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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
maart 2019

UITNODIGING

VRIJDAG 15

MAART

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Het voorjaar is in Nederland vroeg begonnen, maar in de landen rondom de
Middellandse Zee is het in maart al volop aan de gang. Daarom deze avond
een lezing door Joost Riksen over de orchideeën van het schiereiland Gargano
aan de oostkust van Italië. Dit gebied heeft een bijzonder rijke flora met veel
orchideeënsoorten. Een mooie opwarmer voor het wildeorchideeënseizoen in
onze lage landen!

Anacamptis pyramidalis

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 dinsdag 2 april is de volgende een avond van de kweekgroep. Voor deze
avond laten we enkele leden van de werkgroep aan het woord om te vertellen
hoe zij thuis hun planten houden en verzorgen. Verder kun je, zoals altijd,
planten meenemen waar je iets over te vragen of te vertellen hebt.
Dinsdag 2 april, 20.00 uur, buurtcentrum Kadans, zaal Sleutelbloem.
Sint Jozefstraat 1 in Best.
Let op in maart is de bijeenkomst op woensdag 13 maart!
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

JAARPROGRAMMA 2019
15 mrt
12 apr
17 mei
21 jun
juli
16 aug
20 sep
18 okt
15 nov
20 dec

Joost Riksen – het schiereiland Gargano
Voorjaarsveiling – let op tweede vrijdag!
Art Vogel – Papua Nieuw Guinea
Niek Hanckmann – De Franse Pyreneeën
-- Vakantie -Nog niet bekend
Nog niet bekend
Dirk de Haan – het geslacht Bulbophylum
Najaarsveiling
Eindejaarsavond

OPEN

DAGEN JAN VAN DER

LINDEN

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart organiseert Jan van der Linden uit Brakel
weer open dagen in zijn orchideeënkas. Niet alleen mooie gelegenheid om Jans
planten te bewonderen in de showhoek, maar ook om vele andere
orchideeënliefhebbers te ontmoeten bij een kop koffie. Natuurlijk kunnen er ook
planten gekocht worden!
U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00.
Voor meer informatie zie www.orchideeenvdlinden.nl
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WEBSITE

EN EMAIL

Inmiddels is de verhuizing van de website naar een
nieuwe server een feit. De opmaak van de site is
iets veranderd, maar je vindt er nog altijd alle
vertrouwde informatie. Bij het overzetten zijn helaas
alle wachtwoorden verloren gegaan. Gerard heeft
alle leden die al een account hadden gemaild met
een nieuw wachtwoord. Mocht je dat nog niet
hebben en wel willen, laat het Gerard dan even
weten.
Ook een aantal mailadressen op het domein van de site zijn komen te
vervallen. Daarom hier een lijstje met de nieuwe mailadressen van het bestuur,
materialenhandel, redactie en de webmaster.
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten
Activiteiten
Bestuurslid
Bestuurslid

Huub Boesten
voorzitter@orchidee-brabant.nl
Rick van Herk
secretaris@orchidee-brabant.nl
Koos de Wit
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
Sjors Teurlincx
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com
Wim Crins
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
Natalia van Doormalen
Mike Heesakkers

Handel:
Materialen
Planten

Henk de Wit
Jan v.d. Linden

Redactie:
Kringblad
Website

Niek Hanckmann redacteurorchidee.nob@gmail.com
Gerard de Puit
gerard@de-puit.nl

henkkoosdewit@gmail.com
info@orchideeenvdlinden.nl

Uiteraard staan de contactgegevens met telefoonnummers ook achterin het
boekje.
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NOV ORCHIDEEËNWEEKEND
Velen van ons kennen de NOV-dag in herfst in de Botanische Tuinen van
Utrecht. Sommigen hebben misschien in het voorjaar van 2018 deelgenomen
aan het orchideeënsymposium dat door Jeffrey Meulenbroeks georganiseerd
werd.
Dit jaar komen die twee dingen samen in een orchideeënweekend in Helmond.
Op zaterdag 6 april is er een ruil- en verkoopbeurs met een NOV-keuring. Een
goede gelegenheid om eens wat rond te neuzen, je verzameling wat aan te
vullen of juist uit te dunnen, je mooiste bloeiende planten te showen en vooral
ook andere hobbyisten te ontmoeten. Mocht je orchideeën of andere aan onze
hobby gerelateerde zaken willen aanbieden kun je een of meerdere tafels huren
(voor 20 maart via acties@nov-orchidee.nl).
Op zondag 7 april is dan het tweede symposium OrchideeZA. Verschillende
internationale sprekers zullen dan lezingen geven over orchideeën in Zuid
Amerika. De sprekerslijst is nog onder voorbehoud, naar heeft tot nu toe vijf
namen:
Manfred Speckmaier
botanische tuin van de
universiteit in Wenen,
Carmen Apolo
Equadorquideas,
Karol Villena
Orquideas Amazonicas Peru,
Jörg Frehsonke
Orchideen Lucke Duitsland
Dirk Bruyninckx
Akerne Belgïe.
Het belooft een interessante dag
te worden waarop opnieuw ook de
ontmoeting met elkaar een
belangrijke rol speelt.
Zaterdag 6 april, 10.30 - 15.00 uur
Zondag 7 april, 11.00 - 15.00 uur
Wijkcentrum Parkzicht
Dierdonkpark 6, Helmond
(parkeren bij Albert Heijn)
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KEURING

FEBRUARI

Beginners:
Jan Braks
Chelonistele devogelii
Laelia hybride Mirandae

8,4
8,4

Mike Heesakkers
Bulbophyllum lemniscatoides
Cymbidium hybride

7,7
7,2

Gevorderden:
Fam. Stompf
Paphiopedilum insigne
Dendrobium gracilicaule
Brassocattleya Maikai 'Mayumi'
Brassavola Little Star
Catasetum matogrossense
Mormodes andreettae

8,3
8,1
7,9
7,5
7,4
7,3

Fam. Teurlincx
Dendrobium nobile "blanc rose"

8,2

TROPIC JUNGLE

2019

Superkwekers:
Arno Janssen
Oncidium maculatum
Phaius tankervilleae

8,4
8,4

Fam. Coenen
Dendrochilum tenellum mandje
Dendrochilum glumaceum
Dendrochilum glumaceum
Oerstedella centradenia
Dendrobium aberrans

8,7
8,5
8,4
8,2
8,2

Frans Blom
Paphiopedilum sukhakulii x virgo 7,3
Hans Faro
Pterostylis curta
Pterostylis curta x pedunculata
Dendrochilum tenellum

8,9
8,7
8,4

UIT HET LABORATORIUM

Omdat op deze plaats een paar jaar geleden al eens een stukje over Phaius
tankervilleae gestaan heeft, schrijf ik deze keer over de plant van de maand
januari: Colmanara 'Painter Tropic Jungle'. Als je deze hybride opzoekt in het
register van de RHS, vind je niets. Er zijn zelfs helemaal geen Colmanara's te
vinden in de RHS database. Wat is hier aan de hand?
Colmanara is de naam voor hybriden die in hun stamboom zowel Miltonia,
Odontoglossum als Oncidium hebben zitten. Vaak gaat het dan om hybriden
van een tiental generaties oud en met soms vele soorten erin. Je zou kunnen
zeggen dat het een vuilnisbakkenrasje onder de orchideeën is. Nu zijn de
namen van Miltonia's, Ondontoglossums en Oncidiums de laatste jaren ook flink
veranderd waardoor (vrijwel) alle Comanara's nu Odontocidium of zelfs gewoon
Oncidium heten. Met andere woorden de Miltonia's die erin zitten, zijn
Oncidiums geworden.
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Maar ook onder die namen is er geen Painter
Tropic Jungle te vinden. Na enig zoeken blijkt
dit dan ook niet zomaar een hybride te zijn,
maar een mutant van een andere hybride en
wel van Oncidium Jungle Monarch. Dit is niet
eens zo'n vuilnisbakje, want er zitten maar drie
soorten in de stamboom.
Eerst een hybride van Oncidium fuscatum
(vroeger Miltonia warszewiczii) en cariniferum
(vroeger Odontoglossum cariniferum). Die is
daarna gekruist met Oncidium maculatum. Van
deze Oncidium Jungle Monarch zijn enkele
varianten geselecteerd en bij het vermeerderen van een van deze varianten
('Everglades') vond de kweker een mutant, die
beter was dan de oorspronkelijke kloon.
Daarmee is hij verder gegaan onder de handelsnaam Colmanara 'Painter Tropic
Jungle'.
Een rashond is misschien wel mooi, maar vaak ook duur en heeft nogal eens
last van kwaaltjes. Vuilnisbakkies zijn op hun manier ook mooi, hebben vaak
een goed karakter en zijn veel sterker. Bij orchideeën is dat niet anders. Veel
van de hybriden die we bij de bloemist, tuincentra en supermarkten kunnen
kopen zijn gemakkelijke planten. Helaas hebben ze vaak wel veel geleden van
transport, groothandel en de verzorging in de winkel zelf. Helaas kopen we vaak
planten waar weinig levende wortels aan zitten en dan is het toch lastig om
ermee verder te gaan. Als je echter een gezonde plant treft, dan kun je daar
jaren plezier van hebben. Het zijn flinke eters (regelmatig mest) die verder
weinig eisen stellen. Voldoende licht, regelmatig water, een voor ons ook
aangename temperatuur en ze doen het. En dan kun je zomaar de plant van de
maand op de vensterbank hebben staan!

De grootouders en ouders: Oncidium fuscatum, cariniferum en maculatum
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PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI

2019

In februari ging de plant van de maand per strekkende meter! Deze mooie
gezonde Phaius tankervilleae met twee bloemtakken was de winnaar.
Felicitaties voor Arno Janssen!

7

AGENDA
9-17 maart
14-18 maart
15-17 maart
28 maart
29-30 maart
30 maart
6-7 april
8-10 april
20 april
20-22 april

Orchideen-Ausstellung, Frankfurt, Duitsland
Exposition Int. d'Orchidée, Abbaye de Vaucelles, Frankrijk
Internationale Orchideenschau, Eschweiler, Duitsland
Internationaler Orchideenwelt, Dresden, Duitsland
Open dagen, Jan van der Linden, Brakel
Masdevalliawerkgroep, Bot. Tuinen, Utrecht
Orchideeënweekend NOV, SCC Parkzicht, Helmond
Orchid show RHS, London, Groot Brittanië
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem, Oosterbeek
Orchilim 2019, Heusden-Zolder, België

BEREIKBAAR
voorz.
secr.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

Huub Boesten
Rick van Herk
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Gerard de Puit
Henk de Wit
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
040-8446118
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-20529978
0499-373816
073-5321664
0418-671686
0412-451027

redacteurorchidee.nob@gmail.com
gerard@de-puit.nl
henkkoosdewit@gmail.com
info@orchideeenvdlinden.nl
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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

