN

MET

GGZE

Vorige maand is melding gemaakt van het lopend overleg met medewerkers
van de GGzE en het bestuur wil iedereen goed op de hoogte houden van de
vorderingen. Na de eerste mededeling in ons blad en in de kring zijn de reacties
wisselend, wat gezien de vaagheid die nu nog bestaat ook logisch is, vandaar
de continuïteit van berichtgeving.
In een vervolggesprek zijn we door de GGzE uitgenodigd om onze kringavond in
mei in één van hun gebouwen te houden, en wel tegenover de nieuwe kas. Het
gebouw in kwestie is, zoals zoveel gebouwen op het terrein een monumentaal
pand, klein maar rustiek en voorzien van de nodige faciliteiten. De keuze van
een klein pand lijkt onlogisch, maar zo hebben we de gelegenheid om met alle
aanwezigen de nieuwe kas te bezichtigen, en de vorderingen te zien. Tevens zal
dhr. Rob Lammers een presentatie geven over de GGzE. Hoe het verder gaat en
welke rol wij kunnen spelen zal de komenden maanden duidelijk worden.
Gerard de Puit

De kas in aanbouw
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KEURING

MAART

2017 (INCL.

Beginners:

SHOW

BEEK

EN

DONK)

Niek Hanckmann
Phalaenopsis equestris
Maxillaria variabilis
Dendrobium Ellen

8,8
8,1
8,1

Superkwekers:
Fam. Coenen
Pleurothallis picta
Hexisea species
Pleurothallis species
Phalaenopsis parishii
Robiquetia cerina
Calanthe ceciliae x triplicata
Dendrobium thyrsiflorum
Dendrochilum wenzelii
Dendrochilum wenzelii
Cattleya intermedia alba
Epidendrum pseudepidendrum
Stelis species

9,0
8,8
8,7
8,4
8,1
7,9
7,8
7,3
7,3
7,3
6,6
6,6

Jos Nuyten
Lepanthus tentaculata
8,4
Epidendrum centropetalum
8,3
Pholidota chinensis
8,2
Oncidium onustum
8,2
Phalaenopsis Anna-Larati Soekardi7,6

Frans Blom
Paph. Delrosi x Pinocchio

8,2

Jo van Hoof
Dendrobium Rainbow Dance
Lankesterella species

8,8
8,6

Jos Verhoeven
Paph. malipoense x hangianum

8,5

Kees v.d. Wittenboer
Dendrobium gracilicaule

8,2

Martien Stiphout
Paphiopedilum delenatii
Coelogyne cristata
Phalaenopsis philippinense
Paphiopedilum delenatii alba

8,8
8,8
8,6
8,2

Gevorderden:
Arno Janssen
Dendrobium pierardii
Oncidium leleui

8,3
7,5

Fam. Teurlincx
Gongora retrorsa
Prosthechea vitellinum x
(tripunctatum x semiaperta)
Gongora odoratissima
Gongora quinquenervis
Vascostylis Thai Sky 'Blue Ocean'
Henk en Koos de Wit
Phalaenopsis hybride paars
Leptotes bicolor
Coelogyne flaccida

8,2
8,1
7,8
7,8
7,1
8,5
7,8
7,4

Eulophia euglossa
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PLANT

VAN DE MAAND MAART

2017

In geuren en kleuren een opvallende plant deze maand: Gongora retrorsa van
de familie Teurlincx. Proficiat Sjan en Sjors!
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AGENDA 2017
29 april
12-14 mei
27 mei
24 juni
7 oktober

Algemene ledenvergadering NOV, Bot. tuinen Utrecht
Orchideeëntentoonstelling Reinhart, Haren
Int. Ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem, Oosterbeek
Werkgroep Masdevallia, Bot. tuinen Utrecht
Orchideeëndag NOV, Bot. Tuinen Utrecht

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

