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DE VOORPLAAT

Deze Hyacintorchidee of Reuzenorchidee haalde dit
voorjaar het nieuws. Het was voor het eerst dat
deze soort in Nederland aangetroffen werd. Lange
tijd kwam de plant alleen in het warmere zuiden
van Europa voor. De laatste jaren werden al vaker
exemplaren gezien aan de Franse Noordzeekust en
blijkbaar heeft de plant nu de sprong naar onze lage
landen gemaakt. Hij werd gevonden in een
natuurgebied in de duinen bij Noordwijk.
Het is een opvallende soort die op een gunstige
plek 80 cm hoog kan worden. Niet alleen is de plant
erg fors voor een Europese aardorchidee, ook de
bloem zelf is groot, bijna 3 cm.
Het is natuurlijk spectaculair om deze prachtige orchidee nu als inheemse
soort te hebben, maar misschien moeten we er toch niet zo blij om zijn. Het
toont ook aan dat ons klimaat inmiddels zoveel milder is dat een soort als
deze zich hier kan handhaven.

BESTE KRINGLEDEN,
Het zijn rare tijden.
Het coronavirus beslaat al weken alle nieuwsuitzendingen en raakt ons op
ongekende wijze. Het raakt jou, mij, onze vrienden en onze familie. Het raakt zo
ook onze kring.
Achter de schermen gebeurt er toch nog wel het een en ander. Onlangs is ons
bestuur (deels) bij elkaar geweest om te bezien over wat, wanneer en hoe
verder. We zijn natuurlijk afhankelijk van de Kadans, waar wij onze zalen huren
op de dinsdag- en vrijdagavonden.
Zoals jullie vast ook wel ergens hebben gelezen zijn er weer mogelijkheden
vanaf 1 juni. Echter houdt dit in dat we met maximaal 30 personen in de grote
zaal mogen. Helaas is dit voor ons geen optie. Na 1 juli wordt het aantal 100
personen. Maar de maanden juli en augustus zijn voor ons vakantie maanden.
Dus…dit houdt in dat we, onder voorbehoud, elkaar op18 september weer
kunnen ontmoeten. Volhouden dus !!!
Maar, zullen jullie zeggen, in september we hebben dan toch ons lustrumfeest.
Ja, klopt. Ook dit laten we niet doorgaan. Er zitten te veel haken en ogen aan
om dit conform de RIVM/OMT, veiligheidscoördinator Brabant en de gemeente
Best te organiseren. Dit waren geen leuke beslissingen om te nemen gezien het
feit dat er al veel energie in is gestoken om dit te organiseren.
Maar we zullen dit lustrum niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wij, als
bestuur, hebben gemeend toch voor een aandenken te moeten zorgen.
Derhalve hopen we jullie allemaal, maar dan ook allemaal, op vrijdagavond 18
september te mogen ontvangen.
Overigens laten we jullie bijtijds horen of de dinsdagavond, als wel de
kringavond van vrijdag, in september echt doorgang kunnen vinden. Tot nu toe
is alles onder voorbehoud. Vooralsnog gaan wij, als Bestuur, ervan uit dat alles
doorgaat.
Rest ons nog jullie alle gezondheid toe te wensen en de vraag hierbij is om ons
ervan op de hoogte te houden.
Goeie gezondheid en maak er wat moois van.
Voorzitter, Huub Boesten, namens het Bestuur
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JAARPROGRAMMA 2020
afgelast vanwege corona:
20 mt
Lezing door Jan Sienders, Cattleya en verwanten
17 apr
Voorjaarsveiling
15 mei
Lezing door Ger Rommelaars, Noord Spanje
19 jun
Lezing door Ruud Nabibaks
juli
vakantie - geen kringavond
21 aug
Lezing door Rik Joosten, Europese orchideeën
avonden in het najaar 2020 onder voorbehoud!
18
16
20
18

sep
okt
nov
dec

Lezing door Yéri Dewèvre, Ecuador
Lezing door Rogier van Vugt, Maleisië
Najaarsveiling
Eindejaarsavond

KRING NOORD-OOST BRABANT

DIGITAAL

Gelukkig hebben onze orchideeën geen last van
Corona. Die groeien en bloeien gewoon door. Onze
hobby houdt ons dan ook lekker bezig en krijgt
misschien nog wel wat meer aandacht nu we meer
thuis zijn. Maar het is wel jammer dat we nu elkaar
niet kunnen ontmoeten om onze successen en
moeilijkheden te delen. Gelukkig is onze kring ook
digitaal actief. Vooral in de WhatsApp-groep wordt nu
meer dan ooit met elkaar over de planten gesproken. Er worden foto’s gedeeld
en er wordt advies gevraagd en gegeven! Als u WhatsApp gebruikt en nog niet
in de groep zit, neem dan even contact op met Mike Heesakkers (zie achterin
het boekje). Hij kan u zo toevoegen. Elders in het boekje vindt u een piepkleine
selectie van de vele foto’s die de afgelopen maanden in de groep voorbij
kwamen.
Niet van onze eigen kring, maar minstens even boeiend is de Facebook groep
NOV-orchidee. Ook hier worden dagelijks foto’s, verhalen en vragen gedeeld en
wordt door diverse leden min of meer vakkundig advies gegeven.
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WANDELEND

IN DE

Velen van u weten dat uw redacteur
zijn vakanties graag wandelend doorbrengt met een rugzak, tentje, matje,
kookspulletjes en dan op pad om elke
dag ergens anders uit te komen. Zo
heb ik verschillende keren door de
Franse Pyreneeën gelopen. Vorig jaar
moest ik mijn vakantie al eind mei
opnemen en dat is voor de hoge Pyreneeën nog te vroeg. Om op safe te
spelen koos ik voor de Provence. Op
de kringavond van april had ik het
erover met Albert Maas dat het waarschijnlijk te laat zou zijn om nog veel
bloeiende orchideeën tegen te komen
en dat ik mijn camera maar thuis zou
laten. Hij verzekerde me echter dat er
best nog wel wat te zien zou zijn en zo
ging de 700 gram camera en batterijen toch mee in de rugzak.

PROVENCE

heuvels tot Alpien hooggebergte. Het
was warm, zeer warm, en ja, er waren
veel orchideeën. Al meteen op het
eerste stuk langs de rijksweg vanaf
het station in Manosque naar het
begin van het pad wemelde het van
het hondskruid en zag ik enkele
bokkenorchissen in de knop. Dat
sterkte mijn vertrouwen dat Albert
gelijk had en de dagen daarna kwam
ik deze planten steeds weer tegen.
Elke keer waren de bokkenorchissen
weer een beetje verder, maar ik
vreesde dat ik voor de echte bloei
zelfs te vroeg in plaats van te laat
was.

Cephalanthera rubra – Rood bosvogeltje

De tocht volgt de GR4 van Manosque
aan de Durance langs de Verdon en
door de uitlopers van de Alpen tot aan
Entrevaux. Een mooie opbouw van

Platanthera bifolia – Welriekende
Nachtorchis
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Door van plaats naar plaats te trekken
verandert het landschap iedere dag:
Kurkeikbossen,
beekjes,
lavendelvelden, naaldbos, stuwmeren, rotswanden, diepe ravijnen, bergweiden,
sneeuwvelden, rivierbedding. In 10
dagen komt het allemaal voorbij. En
elk landschap heeft zijn eigen flora en
eigen orchideeën. Eerst kom je welriekende nachtorchis tegen, later, wat
hoger, komt ook de bergnachtorchis
voor. Op rotsige hellingen kom je
allerlei orchissen tegen, in natte bergweiden en langs beekjes ook Dactylorhiza’s. In de bossen groeien wespenen vliegenorchissen.

Ik had van te voren uitgezocht wat in
deze streek zoal zou moeten voorkomen en een van de plantjes waarvan
ik hoopte dat ze zou tegenkomen was
de koraalwortel. Ik had gelezen dat ze
zouden groeien in dennen- en beukenbossen. In de Gorge du Verdon waren
er vindplekken, maar niet aan de kant
waar ik liep. Dagen heb ik naar de
grond getuurd in elk bos waar ik doorliep. Ik zag van alles: keverorchis,
rond wintergroen, kleinbladige wespenorchis (en die is echt klein!),
vogelnestjes en nog veel meer.

Neottia nidus-avis – Vogelnestje

Pas op de laatste wandeldag, terwijl
het begon te regenen en te onweren,
viel mijn oog ineens op een heel klein
witgroen bloemetje dat op een bleek
steeltje uit het dorre blad stak en toen
nog een en nóg een! Koraalwortels!

Orchis

4

Koraalwortel is net als het vogelnestje
een saprophyt, die voor zijn energievoorziening vrijwel helemaal afhankelijk is van symbiose met schimmels en
boomwortels. Er zit een wat groen in

de stengel en de bloem, maar dat is
veel te weinig voor effectieve fotosynthese. Bladeren heeft de plant niet.
Fotosynthese is sowieso een probleem
omdat de plant op heel donkere plekken groeit. Het bloemetje is klein,
ongeveer 7mm groot en vanwege het
geringe licht lastig te fotograferen.

langs de rivier naar de camping groeiden nog allerlei mooie bloemen en
planten. Terwijl ik een vuurrode lelie
stond te fotograferen kwam er een
eigenaardig geurtje voorbij. Waar
stond ik zo ongeveer bovenop? Een
bokkenorchis in volle bloei!

Himantoglossum hircinum - Bokkenorchis
Corallorhiza trifida - Koraalwortel

Geheel voldaan liep ik na deze vondst
Entrevaux in waar mijn wandeltocht
volgens plan zou eindigen. Op het pad

In elk geval een regio om nog eens
naar terug te gaan want ik vermoed
dat er nog veel meer is wat ik in die
twee weken nog niet gezien heb.
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DIGITALE SHOWTAFEL
Nu er geen kringavonden zijn, missen we ook de mogelijkheid om onze planten
te showen. In de WhatsApp-groep gaat dat gelukkig gewoon door. Er was zelfs
even een heuse plant van de maand/week verkiezing. Omdat lang niet alle
leden in de groep zitten, heb ik op deze twee pagina’s voor u een kleine
selectie van foto’s opgenomen. Met verondersteld verlof dat een foto gedeeld
in de WhatsApp van de kring ook gedeeld mag worden in dit kringblad. De
namen staan er in elk geval keurig bij.
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Angulocaste clowesii x macrophyllum
(Peter Stompff)

Tolumnia calochila
(Antoon van der Veer)

Bulbophyllum purpurascens
(Jo van Hoof)

Phalaenopsis fuscata
(Nathalia van Doormalen)

Cuitlauzina pendula
(Jan Braks)

Dendrobium lindleyi
(Mike Heesakkers)

Dendrobium amethystoglossum
(Jos Janssen)

Ponerorchis gramminifolia
(Jo van Hoof)
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AGENDA
Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten die daadwerkelijk doorgaan.
Houd de agenda van de NOV in de gaten om te zien wanneer er weer iets op
orchideeëngebied gebeurt.

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
Mike Heesakkers
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

06-46953844
06-20529978
0499-373816
06-46953844
0418-671686
0412-451027

mike4mail@hotmail.com
redacteurorchidee.nob@gmail.com
gerard@de-puit.nl
mike4mail@hotmail.com
info@orchideeenvdlinden.nl
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Limodorum abortivum –
Paarse aspergeorchis

Epipactis microphylla –
Kleinbladige wespenorchis

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

