Neottia cordata

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
mei 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 18

MEI

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
In onze streken is de maand mei het hoogtepunt voor wilde orchideeën.
Daarom deze avond een lezing over het Turkse Taurusgebergte. Rogier van
Vugt, de hortulanus van de botanische tuin in Leiden, neemt ons in beeld en
verhaal mee naar deze streek. We zullen naast bekende soorten ook soorten
zien die typisch zijn voor dit gebergte.
Gongora grossa x galeata

Ophrys scolopax, omgeving Rugat, Spanje

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, de bar,
plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van de maand'.
Ook de plantenhandel is weer aanwezig en natuurlijk is er ook de verloting!
Helaas is er geen materialenhandel. Toch iets nodig? Bestel dan uiterlijk
dinsdag 15 mei bij Henk de Wit (073-5321664)
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 5 juni om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar.
Als eerste is er een discussie over voor- en nadelen van een Whatsapp-groep
voor de dinsdagavondgroep.
Verder bespreken we deze avond de planten die we vorig jaar hebben
ontvangen als jong plantje in mei.
En natuurlijk kunnen er zoals altijd planten ter bespreking worden
meegenomen, zowel probleemplanten als mooi bloeiende planten die
bijvoorbeeld op de kringavond al uitgebloeid zullen zijn.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2018
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
Natalia van Doormalen - Catasetum
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

(Vorige maand was er geen plaats meer voor dit bericht van het bestuur
vandaar nu wat later alsnog)
De samenwerking van diverse kringen leverde weer een grootse show op, die
mooi van opgezet was. Samen met de kleurrijke tafels van de professionele
kwekers en de orchideeën van De Biezen, die dit jaar ook bij de showtafels
waren opgesteld, bood het geheel een pracht aan kleur en vorm aan de vele
belangstellenden in Beek en Donk.
Bij deze willen we als bestuur iedereen bedanken voor het leveren van planten
aan deze show. Zeker het brengen van de planten was dit jaar risicovol
vanwege de zeer lage temperaturen begin maart. Desondanks hebben wij 62
planten uit onze kring tentoongesteld en daarmee een 2-tal tafels fraai gevuld.
De activiteiten commissie.
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KEURING
Beginners
Jan Braks
Pleione bulbocodioides
Oncidium sphacelatum

APRIL

2018

Superkwekers
Arno Janssen
Epidendrum ciliare
Cymbidium devonianum

8,7
8,1

Fam. Coenen
Trichoglottis breviracema
Epidendrum pseudepidendrum
Malaxis latifolia

8,7
8,3
7,7

Fam. Teurlincx
Aerangis fastuosa
8,6
Cattleya skinneri
8,1
Bulbophyllum falcatum
7,8
Bulbophyllum nymphopolitanicum 7,4

Frans Blom
Bulbophyllum falcatum 1
Bulbophyllum falcatum 2

9,3
9,1

Jos Verhoeven
Paphiopedilum Pinocchio
Encyclia Natalia

Gerard de Puit
Acronia discoidea
Dracula denisoniana
Dendrobium nobile-hybride
Dracula exasperata

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

Jo van Hoof
Lankesterella gnomus
Maxillaria sophronitis
Leptotes bicolor
Zygostates alleniana

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

Gevorderden
Fam. Stompf
Dendrobium x delicatum

Anacamptis pyramidalis
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8,1
7,5

8,3

8,6
8,5

TUSSENSTANDCOMPETITIE 1E
Naam:
Beginners:
1
Wim Crins
2
Natalia van Doormalen

KWARTAAL

2018:

CORRECTIE

Gemiddelde

Aantal planten

8,075
8,350

4
2

Gevorderden:
1
Fam. Teurlincx
2
Peter Stompf
3
Arno Janssen
4
Henk en Koos de Wit
5
Niek Hanckmann
6
Jos Verhoeven
7
Kees van de Wittenboer

8,000
8,100
7,800
8,175
8,500
8,400
8,200

8
7
5
4
2
2
1

Superkwekers:
1
Fam. Coenen
2
Jo van Hoof
3
Gerard de Puit
4
Jos Nuyten
5
Martien Stiphout
6
Arno Janssen
7
Frans Blom
8
Hans Faro

8,225
8,350
8,514
7,983
8,500
8,420
8,260
8,700

22
10
7
6
5
5
5
1

Pseudorchis albida, nabij Gavarnie, Frankrijk
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EEN

PLANT MET EEN EIGEN WILLETJE?

Vorige maand werd een Bulbophyllum falcatum plant van de maand. Wie de
plant goed bekeken heeft, zal opgevallen zijn hoe bijzonder de bloemstengel en
de bloemetjes van deze soort zijn. De bloemstengel is sterk afgeplat en ziet
eruit als een stukje lint met aan weerszijden, keurig in een rijtje in het midden,
de bloemetjes geplakt. De lip van elk bloemetje is zeer beweeglijk en beweegt
met het minste of geringste op en neer.
De Vlaamse 19e-eeuwse wetenschapper Charles F.A. Morren onderzocht dit
soort bewegende planten en schreef in 1842 een twintig pagina's lang artikel
over deze Bulbophyllum. (Le mouvement et l'anatomie du labellum du
Megaclinium falcatum). Hij schrijft daarin onder andere:
“Ik geef er de voorkeur aan om te spreken over spontane beweging, vanwege
de aard van de beweging, maar ook omdat er geen duidelijke oorzaak van
buitenaf lijkt te zijn. Dit soort beweging wordt soms zelfs “vrijwillige beweging”
genoemd waarmee aangegeven wordt dat het er de schijn van heeft dat de
plant een zeker zelfbewustzijn heeft. Veel fysiologen echter hechten er belang
aan de verklaring te vinden in een prikkel van buitenaf.”
Ook de beroemde botanicus John Lindley beschreef al de beweging van de lip
van deze plant:
“De lip is elastisch opgehangen aan het zuiltje en laat een grote mate van
plantaardige prikkelbaarheid zien. De lip gaat op en neer met grote snelheid en
regelmaat zoals de hoofden van Chinese poppetjes die men wel aan kinderen
geeft.”
In zijn onderzoek beschrijft Morren vervolgens twee soorten beweging, een
mechanische en een vitale. De snelle op-en-neergaande die inderdaad
veroorzaakt wordt door de wind noemt hij mechanisch. Maar vooral bij jonge
bloemen neemt hij ook een langzamere beweging waar, de vitale, waarvoor hij
geen oorzaak kan vinden. Zelfs als hij achter glas staat zodat hij er niet per
ongeluk tegen ademt, beweegt de lip zachtjes op en neer. Niet voortdurend,
maar met tussenpozen van enkele minuten, alsof de plant bewust beweegt met
spiertjes en pezen.
Voor wie de plant heeft, de moeite waard om eens te zien of je deze
waarnemingen ook kunt doen!
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PLANT

VAN DE MAAND APRIL

2018

Uit de veelheid aan planten op de showtafel kozen de leden van de kring deze
keer de rijkbloende Bulbophyllum falcatum van Frans Blom als plant van de
maand. Proficiat Frans!
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AGENDA
12 mei
t/m 13mei19-21 mei
28 mei -3 juni
9-10 juni
15 decmber

Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, Monster
Orchideeën in de Keukenhof
Orchidays, Binche, België
Open dagen Akerne, Schoten, België
Open huis Rölke Orchideeën, Stukenbrock, Duitsland
9e open Cattleya-dag bij Chris Loncke, Loppem, België

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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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

