Calanthe vestita

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
december 2018

UITNODIGING

ZATERDAG 22

DECEMBER

Bij Orchideeën Jan van der Linden
Engsteeg 2, 5306 TM Brakel (tel. 0418-671686)
aanvang 10.30 uur
In december houden we geen kringavond op vrijdag, maar we organiseren
weer een gezellige kringochtend in de orchideeënkas van Jan van der Linden
in Brakel op zaterdag 22 december, aanvang 10.30uur. Uiteraard zijn onze
partners ook van harte welkom! Er is een kopje koffie met wat lekkers en een
nog nader in te vullen activiteit. Tussendoor is er voldoende gelegenheid om
eens door de kas te lopen en plantjes te kopen.
We sluiten de bijeenkomst af met een lunch. Als je je nog niet aangemeld
hebt, doe dit dan voor woensdag 20 december bij Koos de Wit.

Calanthe Harrisii - bij Jan van der Linden

Ook op deze zaterdag is er orchideeënshow en -keuring, een
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'

In januari is er geen bijeenkomst van de werkgroep. We starten weer op de
eerste dinsdag van februari. Meer informatie komt volgende maand.
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dec 2018! Eindejaarsbijeenkomst bij Jan van der Linden
jan
Jaarvergadering - Film Thijs Coenen
feb
Dirk Bruyninckx - pH
mrt
Joost Riksen - Gargano
apr
Voorjaarsveiling
mei
Art Vogel - Papua Nieuw Guinea
jun
Nog in te vullen
jul
--- Vakantiemaand --aug
Nog in te vullen
sep
Nog in te vullen
okt
Najaarsveiling
nov
Dirk de Haan - Bulbophyllum
dec
Eindejaarsavond

MEDEDELINGEN

VAN HET BESTUUR

Akkoordverklaring Privacy-Statement van onze kring
De akkoordverklaring van het privacystatement van onze kring is de komende
maanden op de kringavonden aanwezig en kan dan door die leden, die dat nog
niet hebben ingevuld hebben, worden ondertekend. De akkoordverklaring staat
ook op onze website onder de tab ”Voor onze leden” en kan vandaar worden
uitgeprint, ondertekend en bij het bestuur worden ingeleverd.
Wisselbekers
De wisselbekers kunnen/moeten weer worden ingeleverd bij het bestuur, als dat
nog niet gedaan is.
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ORCHIDEEËN

EN INTERNET

-

DEEL
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Vorige maand ben ik op zoek gegaan naar informatie over Prosthechea
brassavolae. De juiste naam,
synoniemen, een beknopte beschrijving,
afbeelding en de herkomst en vindplaatsen heb ik al gevonden. Maar er is nog
meer op internet!
In Tropicos heb ik gevonden dat de plant onder andere voorkomt in de regio
Alajuela in Costa Rica. Op de World Weather Information Service van de World
Meteorological Organization (WMO) kan ik nu het klimaat van dat gebied
opzoeken. Ik type in het zoekveld Costa Rica en er komt een keuzelijstje met
plaatsen. Als de gezochte plaats er niet bijstaat kun je op Google Maps
proberen eerst een grotere plaats in de buurt te vinden. Alajuela staat er
gelukkig bij. Wanneer ik daarop klik krijg ik het weer te zien voor de komende
vijf dagen, maar meteen daaronder staan een grafiek en een tabel met de
maandelijkse gemiddelden voor temperatuur (minimum en maximum) en
neerslag (hoeveelheid en hoeveel dagen per maand).

3

De temperaturen liggen jaarrond tussen de 17 en de 30 graden. Er is wel veel
verschil tussen de droge tijd (december - maart) waarin er maar een paar keer
per maand een beetje neerslag is en de natte tijd (mei - oktober). In die tijd
regent het vrijwel iedere dag wel een keer. De droge tijd is ook gemiddeld ietsje
warmer dan de natte tijd. Dat betekent waarschijnlijk dat in de droge tijd ook de
lucht vrij droog is. Aangezien de plant vrij hoog gevonden is (1500m) durf ik er
voor de temperatuur ook nog wel een paar graden af te halen. Mijn voorzichtige
conclusie is dat de plant hier niet al te lastig zal zijn. Gematigd met flink wat
water tussen van mei tot oktober. Daarna droger, maar nog steeds gematigd en
van december tot maart nog maar weinig water. Costa Rica ligt op het
noordelijk halfrond, dus wat betreft licht kloppen de maanden. Voor planten op
het zuidelijk halfrond kan het nodig zijn om alles een halfjaar op te schuiven.
Aangezien er diverse vindplaatsen in verschillende landen gegeven zijn, zoek ik
er nog een paar op en die bevestigen mijn vermoeden.
Klimaatinformatie is natuurlijk belangrijk om een plant goed te kunnen kweken.
Maar de ervaring leert ook dat soms planten het onder heel andere
omstandigheden ook goed doen. Hoe kom je aan die informatie via internet?
Gelukkig is internet niet alleen een bibliotheek vol informatie, maar ook een
ontmoetingsplaats van vele mensen. Via forums en Facebook heb je toegang
tot de ervaring van duizenden orchideeënliefhebbers over de hele wereld. Voor
het Nederlandse taalgebied is er de Facebook-groep van het NOV.

Ook hier geldt dat er met Engels zoveel meer mogelijk is. Voor de liefhebbers
van natuursoorten is er de groep “Orchid species” met meer dan 10.000 leden.
In FB-groepen heb je aan de linkerkant van het scherm een zoekveld waarmee
je snel de hele tijdlijn doorzoekt. Heb je jouw plant gevonden, dan kun je
eenvoudigweg vragen naar de ervaringen van je collega-hobbyist. Andere
interessante groepen vind ik “Orchids in their native habitat” en de groep van
de American Orchid Society.
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In de categorie forums vind ik er een zeker de moeite waard om te noemen:
Orchidboard.com. Dit forum heeft ruim 40.000 leden van over de hele wereld
en er staan nu al meer dan 80.000 onderwerpen en ruim 800.000 reacties op.
Voor zowel forums als facebook groepen geldt dat je lid moet worden om zelf te
kunnen reageren, maar in vrijwel alle gevallen is dat gratis en probleemloos.
Volgende keer: de online boekenkasten
Gebruikte sites:
1. http://worldweather.wmo.int/
2. tinyurl.com/fbg-nov
3. tinyurl.com/fbg-osp
4. tinyurl.com/fbg-aos
5. www.orchidboard.com

KEURING

NOVEMBER

2018

Beginners:

Superkwekers:

Natalia van Doormalen
Cycnodes Wine Delight
Phalaenopsis bellina

Fam. Coenen
Maxillaria picta
Maxillaria picta
Zootrophion atropurpureum
Cattleya skinneri alba
Oncidium species
Cattleya hybride 'Botani Hawaii'

8,5
8,2
8,2
7,8
7,7
6,8

Frans Blom
Bulbophyllum flabellum-veneris

8,1

Hans Faro
Podochilus muricatus
Pterostylis furcillata
Bulbophyllum medusae

8,6
8,6
8,5

8,8
7,9

Gevorderden:
Fam. Stompf
Liparis nutans
Brassavola Jimminey Cricket
Jos Verhoeven
Paphiopedilum Capablanca

8,4
8,2

8,2
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TWEE

GESLACHTEN OP EEN KUSSEN, DAAR...?

De plant van de maand, Cycnodes Wine Delight, is
een kruising van Cycnoches lehmannii en
Mormodes sinuata. Dat is dus een primaire
intergenerische hybride. Primair omdat het een
hybride
is
van
twee
natuursoorten
en
intergenerisch omdat die twee soorten uit twee
verschillende geslachten komen. De naam
Cycnodes is een combinatie van Cycnoches en
Mormodes. De hybride is geregistreerd in 1980 en
het is dus een relatief jonge hybride. Hoewel hij in
de groep van Catasetinae een van de oudere is.
Bij zo'n hybride kan veel fout gaan. Mormodes
sinuata heeft goed aantal, maar wel kleine en
rommelige bloemen. Dat rommelige komt omdat
Mormodes sinuata
foto: Faatura (flickr.com)
Mormodes-bloemen altijd asymmetrisch zijn. De
kleur is bruin met een mooi rode lip. Cycnoches lehmannii heeft een paar grote
mannelijke bloemen óf iets kleinere vrouwelijke bloemen. De kleur is
appelgroen met een witte lip. Deze bloemen zijn mooi symmetrisch en goed
geopend. Het had een resultaat kunnen opleveren met een paar kleine,
rommelige, groene bloemetjes.
Gelukkig blijkt Mormodes in hybrides vooral
invloed op de kleur te hebben en is de vorm geen
sterke erfelijke eigenschap. Daarentegen komt de
vorm vrijwel altijd van de Cycnoches en doet de
kleur van die kant er minder toe. Er zijn dan ook
een hele serie succesvolle hybrides te vinden in
Cycnodes. Ook bij deze Wine Delight zijn de
bloemen vrij groot, goed open en mooi van kleur.
De echte gelukstreffer is dat juist het beetje rood
uit Mormodes nu overheerst.
Wat betreft cultuur zijn het redelijk eenvoudige
Catasetinae. Warm en vochtig met veel licht in het
Cycnoches lehmannii
groeiseizoen en een strenge rustperiode in de foto: Eddy Tsai (flickr.com)
winter. In principe bloei aan het begin van de
rustperiode en als je geluk hebt ook af en toe in de zomer van tussen de
bladeren uit. Een aardigheidje dat van de Cycnoches over is gebleven.
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PLANT

VAN DE MAAND NOVEMBER

2018

Een prachtige warme bruin-rode bloem aan het eind van de herfsttijd. Daar
vielen de leden voor en dus werd de Cycnodes Wine Delight van Natalia van
Doormalen de plant van de maand. Twee goedgevulde bloemtakken op een
flinke bulb. Dat is een kweekresultaat dat er mag zijn. Proficiat Natalia!
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AGENDA
15 december
20 december
1 maart
8-10 maart
8-10 maart
15-17 maart

9e open Cattleya-dag bij Chris Loncke, Loppem, België
N. Peeters over evolutie en orchideeën, Bot. tuinen Utrecht
International Orchid Show, Sopot, Polen
Tentoonstelling, Tuincentrum de Biezen, Beek en Donk
Nordbayrische Orchideenschau, Nürnberg, Duitsland
Internationale Orchideenschau, Weisweiler, Duitsland

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 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

