Pleione hookeriana

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
februari 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 16

FEBRUARI

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Het is weer de tijd om Pleiones op te starten. Sommigen zijn bekend met
Pleiones, voor anderen is het misschien een nieuw soort. Het kweken van
Pleiones is eigenlijk bijna een hobby apart. Deze kringavond komt Kenneth
Bruyninckx, bij velen bekend als de man achter Akerne Orchideeën, ons meer
vertellen over dit geslacht. Wie weet een goede aanleiding om na deze avond
ook eens een paar knolletje te proberen!

Pleione formosana

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

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 6 maart om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar.
Deze avond staat in het teken van Pleiones. We komen hier nog een keer op
terug naar aanleiding van de lezing van Kenneth Bruyninckx over dit geslacht.
Verder kunnen natuurlijk, zoals altijd, eigen planten ter bespreking worden
meegenomen. Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2018
16 feb
Kenneth Bruyninckx - Pleione
16 mrt
Sjors Teurlincx - Gongora
20 apr
veiling
18 mei
Rogier van Vugt - Het Turkse Taurusgebergte
15 juni
Patrick Mannens - Zuidelijk Afrika
juli vakantiemaand - geen bijeenkomst
17 aug
nog niet bekend
21 sept
nog niet bekend
19 okt
veiling
16 nov
nog niet bekend
21 dec
eindejaarsavond

WEBSITE
Heeft u de website van onze kring al eens goed
bekeken? U vindt er allerlei informatie over de kring:
het programma, de kweekgroep, foto's van activiteiten
en nieuws.
Maar er is meer! Zo vindt u op de website een digitaal
archief van de plant van de maand (al 10 jaar!) en van
het kringblad (sinds 2009). En voor het kringblad is er
nog een zoekfunctie ook.
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TENTOONSTELLING

KRING

BRABANT ZUID-OOST

Van vrijdag 2 maart t/m zondag 4 maart 2018 houdt Orchideeënvereniging
Brabant Zuid-Oost een orchideeënshow bij Tuincentrum de Biezen in Beek en
Donk.
(https://www.tuincentrumdebiezen.nl/activiteiten/43/orchideeenshow)
Onze vereniging werkt hier ook dit jaar graag aan mee en daarom vragen we
jullie om weer mooie bloeiende planten voor deze show aan te leveren. Deze
planten moeten uiteraard vrij zijn van insecten en dergelijke.
Aanleveren kan op woensdag 28 februari vanaf 13.30uur bij:
Sjors Teurlinxc, Europaplein 18, Best tel;0499-395752 of 06-23250947
Wim Crins, Limburglaan 28, Son, tel: 0499-472278 of 06-83365414
of na telefonisch contact bij Huub Boesten, Sedanlaan 6, Eindhoven, tel 0653258929 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 4e na 19.30 uur of op maandag na 10.00u bij Sjors, Wim of
Huub als dat wordt afgesproken.
De activiteiten commissie

Epidendrum purum gezien op de show van kring Brabant ZO 2017
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KEURING

DECEMBER

Beginners
Hans Strijb
Dendrobium speciosum
Dendrobium sp.

8,3
7,9

Gevorderden:
Fam. Stompf
Stenorhynchos albidomaculatum
Angraecum Veitchii
Brassavola dayana x nodosa
Brassavola Jimminey Cricket
Vanda hybr. paars grote bloem
Fam. Teurlincx
Coelogyne speciosa
Aerangis citrata no 2

2017

Jos Nuyten
Brassocattleya Maikai 'Mayumi'
Dendrochilum glumaceum

8,6
8,5

Jos Verhoeven
Paphiopedilum gratrixianum
Paphiopedilum Little Alexander

8,4
7,9

Superkwekers
8,5
8,3
8,2
8,1
7,8

7,9
7,4

Frans Blom
Oncidium Twinkle
Bulbophyllum echinolabium

8,3
7,3

Gerard de Puit
Ludisia discolor
Pleurothallis epiglottis
Pleurothallis secunda
Platystele misera

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

UITSLAG COMPETITIE 2017
In totaal werden 302 planten ingeleverd, veel minder dan in 2016 (360);
(gemiddelde over de laatste 4 jaren: 330 per jaar), maar wel met een hoog
gemiddelde van 8,0!
In de beginnerscategorie is er dit jaar géén beker gewonnen. Er waren helaas te
weinig planten ter keuring aangeboden om voor een beker in aanmerking te
komen. Mag dit een oproep zijn om komend jaar toch weer meer planten in te
leveren!
In de andere categorieën waren er bekers voor de eerste, tweede en derde
plaats.
Beginners
Naam:
Gemiddelde Aantal planten
1
Wim Crins
8,233
3
2
Natalia van Doormalen
8,250
2
3
Hans Strijb
8,100
2
4
Marjon van Beurden
8,300
1
5
Jan Braks
7,800
1
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Gevorderden
Naam:
1
Jos Nuyten
2
Arno Janssen
3
Henk en Koos de Wit
4
Jos Verhoeven
5
Peter Stompf
6
Fam. Teurlincx
7
Niek Hanckmann
8
Kees van de Wittenboer

Gemiddelde
8,811
8,767
8,589
8,489
8,444
8,300
8,400
8,200

Aantal planten
32
35
15
17
22
27
5
1

Net als vorig jaar werd om de eerste en tweede plaats gestreden door Jos
Nuyten en Arno Janssen; Opnieuw werd Jos eerste en Arno 2e. Vorig jaar werd dit
ook door Jos gewonnen met minimaal verschil: 8,833 vs 8,756.
Op grond van de reglementen hebben zij de keuze om over te stappen naar de
Superkwekers en zij hebben beiden besloten dit te doen.
Superkwekers
Naam:
1
Fam. Coenen
2
Gerard de Puit
3
Jo van Hoof
4
Frans Blom
5
Martien Stiphout
6
Hans Faro

Gemiddelde
8,692
8,683
8,583
8,558
8,657
8,700

Aantal planten
57
23
23
27
7
2

Dan is er de 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 gaat de prijs naar Jos Nuyten die een 9,4 van de keurmeesters kreeg
voor zijn Lepanthus telipogoniflora.
Ook Frans Blom kreeg een 9,4, maar omdat Jos een groter aantal planten, en
meer planten met een 7,5 of hoger heeft ingeleverd, valt de beker Jos toe.
En hoewel het niet bij de competitie hoort, is er vorige maand nóg een prijsje
uitgereikt. Zoals elk jaar werd er tijdens de jaarvergadering een plant verloot
onder de leden die op tijd hun contributie betaald hebben. Dit jaar werd deze
plant gewonnen door Jos Verhoeven.
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KEURING

JANUARI

2018

Beginners

Superkwekers

Natalia van Doormalen
Sedirea japonica
Cymbidium hybride

8,4
8,3

Arno Janssen
Phaius tankervilleae
Oncidium splendidum
Calanthe vestita

Wim Crins
Cattleya hybr.
Phalaenopsis equestris
Cymbidium hybr.

8,4
8,0
7,2

Gevorderden:
Fam. Stompf
Oncidium splendidum
Brassocattleya Maikai 'Mayumi'
Bulbophyllum ambrosia

8,6
7,8
7,5

Fam. Teurlincx
Angraecum Veitchii no 2
Dendrobium nobile 'Blanc Rose'
Coelogyne lactea
Gongora quinquenervis no 3
Gongora retrorsa

8,4
8,3
8,2
8,1
7,3

Henk en Koos de Wit
Epidendrum polybulbon
Bulbophyllum longiflorum

8,6
8,0

Jos Verhoeven
Paphiopedilum Makuli

8,6

Niek Hanckmann
Paphiopedilum Leeanum

8,7
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8,5
8,4
8,3

Fam. Coenen
Dendrobium aberrans
8,3
Phaius bernaysii
8,1
Dendrochilum williamsii
8,0
Dendrochilum stenophyllum
7,8
Phrag. longifolium x sargentianum 7,3
Cymbidium sp.
7,2
Frans Blom
Paphiopedilum gratrixianum
Dendrobium aberrans

8,3
7,8

Gerard de Puit
Dend. speciosum x gracilicaule

8,8

Jo van Hoof
Epidendrum polybulbon
Scaphyglottis prolifera
Dendrobium virginalis

8,7
8,4
8,1

Jos Nuyten
Broughtonia sanguinea
Phal. Anna-Larati Soekardi

8,0
6,7

VEEL

KNOLLEN OP EEN BOOM

Op de volgende pagina zien we Jo met de plant van de maand, een klassieke
miniatuurorchidee die we veel te weinig zien: Encyclia polybulbon. De plant is
nogal eens van naam verschoten en heet nu officieel Dinema polybulbon, maar
is ook lang bekend geweest als Epidendrum polybulbon. Onder die laatste
naam is de plant voor het eerst beschreven door Olof Swartz in 1788. Die naam
beschrijft heel goed wat de plant is. Epidendrum polybulbon betekent letterlijk
op (epi) een boom (dendron) veel (poly) knol (bulbon).
De plant groeit in de noordelijke helft van Midden-Amerika en op de eilanden
Cuba en Jamaica. Hij groeit daar op stammen en dikke takken van vooral eiken
en maakt vaak grote plakkaten met dicht op elkaar staande bulbjes. Deze eiken
staan in regenwoud dat een droog en een nat seizoen kent. Negen maanden
per jaar is er vrijwel dagelijks regen in de vorm van flinke buien. Drie maanden
valt er zo goed als geen regen. Toch is dat geen echt droge periode voor de
plant, want op een hoogte van 1000 tot bijna 3000 meter is er ook in het droge
seizoen een hoge luchtvochtigheid en nachtelijke dauw.
Daardoor is het een plant die gematigd gekweekt wordt en die aardig wat
schaduw verdraagt. Het hele jaar door water geven, maar wel zorgen dat ze
niet nat blijft staan. Het spreekt voor zich dat de soort het best opgebonden op
kurk of varenwortel gedijt. De plant bloeit in het droge seizoen. In die tijd krijgt
de plant dus iets minder water, maar belangrijker is dat de bomen een deel van
het blad verliezen en de plant ineens aanmerkelijk meer licht krijgt. Hang de
plant daarom in de winter hoog in de kas om een goede bloei te stimuleren.
Het lijkt erop dat er twee varianten zijn. De plant van Jo is in alles erg compact.
De bulben staan dicht op elkaar en hebben kortere blaadjes en ook iets kleinere
bloemen dan de vorm die we meestal zien. In de gewone vorm zijn de blaadjes
langer en smaller en de bloemen iets groter. Gezien het grote
verspreidingsgebied zou dit goed kunnen, maar het kan natuurlijk ook een
cultuurverschil zijn. Beide varianten zijn juweeltjes voor je collectie.
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PLANT

VAN DE MAAND JANUARI

2018

De eerste maand van het jaar ging Jo van Hoof met de versierselen van de
mooiste plant naar huis. Tijdens deze bijeenkomst werd haar Encyclia
polybulbon tot plant van de maand gekozen. Proficiat!
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AGENDA 2018
2-3 maart
2-4 maart
3 maart
3 maart
22-24 maart
24 maart
21 april
12 mei
19-21 mei
2-3 juni
9-10 juni

Open huis Orchideen Lucke, Neukirchen-Vluyn, Duitsland
Orchideeënshow Brabant Zuid-Oost, Beek en Donk
Masdevalliawerkgroep, Botanische. tuinen, Utrecht
Symposium Zuidamerikaanse orchideeën, De Meern
Europees Orchideeëncongres, Parijs, Frankrijk
Paphiopedilumwerkgroep, Jan v.d. Linden, Brakel
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën
Orchidays, Binche, België
Open dagen Akerne
Open huis Rölke Orchideeën

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

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub./Sjors

06-53258929
0499-373816
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl

06-20529978 redacteur@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
0412-451027
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Kring NO-Brabant is één van de 19 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).
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ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en
hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststofen
 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

