Dendrobium hodgkinsonii

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
mei 2019

UITNODIGING

VRIJDAG 17

MEI

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Nu de orchideeën dichtbij in de bloei komen, zoeken wij het ver weg. Deze
kringavond hebben we Art Vogel te gast. De voormalige kaschef van de Hortus
in Leiden neemt ons met beeld en verhaal mee naar Papoea-Nieuw-Guinea.
Dit tweede grootste eiland ter wereld is voor grote delen moeilijk toegankelijk
en er worden dan ook aan de lopende band nieuwe soorten planten en dieren
ontdekt, waaronder de nodige orchideeën. Sommige daarvan hebben
inmiddels ook onze kassen en kamers bereikt.

Dendrobium capituliforme

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.

1

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdag 4 juni is de volgende bijeenkomst van de kweekgroep.
De meegebrachte planten, die vorige jaren door ruil binnen de kweekgroep zijn
verkregen, worden besproken. Verder kun je, zoals altijd, planten meenemen
waar je iets over te vragen of te vertellen hebt.
Dinsdag 4 juni, 20.00 uur, buurtcentrum Kadans, zaal Sleutelbloem,
Sint Jozefstraat 1 in Best.
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

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

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

WEBSITE

EN EMAIL

Op onze website vind je alle informatie over de
kring. Zo staat het programma van de
kringavonden en de avonden van de
kweekgroep
erop.
Ook de
namen
en
emailadressen van de bestuursleden kun je er
vinden. Er is een archief van de plant van de
maand van de afgelopen 12 jaar en eveneens
een archief van kringblaadjes. Een schat van
informatie dus! Aan de zoekfunctie wordt nog
gewerkt. Voor vragen of ideeën over de website
kun je nog altijd bij Gerard de Puit terecht.
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ORCHIDEEËN

EN INTERNET

-

DEEL
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In twee eerdere delen heb ik tips gegeven om informatie te vinden over de
natuursoorten. Maar wat nu als je meer wilt weten over een hybride? Als het
een natuurhybride betreft, dan kun je op dezelfde manier als met species wel
informatie vinden. De meeste hybriden die we in onze kassen en kamers vinden
zijn echter geen natuurhybriden, maar door mensen gemaakte hybriden en
vaak zijn die ook nog eens heel complex.
Wil je informatie over je plant kunnen vinden is het eigenlijk noodzakelijk dat je
de juiste naam van de plant hebt. In het Engels zegt men wel: “A No-ID is
always a No-ID”. Er zijn zoveel hybriden op de markt gebracht dat het vrijwel
ondoenlijk is om alleen op basis van de plant en de bloem de juiste naam te
vinden. Als je geluk hebt dat je aan de hand van het labeltje de kweker kunt
herleiden kan het soms lonen om een mailtje met een fotootje van je plant naar
de kweker te sturen en vriendelijk te vragen of hij er de officiële naam bij heeft.
Als je de naam hebt, dan kun je op internet natuurlijk zoeken en vind je vaak
wel foto's van je plant. Tot enkele jaren geleden was de RHS-site een prachtige
bron van informatie omdat zij alle geregistreerde orchideeën bijhouden. Je vindt
daar de geregistreerde naam, de ouders, degene die hem geregistreerd heeft
en in welk jaar en vaak ook degene die de kruising gemaakt heeft.
Sinds een paar jaar is er echter
OrchidRoots (ook wel BlueNanta). Het
is niet erg duidelijk wie er achter deze
site zit, maar ook hier vind je alle
geregistreerde hybriden terug en nu
met een kleine stamboom inclusief
foto's! Onder aan de pagina wordt
zelfs weergegeven welke soorten voor
hoeveel procent in de hybride
aanwezig zijn. Op basis daarvan kun
je vaak aardig wat bedenken over hoe
je de plant kunt verzorgen.
Brascidostele Gilded Tower 'Thai Gold'
Gebruikte sites:
1. http://orchidroots.org/orchid/

25%
25%
25%
25%

Brassia arcuigera
Brassia keiliana
Oncidium wentworthianum
Rhynchostele bictoniense
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KEURING
Beginners:
Bep Spoor-Eijkemans
Cymbidium hybride

8,2

Mike Heesakkers
Bulbophyllum falcatum
Bulbophyllum falcatum flavum
Miltonia hybride

8,7
8,5
8,1

Gevorderden:
Fam. Teurlincx
Ponerorchis graminifolia

8,4

Jos Verhoeven
Paphiopedilum gratrixianum

8,4

Piet Lambrechts
Dendrobium kingianum
Dendrobium kingianum

8,8
8,7

Dendrobium unicum
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APRIL

2019

Superkwekers:
Arno Janssen
Dendrobium unicum
Dendrobium thyrsiflorum
Phalaenopsis pallens

8,5
8,5
7,8

Fam. Coenen
Coelogyne pulverula
Microterangis hildebrandtii
Pleurothallis speciosa
Trichoglottis breviracema
Vanda species

8,7
8,7
8,7
8,4
8,0

Jo van Hoof
Dendrobium trantuanii
Lankesterella gnomus
Dendrobium sukhakulii

8,6
8,5
7,6

EEN

PARELSNOER VAN ORCHIDEEËN

Coelogyne parviflora (syn. dayana)

Vorig jaar stuurde Thijs Coenen een foto van zijn Coelogyne pulverula naar de
redactie omdat de plant op de eerstvolgende kringavond niet meer zou bloeien.
Dit jaar lukte het wel om de plant bloeiend naar Best te brengen en dat werd
beloond met de waardering plant van de maand. Coelogyne pulverula is bij
velen beter bekend als Coelogyne dayana. De plant komt uit Zuidoost Azië,
grofweg van Thailand tot Kalimantan. Ze groeien daar voornamelijk in laagland,
al zijn er ook vindplaatsen tot ruim 1500m hoogte bekend. Hoe dan ook is het
een plant die graag aan de warme kant gekweekt wil worden. Het gebied krijgt
jaarrond regen, maar veruit het meeste valt in de periode oktober tot maart.
Na deze natte periode ontwikkelt de nieuwe scheut waaruit eerst de
bloemstengel komt voordat de bladeren zich verder ontwikkelen. De
bloemstengels buigen meteen naar beneden en hangen als een parelsnoer tot
wel een meter onder de plant. Aan weerszijden van de stengels komt een rij
bloemen die meestal gelijktijdig openen. Aan een stengel kunnen tot 60
bloemen zitten en een beetje plant maakt meerdere bloemstengels!
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Vanwege de herkomst houdt de plant wel van warmte en vocht. Daarmee is ze
minder geschikt voor de vensterbank. Mocht je zoiets toch in huis willen, dan
zou je het met zijn broertje kunnen proberen. Coelogyne tomentosa, beter
bekend als Coelogyne massangeana, is in alles wat kleiner en minder
spectaculair, maar nog steeds zeer de moeite waard. Deze soort komt uit
dezelfde regio, maar groeit een stuk hoger in de bergen tussen de 1100 en
2000 meter. Daarmee mogen de temperaturen ook een stuk lager zijn en zit je
veel dichter bij onze huis- of zelfs slaapkamer. De lucht mag niet te droog zijn
want dan krijgen de bladeren zwarte punten. Bij tomentosa komt de
bloemstengel uit een aparte scheut die na de bloei afsterft. Stengels worden
een halve meter lang met tot 30 bloemen.
Van beide soorten zijn de bloemen variabel van kleur, maar altijd in het
spectrum beige-geel-groen met bruine en witte accenten. Helaas blijven zijn
het geen blijvertjes. Na een week of twee is het schouwspel voorbij en moet je
weer een jaartje wachten, hoewel Coelogyne tomentosa er soms nog eens een
extra bloemstengeltje tussendoor doet.

Coelogyne tomentosa (syn. massangeana)
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PLANT

VAN DE MAAND APRIL

2019

De plant van de maand april paste niet eens helemaal op de foto! Deze
Coelogyne pulverula van de familie Coenen stal compleet de show. Proficiat
Thijs!
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AGENDA
11 mei
11 mei
25 mei
28 mei
1-2 juni
8 juni
8-9 juni
14-16 juni

Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, Monster
Plantenmarkt Hortus Botanicus, Leiden
Orchideeënshow Rêve d'Orchidees, Sézanne, Zwitserland
International Orchid Conservation Congress, Kew, Engeland
Open dagen Akerne Orchids, Schoten, België
Workshop schrijven en fotograferen
Open dagen Röllke Orchideen, Stukenbrock, Duitsland
International Orchid Show, Malvern, Engeland

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

