Gongora galeata

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
maart 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 16

MAART

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Op deze kringavond gaat onze eigen Sjors zijn verhaal vertellen over
Gongora's. De familie Teurlincx heeft in de loop van de tijd een aardige
collectie Gongora's verzameld en Sjors is inmiddels goed bekend met dit
geslacht. Het belooft dan ook een goed verhaal met mooie beelden te worden.

Gongora grossa x galeata

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'

De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdagavond 3 april. Het onderwerp is: “Ik kweek zo” een lid vertelt hoe hij
zijn planten kweekt.” Deze vrijwilliger wordt in maart bepaald.
En natuurlijk kunnen jullie altijd planten meenemen waar vragen over zijn, iets
bijzonders over te vertellen is of waar je problemen mee hebt.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St. Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2018
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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BUSREIS 2018

Na wat gepuzzel is er weer een busreis ontstaan. We gaan op zaterdag 1
september voor de middag naar Orchideeën Petrens & Co in Gent. Na de
middag brengen we een bezoek aan Akerne in Schouten.
We vertrekken om 7.30 uur in Best en stoppen bij Shell station Hazeldonk West
aan de A16 daar kunnen nog wat mensen opstappen. Eerst naar Petrens & Co,
koffie met cake, dan verder naar Akerne. Op de terugweg gaan we lekker warm
eten en zijn dan rond 18.30 uur weer terug in Best.
Omdat het best veel kilometers zijn en koffie, cake en warm eten er in hakken
komen de kosten voor heel de dag op 35 euro.
Wie mee wil, dient voor de kringavond op 18 mei 20 euro aan te betalen. Het
resterende bedrag van 15 euro moet uiterlijk op de kringavond van 15 juni
binnen zijn.
Aanmelden bij Koos de Wit: penningmeester@orchidee-brabant.nl
Of bij Sjors Teurlincx: activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
Betalen via de Bank; tnv Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland
IBAN: NL65 INGB 0003268332 Betalen op de kringavonden kan ook.
Sjors Teurlincx
www.orchideeën-petrens.be
www.akerne-orchids.com
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OPEN

DAGEN JAN VAN DER

LINDEN

Vrijdag 30, zaterdag 31 maart en maandag 2 april
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

RESTREPIA -

DEEL

1

(eerder gepubliceerd in het kringblad In hoogte komen ze voor van 300 tot
van de Arnhemse Orchideeën Kring)
3600 meter waar een gematigd tot
koel klimaat heerst. Ze ontvangen daar
Veel
orchideeën
liefhebbers geen direct zonlicht maar genieten wel
beschouwen Restrepia’s als een soort van veel luchtcirculatie en een hoge
bijzaak. De voorkeur gaat meestal uit luchtvochtigheid. Houdt dit dus in
naar de meer spectaculaire soorten. gedachten als je Restrepia's aan wilt
Echter een orchideeëncollectie zonder schaffen.
Restrepia’s is naar mijn mening
ondenkbaar. Restrepia's verdienen dan
ook meer aandacht.
Restrepia's komen voor van het zuiden
van Mexico tot in het noorden van
Argentinië. Ze groeien hoofdzakelijk
epifytisch (in bomen) en enkele
soorten groeien ook lithophytisch (op
rots of steen). Het zijn kleine planten
en ze hebben geen pseudobulb (het
verdikte gedeelte van de stengel, dat
bij veel orchideeën de voorraad bevat
van water en voedingsstoffen). Er zijn
ongeveer 50 soorten bekend en er zijn
mogelijk nog eens zoveel nog niet
vernoemde
soorten.
Ze
worden
gevonden in bossen met een hoge
luchtvochtigheid in het Andesgebergte.
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Restrepia cloesii

Ze voelen zich goed thuis in zowel een
koele als gematigde kas en vereisen in
de meeste gevallen een gemiddelde
nachttemperatuur van ongeveer 10°C.
Overdag is een temperatuur van 20°C

ideaal.
’s
Winters
laat
ik
de
temperatuur zelfs nog iets verder
zakken: ’s nachts 7-8°C en overdag
15°C. Het grote verschil in dag en
nacht temperatuur stimuleert de
vorming van bloemen. In de zomer zal
het niet altijd mogelijk zijn om deze
temperaturen
te
verwezenlijken.
Hogere
temperaturen
kunnen
Restrepia's voor een korte periode wel
aan maar probeer er wel alles aan te
doen om de temperatuur zo laag
mogelijk te houden. In mijn kas heb ik
aan het eind van de zomer toch altijd
wel een paar planten die geleden
hebben van te hoge temperaturen. In
de kas kun je door middel van
schaduwdoek en het instrijken van het
glas met Temperzon (zonwerende verf)
de temperatuur wat lager houden. Een
goede indicatie betreffende de juiste
hoeveelheid schaduw is de kleur van
de bladen. Als deze een beetje
roodachtig kleuren zijn de condities
precies goed.
Zorg vooral in de zomer voor goede
ventilatie d.m.v. grote of kleine
ventilatoren. In een wat kleinere kas
zijn computerventilatoren bijzonder
geschikt. Deze zorgen voor een rustige
luchtcirculatie. Zorg er wel voor altijd
een reserve exemplaar achter de hand
te hebben want als er bij erg warm
weer in het weekend een ventilator het
begeeft heb je een probleem.
Restrepias kunnen mede door hun
geringe afmetingen ook binnenshuis
gehouden worden en ’s zomers ook

Restrepia tsubotae

buiten mits beschermd tegen de zon.
De meeste soorten zijn verkrijgbaar
voor tussen de €10,00 en €15,00 dus
betrekkelijk goedkoop. Wel heb ik
gemerkt dat de bijgevoegde naam niet
altijd klopt. Sommige soorten hebben
bovendien nogal wat kleurvariatie
waardoor je nog meer aan de
bijgeleverde naam gaat twijfelen.
Veruit de meeste soorten zijn makkelijk
te houden en te vermeerderen maar
enkele soorten vragen toch iets meer
aandacht. De Restrepia elegans heeft
meestal geen keikis en is duidelijk
lager. De R. flosculata groeit iets
wilder, is wel makkelijk te stekken
maar de stekken slaan wat moeilijker
aan. De R. flosculata, de R. cloesii en
de R. sanguinea worden iets groter.
Bij sommige soorten zijn de bloemen
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moeilijk te zien omdat ze verscholen
zitten achter het blad (r. muscifera
bijvoorbeeld). Andere soorten zijn door
de wat langere bloemsteel juist wel
duidelijk zichtbaar.

Restrepia echinata

Restrepia muscifera

Als medium gebruik ik Repribark
gemengd met sfagnum, houtskool en
perliet. Veel Restrepias zitten echter bij
mij op varenschors, kurk en stukjes
acacia hout. Deze hangen allemaal
vertikaal maar ik ben nu ook
horizontale ophanging aan het uit
proberen. In de natuur groeien ze
immers ook op vrijwel horizontale
boomtakken. Ik heb gemerkt dat
Restrepia’s op plaatjes beter groeien
en groter worden dat die welke
opgepot zijn.
Tekst en foto's:
Restrepia antennifera
Harald Mexsenaar
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KEURING

FEBRUARI

Beginners
Wim Crins
Odontoglossum Colmanara

8,7

Gevorderden:
Fam. Teurlincx
Dendrobium sanderae
Gongora hennisiana

8,2
7,5

Henk en Koos de Wit
Oncidium splendidum 9
Vanda hybride 212

8,3
7,8

Kees v.d. Wittenboer
Dendrobium gracilicaule

8,2

Niek Hanckmann
Dendrobium Ellen

8,3

Superkwekers
Arno Janssen
Dendrobium aberrans
Maxillaria variabilis
Coelogyne usitana
Dendrobium harveyanum
Coelogyne cristata

8,5
8,1
7,9
7,5
7,0

Fam. Coenen
Dendrochilum glumaceum
Dendrochilum glumaceum
Dendrochilum glumaceum
Oerstedella centradenia

8,6
8,0
7,9
6,7

Gerard de Puit
Dracula amaliae

8,5

2018

Jo van Hoof
Pleurothallis mirabilis
Pterostylis curta
Leptotes bicolor
Dendrobium gracilicaule
Dendrobium moniliforme

8,6
8,5
8,5
8,4
8,3

Martien Stiphout
Coelogyne cristata
Paphiopedilum delenatii
Paphiopedilum delenatii
Paphiopedilum delenatii
Paphiopedilum delenatii

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

1
3
2
alba

Lycaste lasioglossum
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PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI

2018

Februari is zoals altijd weer cristata-tijd. Ook dit jaar werd er weer een
Coelogyne cristata plant van de maand. Een aantal kilo plant met een kleine
100 bloemen. Terecht een winnaar! Martien Stiphout is de trotse kweker van dit
exemplaar. Proficiat.
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AGENDA 2018
22-24 maart
22-25 maart
22 maart-...
24 maart
5-7 april
21 april
28 april
12 mei
19-21 mei
2-3 juni
9-10 juni

Europees Orchideeëncongres, Parijs, Frankrijk
Dresden Ostern Orchideenshow, Dresden
Orchideeën in de Keukenhof t/m 13 mei
Paphiopedilumwerkgroep, Jan v.d. Linden, Brakel
RHS London Orchid Show & Plant Fair, London
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem
Algemene ledenvergadering NOV, Bot. tuin Utrecht
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

Kringblad van Orchideeënvereniging NO-Brabant.
Jaargang 36 nr. 3, maart 2018
Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee:
Tjitte Bakker, Wim Crins, Natalia van Doormalen, Harald Mexsenaar,
Sjors Teurlincx
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,t.n.v. Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland
IBAN: NL65 INGB 0003268332.
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 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

