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BESTE KRINGLEDEN,
Onze hoop was gevestigd op het weer beginnen van onze kringavonden in
september. Helaas. Het virus blijft ons in de greep houden. Ik ben dan ook bang
dat we, gezien de genomen maatregelen, dit jaar op onze buik kunnen
schrijven. Maar wie weet…! We houden de berichten in ieder geval nauwlettend
in de gaten.
Als bestuur komen we, op gepaste afstand, toch bij elkaar om te kijken naar
alternatieven. Bijvoorbeeld het huren van een sporthal of in ieder geval een
zaal waar we als gehele kring onze kringavonden kunnen houden. Dit valt niet
mee en er kleven wel bezwaren aan. Ook dan komen de voorschriften weer
tevoorschijn en wordt het niet aantrekkelijk om zo een avond te organiseren.
We hebben zelfs gedacht in twee sessies iets te organiseren. Maar wie komt er
in de eerste en wie in de tweede. En hoe doe je dat dan met een eventuele
lezing, en/of keuring, enzovoort. En dat allemaal in ons lustrumjaar. Bah.!!!
Over het lustrum gesproken. In mijn vorig schrijven heb ik jullie geschreven dat
we een aandenken zouden verzorgen op de kringavond in september in
verband met ons lustrum. Het aandenken zal er te zijner tijd komen maar de
kringavond niet. Dus dit houden we tegoed.
Dan heb ik toch nog goed nieuws. Op dinsdag 15 september hebben we de
grote zaal kunnen huren voor de kweekgroep van de dinsdagavond. We kunnen
maximaal 30 personen uitnodigen. Normaal zijn er op de dinsdagavond
ongeveer 20 personen, dus dit zou geen probleem hoeven te zijn. Mochten er
leden zijn die normaal op de dinsdag niet komen en nu wel willen komen,
moeten ze dit bij mij melden. Nogmaals maximaal 30 personen in totaal. Blijkt
de avond goed te worden bezet dan gaan we dit ook organiseren voor de rest
van het jaar.
Gelukkig hebben we nog van niemand gehoord of er iemand iets op heeft
opgelopen. En dan bedoel ik natuurlijk het C-virus. Ik hoop voor jullie dat we het
zo kunnen houden.
Ik wens jullie alle gezondheid toe en houdt ons op de hoogte.
Maak er wat moois van.
Voorzitter, Huub Boesten, namens het Bestuur
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JAARPROGRAMMA 2020
Tot nader bericht zijn er dit jaar geen reguliere kringavonden

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 15 september komt de werkgroep voor het eerst sinds maart
weer bij elkaar. We kunnen terecht in de grote zaal en aangezien het aantal
deelnemers gewoonlijk beperkt is, moet dit corona-proof kunnen. De vaste
bezoekers van deze avonden zijn welkom. Wanneer je gewoonlijk niet komt,
maar nu wel wilt komen, dan moet je aanmelden bij Huub Boesten. Het totaal
aantal mag niet boven de 30 komen.
Dinsdag 15 september, 20:00 uur, buurtcentrum Kadans, Grote zaal
Sint Jozefstraat 1 in Best

KRING NOORD-OOST BRABANT

DIGITAAL

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 opnieuw een 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.

2

EULOPHIA
De afgelopen maanden heb ik mogen
genieten van vele bloemen aan een
van
mijn
orchideeën:
Eulophia
Shamara. Hoewel de plant twee bloeibare bulben heeft, kwam er tot mijn
teleurstelling maar een bloemstengel
in, maar die werd wel een meter
hoog, kreeg nog drie zijtakjes en had
uiteindelijk ruim 60 bloemen.

Eulophia Shamara

De plant is een primaire hybride: een
kruising dus van twee natuursoorten.
In dit geval Eulophia euglossa en
Eulophia guineensis. Van de laatste
heb ik een jonge plant die nog niet
bloeit. De eerste heb ik twee keer
geprobeerd, maar het lukte me niet
goed om hem de rustperiode door te
krijgen en weer op te starten.
De afgelopen weken kwamen beide
soorten bloeiend in de Whatsappgroep van onze kring voorbij. Genoeg

reden om een artikeltje
geslacht te wijden.

aan

dit

Eulophia is een geslacht, verwant aan
Cymbidium, met ongeveer 200 soorten. Bijna de helft daarvan groeit in
Afrika, de rest verspreid over Azië en
tropisch Amerika. Het zijn vrijwel allemaal aardorchideeën en vele zijn
nagenoeg bladloos. Ze groeien in de
humuslaag van bossen en struikgewas en maken ondergrondse rhizomen, of in sommige gevallen bovengrondse pseudobulben.

Eulophia graminea
(foto: Jim Duggan via Flickr.com)

Er zijn nogal wat mooie soorten bij en
het is eigenlijk verrassend dat er zo
weinig soorten in cultuur zijn. In
Nederland kom je de al genoemde
drie af en toe tegen. Ik kocht mijn
Shamara onder de naam Eulophia
graminea. Een Aziatische soort die ik
hier nog niet gezien heb, maar die in
de Verenigde Staten wel gekweekt
wordt. In de zuidelijke staten is het
zelfs een invasieve exoot! Een heel
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bijzondere soort die wel in cultuur is,
maar in Europa toch weinig of niet
gezien wordt is Eulophia petersii.
Deze plant komt uit de Afrikaanse
halfwoestijn en past beter tussen de
cactussen en succulenten dan tussen
de orchideeën!
Terug naar de drie soorten die we hier
wel tegenkomen. Zoals zo vaak is de
hybride Eulophia Shamara veruit de
gemakkelijkste van het stel. Mijn ervaring is dat ze niet moeilijk doet over
de rustperiode en ik vermoed dat je
haar zelfs gewoon door kunt kweken.
In elk geval houd ik het blad er zonder
problemen twee jaar aan. Het zijn
forse planten met bulben van 20cm
hoog en aan de basis 5cm dik. Met
het blad erbij zit je al gauw op 50cm
hoogte. De plant staat in een mengsel
van cocosvezel, fijne en middelmaat
bark, perliet, seramis en hydrokorrels.
Ik voeg daar nog wat osmocote aan
toe als bemesting. Het mengsel moet
goed luchtig zijn, toch vocht vasthouden en de wortels hechten zich graag
aan de harde kleikorrels.
Eulophia guineensis heeft zo ongeveer de grootste bloemen in het
geslacht (tot 6cm), maar de plant is
lekker compact. Als ze vol in blad
staat is 30 cm hoogte wel echt het
maximum. De bulben zijn ongeveer
even lang als breed en worden 4 tot 5
cm. Ik heb de plant in hetzelfde
mengsel. Laat in de herfst ga ik
aanmerkelijk minder water geven en
van januari tot maart staat de plant
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met een kurkdroog mengsel op de
vensterbank. Het blad gaat eraf, maar
de bulben geven geen krimp. In maart
ga ik voorzichtig wat water geven aan
de rand van de pot. Dat maakt de
plant wakker en een aantal weken
later beginnen de nieuwe scheuten te
groeien. Soms groeien ze aan de basis
van de oude bulb, maar vaak beginnen ze ook halverwege of zelfs bijna
bovenaan de bulb te groeien. In de
natuur groeien de bulben vaak net
onder de grond. Ik denk dat dit een
trucje is om steeds weer boven de
nieuwe laag afgevallen blad uit te
komen. Shamara maakt ook gemakkelijk jonge planten hoger op de bulb.

Eulophia guineensis
Foto: Jan Braks

Ik heb gemerkt dat de wortelgroei bij
deze Eulophia's pas heel laat op gang
komt. De nieuwe scheut maakt eerst
volop blad en een bloemstengel. Pas
midden zomer beginnen er nieuwe
wortels te groeien. Je moet dan ook

niet wachten met watergeven tot de
wortels gegroeid zijn zoals je dat bij
Catasetums doet. Als de scheut lekker
groeit, mag je volop water geven. Ik
vermoed dat de plant via de oude
wortels, die nauwelijks lijken te leven
toch water opneemt. Dat zou ook
verklaren
waarom
veel
mensen
klagen over het verpotten. Als je
teveel oude wortels wegsnijdt, krijgt
de plant het erg moeilijk.
Eulophia guineensis heeft overigens
een verrassend groot verspreidingsgebied. De naam doet vermoeden dat
de plant uit Guinee in West-Afrika
komt en dat is ook zo, maar de soort
komt eigenlijk in heel Afrika onder de
Sahara voor tot in Zuid-Afrika toe. Het
verspreidingsgebied gaat via OostAfrika verder tot in Arabië en Jemen
toe!

weg, te droog en je krijgt hem niet
meer aan de gang. Dat is tenminste
mijn ervaring.

Eulophia Shamara is een prima plant
en heeft handelswaarde. Ze is af en
toe ook in de reguliere handel te
koop. De botanische soorten zijn voor
hobbyisten zeker interessant en het is
echt jammer dat er maar weinig in
omloop zijn. Houd je ogen open en sla
toe wanneer je er een kunt krijgen!
Zelf hoop ik nog eens een Eulophia
petersii tussen mijn cactussen te
kunnen zetten.

Eulophia euglossa
Foto: Jos Janssen

Eulophia euglossa heeft kleinere bloemen (3cm), maar is wel heel sierlijk.
De plant heeft vrij smalle bulben met
ook redelijk smalle bladeren die als
een soort palmpje op de bulbe staan.
Deze soort wil geen echte rustperiode, maar je kunt hem ook niet echt
doorkweken. Te nat en de plant rot

Eulophia petersii
(foto: Cerlin Ng via Flickr.com)
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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. Omdat lang
niet alle leden in de groep zitten, heb ik op deze twee pagina’s voor u weer 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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Pleurothallis pubescens
Jo van Hoof

Polystachia clareae
Peter Stompf

Paphiopedilum Leeanum
Mike Heesakkers

Epidendrum ferrugineum
Arno Janssen

Bulbophyllum medusae
Antoon van de Veer

Bulbophyllum
Ruud Nabibaks

Galeandra leptoceras
Jos Janssen

Phalaenopsis zebrina
Natalia van Doormalen

Dendrobium dearei
Wim Crins

Coelogyne speciosa
Jos Laaper
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AGENDA
De meeste evenementen zijn gecanceld vanwege het corona-virus.
De twee activiteiten hieronder lijken door te gaan.
Check van te voren via internet of het daadwerkelijk doorgaat!
23-25 okt
24 okt

Orchideenschau Ostsachsen, Löbau, Duitsland
Masdevallia werkgroep, Bot. Tuinen Utrecht

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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Brassavola cuculata

Bifrenaria aureofulva

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

