Cymbidium aloifolium

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
november 2019

Cymbidium canaliculatum

UITNODIGING

VRIJDAG 20

SEPTEMBER

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Een maand later dan gewoonlijk houden we in november toch onze
najaarsveiling. Moet je een beetje inschikken om stookkosten te besparen?
Dan is dit een goede gelegenheid om wat planten kwijt te raken. Heb je in de
winter wat meer tijd om aandacht te geven aan je plantjes? Dan kun je nu je
verzameling nog wat uitbreiden. Je helpt er de vereniging ook nog eens mee!
Wil je iets te koop aanbieden, bekijk dan eerst het veilingreglement en gebruik
het veilingformulier. Beide zijn te vinden op de website.

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

1

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

De laatste werkgroepavond van dit jaar zit er weer op. In december en januari
is er dus geen werkgroep. We beginnen op de eerste dinsdag van februari
volgend jaar (4 februari 2019). Wat het onderwerp van die avond gaat worden
zal in het januarinummer van het kringblad bekend gemaakt worden.
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

JAARPROGRAMMA 2019
15 nov
21 dec

Najaarsveiling
Eindejaarsbijeenkomst

OPEN

DAG BUURTHUIS

KADANS

Op zaterdag 26 oktober zijn we als vereniging aanwezig geweest op de open
dag van buurthuis de Kadans.
Ondanks onze show in Beek en Donk hadden we nog wat planten bewaard voor
deze dag. Een klein showtje en een groot aantal phalaenopsissen om te
verpotten en planten van Jan van der Linden voor de verkoop.
Jeanne en Georg zorgden voor de verkoop en uitleg over de vereniging. Huub
gaf demonstraties in verpotten en gaf uitleg over de planten.
De interesse van het publiek was zeer groot hopelijk mogen we wat nieuwe
leden verwachten.
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GESLAAGDE

TENTOONSTELLING

BRABANT ZUID OOST

Onze kring heeft deelgenomen aan de
najaarsshow van de kring Brabant
Zuid Oost in tuincentrum de Biezen te
Beek en Donk. De toebedeelde
showtafel hebben Sjors, Huub en Wim
ingericht.
Ook dit najaar leverde de samenwerking van diverse kringen en
verkopers diverse mooie showtafels
op, die wederom een gevarieerd
pallet aan soorten en kleur boden aan
het publiek. Vanwege het mooie weer
viel e opkomst helaas een beetje
tegen.
De foto’s van Sjors geven een goede
impressie van ons deel van de show.
Het bestuur wil iedereen bedanken
voor het aanleveren van de prachtige
planten uit onze kring. Het waren er in
totaal 37.
De activiteiten commissie

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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KEURING

OKTOBER

Gongora batemanni
Miltonia moreliana

Beginners:
Mike Heesakkers
Bulbophyllum flabellum-veneris
Bulbophyllum rothschildianum
Bulbophyllum cocoinum
Wim Crins
Dendrochilum cobbianum

8,8
8,4
8,3

8,7

Gevorderden:
Niek Hanckmann
Stenoglottis longifolia
Cynorkis fastigiata

2019
7,8
7,8

Superkwekers:
A.Janssen
Epidendrum ferrugineum

8,6

Frans Blom
Bulb. frostii x fletcherianum
Bulbophyllum Wilbur Chang
Coelogyne ovalis
Coelogyne fimbriata

8,5
8,5
8,5
8,2

8,3
8,2

SPECTACULAIRE

SPECTABILIS

Echte Miltonia's zien we veel te weinig in cultuur. Bij bloemisten en tuincentra
worden vaak 'viooltjesorchideeën' verkocht. Die worden dan Miltonia genoemd,
maar het zijn meestal hybrides van Miltoniopsis en dat is toch heel wat anders.
Miltonia heeft twee bladeren op de top van de
pseudobulbe staan, Miltoniopsis heeft er maar een.
Helaas is dat vaak niet meteen te zien omdat ze vaak
ook nog een aantal bladeren aan de basis van de bulbe
maken. Veel belangrijker is dat Miltoniopsis over het
algemeen een wat lastigere plant in cultuur is. Ze
komen uit de berggebieden van Centraal Amerika tot in
Peru. Van nature houden ze van lagere temperaturen
en een heel regelmatige watergift met een lichte rust
na de groei. Hét probleem met Miltoniopsis is dan ook
vaak harmonicagroei en dan komt de bloemstengel in
de knel en zie je nooit meer bloemen.
Miltoniopsis hybr.
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Hoe anders is dat bij Miltonia! Miltonia's
komen voornamelijk uit Zuid-Amerika.
Veel soorten groeien in het Mata
Atlantica ofwel de Atlantische bossen.
Die bossen komen voor in een groot deel
van Brazilië, vooral ten zuiden van het
Amazonegebied. De bossen liggen in
middelgebergte en krijgen hun regen
vanaf de Atlantische Oceaan. Door de
wisselende winden kan de temperatuur
er behoorlijk variabel zijn. Soms wel tot
40 graden heet, maar soms met Mata Atlantica in de staat Minas Gerais
zuidelijke winden ook tot 10 graden koud. In de zomermaanden kan het er flink
nat zijn, maar ook ineens weer een aantal dagen droog. In de wintermaanden is
het er een stuk droger, maar kan het er toch soms dagenlang miezeren. Je voelt
het misschien al aankomen. Deze planten zijn gemaakt om vergevingsgezind te
zijn!
Miltonia
spectabilis
en
Miltonia
moreliana zijn zulke planten. Moreliana is
lange tijd als een varieteit van
spectabilis gezien en daar is wel iets
voor te zeggen. De bloemvorm is
hetzelfde alleen de kleur en het aantal
lijnen op de lip verschilt. Misschien dat er
nog detail verschillen in het zuiltje of
zelfs in de genen zijn die rechtvaardigen
er een afzonderlijk soort van te maken.
M. spectabilis
M. moreliana
Spectabilis betekent “de moeite waard om te zien” of
“spectaculair” en dat is het zeker. De bloemen zijn
10 cm groot en dat terwijl de bulb met bladeren
amper 25 cm haalt. Ze zijn roze en hebben donkere
strepen op de lip. Die lip is ongeveer even groot als
de andere vijf bloemblaadjes bij elkaar. Elke bulbe
maakt maar een of soms twee bloemstengels en er
komt maar een bloem op, maar die is dan ook erg de
moeite waard. Beide soorten houden van veel licht.
Ze blijven dan redelijk gedrongen en de bulben en
bladeren hebben een geelgroene kleur.
Als de
planten minder licht krijgen worden ze wat groter,

5

met vooral ook grotere bulben en ze krijgen een helder- tot diepgroene kleur.
De plant ziet er dan veel gezonder uit, maar bloeien zal hij weinig of niet.
Enkele andere bekende Miltonia's uit datzelfde Braziliaanse Mata Atlantica zijn:
M. candida
middelgrote plant met per stengel enkele bruinrode bloemen
met witte lip.
M. clowesii
vrij forse plant met een lange stengel met meerdere gevlekte
oranjebruine bloemen met een roze lip. Veel gebruikt in
hybriden vanwege hetzelfde vlekkenpatroon en de mooie
bloemvorm.
M. flavescens
vrij kleine plant met bloemstengels van ongeveer 40 cm die
dicht bezet zijn met creme-gele bloemen.
M. regnellii
forse plant met lange bloemstengels met opeenvolgende roze
bloemen.
en natuurlijke hybride's als:
M. x bluntii
(M. clowesii x spectabilis ) Heeft vorm en vooral de lip van
spectabilis maar met een licht vlekkenpatroon in de sepalen
en petalen. Maakt meerdere bloemen op een stengel.
M. x leucoglossa (M.candida x spectabilis) Heeft ook de lipvorm van spectabilis
maar bijna wit met donkere korte lijnen op de lip en gevlekte
sepalen en petalen.
Stuk voor stuk probleemloze planten die wel graag veel licht hebben. En dan
heb ik nog niet vermeld dat de meeste ook nog lekker geuren. Overigens kun je
die laatste twee ook wel eens bij de bloemist tegen komen. Gewoon tussen de
“Cambria's”.

M. x leucoglossa

M. flavescens

M. regnellii
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PLANT

VAN DE MAAND OKTOBER

2019

In oktober mocht uw redacteur zelf een keer pronken met de plant van de
maand. Een flinke bos Miltonia moreliana die al heel wat jaartjes meegaat.
Proficiat Niek!
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AGENDA
8-9 nov
23 nov

Tag der Offenen Tür, Röllke Orchideen, Stukenbrock, Duitsland
Algemene ledenvergadering NOV

7-9 feb
14-16 feb
21 mrt
18 apr

Neu-Ulmer Orchideentage, Neu-Ulm, Duitsland
Hamburger Orchideenschau, Hamburg, Duitsland
Voorjaars orchideeëndag NOV, SCC Parkzicht, Helmond
Ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem, Lebret, Oosterbeek

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

