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UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

15

SEPTEMBER

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Veel botanische tuinen hebben mooie collecties orchideeën, maar helaas
staat veel daarvan vaak in voor het publiek afgesloten gedeelten. Maar af en
toe mag er toch eens iemand een kijkje nemen. Deze avond zal ons eigen
kringlid Albert Maas een lezing verzorgen waarbij hij ons meeneemt in deze
geheime schatkamers van verschillende botanische tuinen.

Dendrobium bracteosum in Hortus Leiden

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, plantenhandel,
materialenverkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Plant van de maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

De volgende avond van de kweekgroep is op
dinsdag 3 oktober. We houden die avond een
plantenbespreking. Ieder neemt een of twee
planten mee waarover je iets te vertellen, of
waarover je vragen hebt. Samen zullen we er een
interessante avond van maken.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St. Jozefstraat 1,
Best

JAARPROGRAMMA 2017
15 sept
20 okt
17 nov
15 dec

TIPS

Botanische tuinen en hun geheimen
Albert Maas
Najaarsveiling
Catasetum en verwanten,
Yéri Dewèvre
Eindejaarsavond, details volgen

EN

TRICKS

OP DE WEBSITE

De kring Noordoost Brabant heeft ook een mooie
website. Hierop vind je o.a. de plant van de
maand, een digitale kopie van dit boekje en dus
ook een archief van alle boekjes van de laatste
jaren.
Voor leden is er in het ledendeel nog meer
informatie te vinden zoals reglementen, een
ledenlijst en een forum met tips en tricks. Voor dit
gedeeltje moet je wel eerst bij Gerard, onze
secretaris, een gebruikersnaam aanvragen.
Trichotosia ferox
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DRIEMAAL

IN MEMORIAM

Tijdens onze laatste kringavond in juli werd
bekendgemaakt dat onze oud-voorzitter Kees van
Rooij was overleden. Tijdens de kringbijeenkomst
hebben wij Kees op gepaste wijze herdacht. Kees van
Rooij aanvaarde het voorzitterschap van de kring in
1991 en droeg de hamer in 2001 over aan Pieter
Oversteegen. Ten tijde van het voorzitterschap van
Kees vierde de kring het dertig jarig bestaan. Bij die
gelegenheid mocht Kees het ere voorzitterschap
uitreiken aan de oprichter van de kring, de inmiddels
ook overleden Heinz Schönemann. De laatste tijd was
hij gebonden aan een rolstoel, maar dat weerhield
Kees er niet van om het 50-jarig jubileum bij te wonen, verwelkomd door Koos
de Wit, die door Kees halverwege zijn voorzitterschap tot penningmeester werd
benoemd. Kees overleed op 15 juli. Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Een paar dagen later overleed Francien Deisenroth,
de echtgenote van Heinz. Jarenlang waren zij lid en
bezochten zij met grote trouw de kringavonden. De
laatste tijd was dat vanwege gezondheid niet meer
mogelijk. In juni verhuisden ze van hun huisje met
tuin en prachtige kassen naar de Jan de Wit kliniek in
Bakel waar ze de zorg konden krijgen die ze nodig
hadden. Daar vierden ze op 13 juni nog hun 60-jarig
huwelijk. Op 25 juli zou Francien haar 85ste
verjaardag vieren, maar dat heeft ze net niet mogen
halen. Op 20 juli is ze in alle rust overleden. De
crematie vond plaats op 26 juli 2017. We wensen
Heinz en de familie veel sterkte met dit verlies.
Ook ontvingen we bericht van het overlijden van Suus von der Fuhr op 25
augustus. Suus was voorzitter van onze kring na Heinz Schönemann, om
precies te zijn van 1977 tot 1982 en werd daarna opgevolgd door Kees Maan.
Ze overleed in Goirle op 96-jarige leeftijd en ze is op zaterdag 2 september
begraven.
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FWC,

KWEKEN ZONDER MEDIUM, DEEL

2

Vorige keer schreef ik over mijn experiment met Full-Water-Culture: planten die
met hun wortels voor een deel volledig in het water staan. De eerste resultaten
leken veelbelovend. Ik wil jullie graag een beetje op de hoogte houden.
Sinds ik vanwege mijn werk regelmatig op reis ben, moet ik ook steeds vaker
een beroep doen op anderen om voor de planten te zorgen. Dat is natuurlijk
niet optimaal en ik had gehoopt om in FWC daar gedeeltelijk een op lossing te
vinden. Gewoon vóór vertrek voldoende water geven en niet meer naar
omkijken. Helaas had ik daar misgerekend.
De planten gebruiken blijkbaar toch behoorlijk wat water en toen ik na mijn
laatste werkreis van drie weken thuis kwam stonden ze allemaal kurkdroog. De
wortels mooi wit, maar wel iets verschrompeld. De groeipunten die zo mooi
waren, zagen nu ook helemaal wit.
Gauw water gegeven, de wortels kleurden groen, maar in de weken die volgden
was er geen groei in de wortels. Ik vreesde dat het experiment mislukt was. Pas
na zes weken zag ik weer nieuwe groeipunten verschijnen. Niet aan de top van
de wortel, maar wel aan de voet van de plant én als vertakkingen van de
eerder gegroeide wortel.
Geleerde les: “waterwortels” houden er niet van om (langere tijd) droog te
staan. De groeipunt raakt daarmee beschadigd, maar na enkele weken stilstand
herstelt de wortelgroei zich wel.
Ik heb deze keer geen foto's gemaakt, maar hopelijk kan ik volgende maand
weer iets laten zien.
Niek Hanckmann

Miltonia moreliana
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KEURING
Beginners:
Jan Braks
Coelogyne usitana

7,8

Gevorderden:
Arno Janssen
Euchile citrina
Anguloa clowesii
Euchile mariae
Euchile citrina x mariae
Phymatidium tillandsioides

9.0
8,9
8,3
7,8
7,7

Fam. Stompf
Luistylis Pakkret Jungle
x Rhynchostylis gigantea
Vanda hybride paars

8,5
7,6

Fam. Teurlincx
Gongora galeata concolor no 2
Coelogyne salmonicolor

8,4
7,5

Jos Nuyten
Aergs. luteoalba var. rhodosticta
Galeandra leptoceras 1
Gastrochilus japonicus
Barbosella dusenii
Dendrobium Hibiki

8,9
8,5
8,4
8,2
7,6

Jos Verhoeven
Encyclia livida
Paphiopedilum hybride geel
Paph. Delrosii x Pinocchio

8,4
8,1
8.0

JUNI

2017

Superkwekers:
Fam. Coenen
Pleurothallis species
8,9
Scaphosephalum verrucosum
8,5
Phalaenopsis fasciata
8,3
Phrag. longifolium x sargentianum 8,1
Stanhopea nigroviolacea
7,5
Oncidium Mariposa
7,1
Frans Blom
Bulbophyllum dentiferum
Neofinetia falcata
Eulophia euglossa
Bulbophyllum macranthum

8,2
8,2
7,9
7,8

Gerard de Puit
Phalaenopsis braceana
Dracula inaequalis
Stelis species

8,4
7,6
7,5

Martien Stiphout
Paphiopedilum parishii
Paphiopedilum Saint Swithin
Paph. rothschildianum hybride

9.0
8,9
8,3
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ONDERGRONDSE

BLOEMEN?

Wanneer je voor het eerste een Stanhopea in bloei ziet zou je kunnen denken
dat de bloem uit de wortels komt. Ik heb op een tentoonstelling de serieuze
vraag gehad welke beesten die bloem bestuiven wanneer hij onder de grond
bloeit! Het is dan ook zeer fascinerend om een Stanhopea van onder een
mandje te zien bloeien.
Het antwoord op de vraag is natuurlijk dat de plant in de natuur niet in een
mandje, noch op de grond groeit. Hij groeit in de natuur op takken van bomen
en de bloemen hangen dan vrij in de lucht. Soms groeit de plant boven op een
horizontale tak en dan komen de bloemen aan de onderkant zoals wij dat hier
met onze mandjes ook graag zien. Veel vaker echter groeit de plant op een min
of meer verticale tak en hangen de bloemen aan de onderkant langs de stam.
Met evenveel plezier hangt de hele plant aan de onderkant van de tak. De
balderen buigen dan links en rechts van de tak omhoog en de bloemen hangen
van tussen de bulben uit naar beneden. Hoe de plant ook groeit, de bloemen
willen hangen. Probeer ze dus ook niet met stokjes te sturen of overeind te
houden!

Stanhopea sp. foto: Kristine Paulus
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Stanhopea nigroviolacea is volgens recent onderzoek een variëteit van
Stanhopea tigrina. Wat betreft de bloemvorm is dat duidelijk, maar de kleur
wijkt erg sterk af. De nigroviolacea heeft grote donkere vlekken en dat donker
paars overheerst de bloem. Ze komt voor in het oosten van Mexico op een
hoogte van 1200 tot 2000 meters en daarmee kan ze behoorlijk gematigd
gekweekt worden. Volgroeide planten kunnen van nature een drogere tijd
verdragen, maar hebben die niet echt nodig. In de groeiperiode hebben ze
volop water nodig en kunnen ze ook een behoorlijke hap mest verwerken.
Belangrijk element voor bloei is een goed verschil tussen dag- en
nachttemperatuur. In onze kassen blijft de temperatuur 's nachts vaak te hoog
en dan blijft de bloei vaak uit. Eigenlijk is dit een soort die het veel beter doet
wanneer je hem in de zomer lekker buiten hangt. Half schaduw onder een
boom of pergola is perfect. Bijkomend voordeel is dat de geur buiten heerlijk is,
maar voor binnen veel te sterk.
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PLANT

VAN DE MAAND JULI

2017

Een grote geurende bloem onder een relatief klein plantje en op het juiste
moment in bloei. Dat scoorde op de vorige kringavond genoeg om tot plant van
de maand te worden uitgekozen. Proficiat familie Coenen met deze Stanhopea
nigroviolacea.
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AGENDA 2017
7 oktober
18 december

Orchideeëndag NOV, Bot. Tuinen Utrecht
Paphiopedilum-werkgroep, bij Jan vd Linden, Brakel

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
06-20529978
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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9

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

