Bulbophyllum helenae

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
oktober 2019

Bulbophyllum sp. (Papua Nieuw Guinea)

UITNODIGING

VRIJDAG 18

OKTOBER

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze avond hebben we Dirk de Haan in ons midden. Bij de meeste NOV-leden
zeker bekend als bestuurslid en webmaster en een wandelende
natuurencyclopedie. We krijgen van hem een lezing over het geslacht
Bulbophyllum en daar kun je alle kanten mee op!

Bulbophyllum pecten-veneris (syn. tingabarinum)

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, plantenhandel, de
bar, plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van de
maand' en natuurlijk de verloting.

Let op: Deze maand geen materialenhandel! Dringende benodigdheden
kunnen op (tijdige) bestelling naar de kringavond gebracht worden.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op de eerste dinsdag van de maand komt de kweekgroep bij elkaar. In
november staat op het programma het ruilen van planten met uitleg waarom je
de plant wegdoet. De plant die je vorig jaar hebt gekregen uit ruil, mag ook
mee, om te laten zien wat er van geworden is. Zoals altijd kun je ook andere
orchideeën meebrengen waarover je iets te vertellen of te vragen hebt.
Dinsdagavond 5 november, 20.00 uur.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St. Jozefstraat 1, Best
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

JAARPROGRAMMA 2019
18 okt
15 nov
20 dec

Het geslacht Bulbophylum - Dirk de Haan
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
e-mailadressen 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! Inmiddels is ook de zoekfunctie
voor de boekjes weer werkend gemaakt. Voor
vragen of ideeën over de website kun je nog
altijd bij Gerard de Puit terecht.
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ORCHIDEEËNSHOW

KRING

BRABANT ZUID OOST

Van vrijdag 25 oktober - zondag 27 oktober organiseert de kring Brabant Zuid
Oost een najaarsshow in tuincentrum De Biezen in Beek en Donk. Onze kring is
weer van harte welkom deel te nemen aan deze show en we rekenen daarom
op jullie inbreng. Planten voor de show kunnen worden ingeleverd op woensdag
23 oktober bij Sjors, Europaplein 18, Best vanaf 14.00u, 06-23250947; Wim,
Limburglaan 28, Son, vanaf 13.00u, 06-83365414 en Huub, vanaf 13.00u
06-53258929. De show wordt donderdag opgebouwd en is vanaf vrijdag 9.30u
te bewonderen. Zondag om 17.00 kunnen de planten worden opgehaald op de
showlocatie of anders op maandag bij Sjors, Wim of Huub.
De activiteitencommissie.

OPEN

DAG BUURTHUIS

KADANS, BEST

Op zaterdag 26 oktober van 10.00 - 16.00 uur houdt buurthuis Kadans een
open dag om de daar gehouden activiteiten meer bekendheid te geven. Ook wij
nemen hieraan deel. Enkele showplanten hiervoor zijn nog welkom.
Aanmelden bij Sjors, Europaplein 18, Best 06-23250947.
De activiteitencommissie.

OPEN

DAGEN JAN VAN DER

LINDEN

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober zet Jan van
de Linden weer de deuren van zijn kassen open
(figuurlijk dan). Je bent er welkom om de
permanente show te bekijken, andere liefhebbers
te ontmoeten, een kopje koffie te drinken en
natuurlijk ook om planten te kopen.
Van 10.00 - 16.00 uur
Engsteeg 2, 5306 TM Brakel
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KEURING

SEPTEMBER

2019

Beginners:
Mike Heesakkers
Bulb. Elizabeth Ann 'Buckleberry' 8,7
Wim Crins
Phalaenopsis hybride wit
Phalaenopsis equestris alba

8,5
8,4

Gevorderden:
Fam. Stompff
Miltonia leucoglossa
Brassavola digbyana x nodosa

8,2
7,9

Fam. Teurlincx
C. Chief Snow 'Takaki Snowy'
Epi. multiforme x capricornu

7,8
8.0

Myrmecophila brysiana
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Superkwekers:
Fam. Coenen
Cattleya maxima
Phrag. Sorcerer's Apprentice
Dendrochilum latifolium
Vanda species
Ornithophora radicans
Ornithophora radicans
Liparis gibbosa
Dendrochilum latifolium
Cambria species

9.0
8,6
8,4
8,2
8.0
8.0
7,9
7,8
7,7

Frans Blom
Bulbophyllum gracillimum

8,4

TUSSENSTAND
Naam

3E

COMPETITIE
gemiddelde

KWARTAAL

aantal planten

Beginners (minimaal 6 planten):
1
Mike Heesakkers
8,767
2
Jan Braks
7,867
3
Wim Crins
8,633
4
Bep Spoor-Eijkemans
8,000
5
Natalia van Doormalen
7,100

20
6
3
2
1

Gevorderden (minimaal 9 planten):
1
Peter Stompff
8,456
2
Jos Verhoeven
8,311
3
Fam Teurlincx
8,167
4
Piet Lambrechts
8,750

19
10
19
2

Superkwekers (minimaal 12 planten):
1
Fam. Coenen
8,683
2
Jo van Hoof
8,675
3
Arno Janssen
8,650
4
Frans Blom
8,313
5
Hans Faro
8,760

30
19
18
8
5

CATTLEYA
Van Karel de Grote wordt gezegd dat
het maar een klein mannetje was.
Cattleya maxima (= de grote) is zeker
niet klein. Toen de plant rond 1800
voor het eerst ontdekt werd, was het
zeker
een
van
de
grootste
orchideeënbloemen die ooit gezien
waren. Later werden nog wel grotere
Cattleya's gevonden en was de naam
“maxima”
misschien
niet
meer
helemaal terecht. Toch heeft de plant
altijd tot de verbeelding gesproken.

DE

2019

GROTE

De plant wordt beschreven door
Lindley in 1831. Hij had hem niet zelf
gezien, maar kreeg een enkele bloem
toegestuurd van Ruiz en Pavon die op
verkenning waren in Ecuador. Het valt
op dat Lindley de grootte van de
bloemen bij de meeste soorten niet
benoemt, maar hier vermeldt hij dat
de bloemen 7 inch groot is van de top
van de bovenste petaal tot de rand
van de lip.
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5 of 6. Ook de kleuren variëren van
licht roze tot diep magenta. Het enige
dat zeer constant en zeer kenmerkend
bleek was de typische bloemvorm. Er
zijn dan ook niet veel echte
synoniemen
bij
deze
soort.
Warscewicz heeft wel geprobeerd
eentje zijn naam te geven, maar
tevergeefs. Later kreeg hij wel een
andere Cattleya op zijn naam.

Cattleya maxima (lip)

In 1844 komen er voor het eerst
planten van deze toen al befaamde
soort naar Europa in een zending van
de plantenjager Karl Hartweg die in
die tijd honderden nieuwe soorten uit
Midden-Amerika haalde. Ook andere
plantenjagers zoals Jozef Warscewicz
stuurden in die jaren planten van deze
soort naar Europa. Er bleek een grote
variëteit in planten en bloemen te
bestaan. Er waren exemplaren met
lange planten - bulben van 30 cm en
meer - en korte planten - bulben een
15 cm. De kleinere planten maakten
grotere bloemen. Sommige planten
maakten nooit meer dan 2 of 3
bloemen op een scheut, anderen wel
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De Spanjaarden noemden deze soort
“Flor de Navidad”, wat Kerstbloem
betekent. Ze bloeien in de natuur
meestal in december. In de 19e eeuw
dacht men dat Cattleya maxima zeer
warm gekweekt moest worden. Voor
sommige variëteiten is dat zo (onder
andere die met lange bulben). Maar
de meesten gaan prima gematigd.
Geef ze wel veel licht, een luchtig
mengsel en vooral in de groei veel
water. In de winter willen ze graag
een beetje droger staan. O ja, en je
bent gewaarschuwd, het kan zomaar
de plant van de maand worden!

Cattleya maxima (plant Hortus Bot. Leiden)

PLANT

VAN DE MAAND SEPTEMBER

2019

Hij (of zij?) stond prachtig te pronken, midden op de showtafel. Je kon er niet
omheen dat dit de plant van de maand zou worden. Een mooi exemplaar van
Cattleya maxima in bloei gebracht door de familie Coenen. Thijs en Mia van
harte proficiat!
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AGENDA
11-13 okt
18-19 okt
19-27 okt
25-27 okt
26 okt
26 okt
1-3 nov
8-9 nov
23 nov
21 mrt

Orchideenbörse, Frankfurt am Main, Duitsland
Open dagen Jan van der Linden
Orchideeëndagen Reinhart orchideeën, Haren (Gr.)
Internationale orchideeënshow, Beek en Donk
Masdevallia werkgroep, Uithof, Utrecht
Paphiopedilum werkgroep, Nederhorst den Berg
Orchideen und Wein, Niedernhausen, Duitsland
Tag der offenen Tür, Röllke Orchideen, Stukenbrock, Duitsland
Algemene ledenvergadering NOV
Voorjaars orchideeëndag NOV, Helmond

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
Georg 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

