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Dendrobium nobile bij Centro do Arte Inhotim, Brumadinho MG, Brazilië

BESTE KRINGLEDEN,
Om te beginnen wensen de redacteur en het bestuur van de kring jullie allen
een mooi en gezond 2021. Dat gezegd hebbende moeten we helaas
constateren dat de virusellende van 2020 nog steeds niet voorbij is. Waar we
hoopten elkaar deze maand weer in kleine kring te kunnen ontmoeten, werd
deze week duidelijk dat dit op zijn vroegst pas in februari kan.
We blijven optimistisch en hebben dus voor februari weer twee avonden
reserveerd in buurtcentrum Kadans: dinsdag 16 en vrijdag 19 februari. De
inschrijvingen voor januari worden automatisch doorgeschoven naar februari.
Mocht je nog niet ingeschreven hebben, het niet zeker weten, of juist wel
ingeschreven, maar kun je niet in februari, laat het dan even weten aan Huub of
Georg.
De bedoeling van de avond is een lichte versie van de kringavond. Ontmoeting,
plantenbespreking, loterij en materialen- en kringhandel (onder voorbehoud, zie
verderop in dit blaadje).
De algemene ledenvergadering wordt verschoven naar een moment later in het
jaar. We willen dat daar weer zoveel mogelijk leden bij aanwezig kunnen zijn. In
dit boekje tref je wel al het jaarverslag 2020 aan. Normaal is dat een van de
stukken voor de jaarvergadering, maar het past veel beter in het eerste boekje
van het nieuwe jaar.
In de ALV zal ook gestemd moeten worden over bestuursleden. In elk geval
gaat Rick van Herk de post van secretaris verlaten. Het bestuur heeft al een
kandidaat opvolger die normaal gesproken in januari aan de leden was
voorgesteld. Het gaat om Jan Braks. Omdat Rick het werk van secretaris er
momenteel niet bij kan hebben gaat Jan al aan de slag en zal hij de rol van
secretaris vervullen. Officieel echter blijft Rick nog aan totdat de
ledenvergadering zijn opvolger benoemt.
Terug naar het begin. We hopen met zijn allen dat dit jaar een beter jaar wordt
dan 2020. Onze hobby geeft ons in elk geval iets te doen, maar het zou mooi
zijn als we dat ook weer met elkaar kunnen delen. We zien er in elk geval naar
uit om jullie allemaal weer in levende lijve te zien.
Huub Boesten, voorzitter van het bestuur
Niek Hanckmann, redacteur
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JAARPROGRAMMA 2021
16 en 19 februari

“Kringavond Light” – aanmelding noodzakelijk!

Verder nog geen concreet programma voor 2021

LUSTRUMPLANTJE
Omdat de clubavonden in januari werden
afgelast zijn sommige bestuursleden
Rond de kerst begonnen van het rondbrengen
van het lustrumplantje: een Dendrobium
loddigesii.
Als extra zat er ook een Calanthe Harrisii bij.
Deze zijn geschonken door Jan van de Linden.
Jan bedankt hiervoor! Verderop in het blad
staat een beschrijving hoe deze Calanthe te
kweken.
Veel plezier ermee, hopelijk tot snel!
Groetjes Georg Teurlincx.

MATERIALENHANDEL

EN

KRINGHANDEL

De dagen beginnen weer te lengen en bij sommigen zullen de handen jkeuken
om aan de slag te gaan met verpotten. Er zijn al lang geen kringavonden
geweest en mogelijk dat u dringend materialen nodig hebt. Op de eerste plaats
kunt u altijd bellen met Mike Heesakker om te bestellen wat u nodig hebt. Mike
spreekt dan met u af hoe de materialen bij u komen. Hetzij ophalen, hetzij
brengen, of iets ertussenin. Als de avonden in februari weer doorgaan is Mik
met de materialen aanwezig op vrijdagavond (19 februari) en zullen
bestellingen op dinsdagavond (16 februari) geleverd kunnen worden.
Op dit moment is nog niet duidelijk of Jan met de kringhandel aanwezig zal zijn
in februari. In elk geval zal iemand van het bestuur plantjes voor de verloting bij
Jan ophalen.
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DANKBETUIGING
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ONGEDIERTE
Iedereen heeft wel eens last van ongedierte in zijn planten. In
onze serre staan zo`n 500 verschillende orchideeën en
natuurlijk zit daar ook ongedierte in. Onze Cattleya`s en
Bulbo`s zaten vol met dop- en schildluizen, in de rest
wolluizen.
Bestrijden doen we met de nog verkrijgbare middelen, maar
het lijkt wel of dat steeds minder werkt. Op de
dinsdagavondgroep komen weleens nieuwe ideeën naar
voren. Een ervan was behandel de plant met spiritus, dit heb
ik uitgeprobeerd maar binnen twee weken kwamen de luizen
weer terug en mijn planten kregen slechte bladeren,
misschien te sterk.
We hebben in onze serre ook tropische vogeltjes, op een
gegeven moment hadden ze last van luizen. Dit komt wel
vaker voor dan spray je even met Beaphar vogelspray 404 en
weg zijn ze. Dit bracht me op een idee: op mijn planten zitten
ook luizen, ik ga proberen of het ook bij mijn planten helpt.
De proef was met vijf Cattleya`s die
helemaal onder zaten, na twee dagen
waren ze allemaal weg en de plant kreeg
weer mooie groene bladeren. Volgende
proef was met wolluis, 10 planten
gespoten: geen wolluis meer te zien.
In juni heb ik toen in een week tijd al
mijn planten gespoten behalve mijn
gongora`s, want daar komt niets in, die
vinden ze niet lekker. Vanaf juli zijn we
ongedierte vrij en de planten zien er
weer gezond uit.
Ik haal mijn spray bij de Hornbach, voor
nog geen tien euro een bus van 500 ml.
Probeer het gerust uit ik ben overtuigd
dat het werkt.
Groetjes, Georg Teurlincx.
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CALANTHE 'HARRISII'
Het geslacht Calanthe:
Er zijn ca. 150 soorten van dit geslacht. Ze
komen voor in Azië, Afrika, Australië en
Midden-Amerika.
We kunnen ze indelen in twee groepen:
• Preptanthe = bladverliezend, bloeiend in de
winter
• Encalanthe = bladhoudend, bloeiend in de
zomer.
Calanthe 'Harrisii' valt onder de bladverliezende groep. De stamboom van deze
kruising is: Calanthe vestita x Cal. rosea =>
Calanthe 'Veitchi'; Calanthe 'Veitchi' x Cal.
vestita => Calanthe 'Harrisii'. Deze hybride is
gemaakt in 1895 door de heer Harris.
Toch wel opmerkelijk dat zo'n kruising al zoveel jaar mee gaat. Dit zegt toch wel
wat over de schoonheid van de bloem, of over het eenvoudig kweken van deze
Calanthe. Veel van deze Calanthe's hebben een virus (dat niet schadelijk is). Dit
komt doordat ze al jaren vegetatief vermeerderd worden door steeds de oude
bulben (schijnknollen) er vanaf te scheuren. 'Harrisii' is de bekendste hybride.
De plant maakt spierwitte bloemen en bloeit meestal rond de kerst. De bulb
geeft een bloemtak van wel 50 cm met ca. 15 bloemen. De bloemen gaan één
voor één open, zodat de tak wel 6 tot 8 weken goed blijft. De bulb geeft vier
grote bladeren, die rond de bloeitijd (jammer genoeg) afvallen. Het leuke van
Calanthe's kweken is de groeicyclus. Net als bij Pleione, is er sprake van een
rustperiode. In het groeiseizoen moet er dus veel gebeuren (een soort
groeisprint).
In de natuur is er een warm regenseizoen en een minder warm droog seizoen.
Calanthe is een korte dagplant, die op een bepaald moment, na de langste dag,
zijn vegetatieve groei afsluit om tot bloemaanleg (bloeïïnductie) over te gaan.
Op dit moment moet de bulb zo dik mogelijk zijn, om een zo zwaar mogelijke
bloemtak te geven. Dit gegeven is zeer belangrijk bij het kweken van Calanthe.
De kweek:
We beginnen de groeicyclus in het voorjaar. Rond maart worden de bulben
opgepot. Zelf gebruik ik een mengsel van 50% middel bark en 50% fijne bark.
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Gebruik een niet al te kleine pot, want anders wordt de plant topzwaar. Zorg er
met het watergeven voor dat de jonge scheut droog blijft. Zelf geef ik water van
onder, de overpot staat dan een kwartier vol met lauw water, zodat het
mengsel zich vol kan zuigen. Overtollig water wordt daarna weggegooid. De
temperatuur in deze periode (voorjaar) mag wel tussen de 20 °C en de 25 °C
zijn. Geef de planten geen felle zon. Het oppotmengsel mag in deze periode
nooit opdrogen. Hoe groter de nieuwe scheut wordt, hoe meer water de scheut
kan hebben. Als de scheut ca. 10 cm groot is, beginnen met bemesten. Deze
bemesting mag wekelijks, want hoe groter de bulb, hoe meer bloemen je krijgt.
In de zomer vormt de scheut een bulb die in de late zomer (herfst) zijn blad
verliest. Eerst vergelen de bladeren, de bulb zuigt de laatste voeding uit de
bladeren op. In de herfst vormt zich de bloemstengel en vanaf november kan
de Calanthe 'Harrisii' bloeien.
Na de bloei (ca 2 maanden) krijgt de plant zijn verdiende rustperiode. De plant
hoog zetten of oprooien. In maart begint de bulb van vorig jaar weet uit te
lopen, zodra je kleine wortelpuntjes aan de nieuwe scheut ziet, kun je weer
beginnen met water geven enz. Zo is de cyclus rond.
(Uit NOV-blad Orchideeën, nr. 4 1998)

DIGITALE SHOWTAFEL
In december werden er in onze App-groep 135 foto’s gedeeld. Op de volgende
pagina's vind je weer een hele kleine selectie van de foto’s. Met verondersteld
verlof dat een foto gedeeld in de WhatsApp van de kring ook gedeeld mag
worden in dit kringblad.

Phalaenopsis japonica x hygrochila
Nathalia van Doormalen
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Trichosalpinx memor
Antoon van der Veer

Pleurothallis phalangifera
Ruud Nabibaks

Laelia anceps
Wim Crins

Trichoglottis pusilla
jo van Hoof

Bulbophyllum rigidum
Mike Heesakkers

Coelogyne huettneriana
Arno Jansen

Guarianthe aurantiaca
Thijs Coenen
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
9-11 apr
Int. Orchideenausttellung, Andelsbuch, Oostenrijk
24 apr - 3 mei World Orchid Conference and Show, Taichung, Taiwan
24 sept
Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland
Check voordat je reist of de show definitief doorgaat!
De kwekers mogen in elk geval tot en met 9 februari geen bezoekers
ontvangen. Vaak kun je wel (online of telefonisch) bestellen.

BEREIKBAAR
voorz.
secr. a.i.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

Huub Boesten
Jan Braks
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
06-19703509
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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Coelogyne tomentosa
Jan Braks

Coelogyne speciosa
Renata Vilncinskaite

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

