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Cattleya walkeriana - in Sabará (Minas Gerais, Brazilië)

AFGELASTING!

VRIJDAG 20

MAART

Vlak voor het ter perse gaan van dit blaadje heeft het bestuur in verband met
het coronavirus besloten om de komende kringavond van 20 maart niet te
laten doorgaan. Daar komt bij dat ook buurtcentrum Kadans om diezelfde
reden tot en met 22 maart gesloten is. We kunnen er dus ook niet terecht.
Daarmee komt de lezing over Cattleya's van Jan Sienders te vervallen.

Guarianthe aurantiaca (var. flava)
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdag 7 april hopen we de volgende avond van de kweekgroep te houden.
Voor deze avond zal Wim Crins vertellen, hoe hij thuis zijn planten houdt en
verzorgt. Verder kun je, zoals altijd, planten meenemen waar je iets over te
vragen of te vertellen hebt.
Dinsdag 7 april, 20.00 uur, buurtcentrum Kadans, zaal Sleutelbloem.
Sint Jozefstraat 1 in Best.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de avond kan doorgaan. Mocht dit vanwege
het corona-virus niet kunnen, dan brengen we de vaste bezoekers op de
hoogte.
De kweekgroep, Huub, Georg en Wim

JAARPROGRAMMA 2020
20 mrt
17 apr
15 mei
19 jun
juli
21 aug
18 sep
16 okt
20 nov
18 dec

Lezing door Jan Sienders, Cattleya en verwanten
Voorjaarsveiling
Lezing door Ger Rommelaars, Noord Spanje
Lezing door Ruud Nabibaks
vakantie - geen kringavond
Lezing door Rik Joosten, Europese orchideeën
Lezing door Yéri Dewèvre, Ecuador
Lezing door Rogier van Vugt, Maleisië
Najaarsveiling
Eindejaarsavond

Dendrobium ionopus (syn. epidendropsis)
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OPEN

DAG

- JAN

VAN DER

LINDEN -

AFGELAST

In verband met het coronavirus heeft ook Jan van der Linden moeten besluiten
om de open dagen op 27 en 28 maart niet door te laten gaan.

VOORJAARS

ORCHIDEEËNDAG

NOV - HELMOND - AFGELAST

Ook de voorjaarsdag met uitgebreide plantenhandel die in Helmond gehouden
zou worden op zaterdag 21 maart, gaat niet door.

EVEN

GEEN CORONA-VIRUS-NIEUWS
Nu de hele wereld in de ban van het Corona-virus is,
kunnen we best eens aandacht besteden aan
orchideeënvirussen. Ik bedoel nu niet dat virus
waarmee velen van ons besmet zijn en dat ervoor
zorgt dat er alsmaar meer planten in de kas en op de
vensterbank komen. Het gaat om virussen die onze
planten aanvallen.

Ringvirus in Dendrobium

Hoewel er een tiental virussen is dat orchideeën
lastig valt, gaat het in de praktijk vooral om twee
soorten: het Cymbidium mozaïekvirus en het
Odontoglossum ringvirus. De namen zijn misleidend
omdat deze virussen niet alleen Cymbidium en
Odontoglossum aantasten, maar in vrijwel alle
orchideeënsoorten kunnen voorkomen.

We herkennen een virusinfectie vaak aan
vreemde vlekkenpatronen op de bladeren of
vlammige kleurafwijkingen in de bloemen.
Soms is vrij duidelijk dat het om virus gaat,
maar vaak lijkt de schade ook op die van
mijten, schimmels (op de bladeren) en thrips
(op de bloemen).
Mozaïekvirus in Cymbidium
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Net als bij mensen, wordt ook bij planten het virus doorgegeven door de sappen
van de plant. Dat kan op natuurlijke wijze gebeuren wanneer zuigende insecten
van plant naar plant gaan, of op kunstmatige wijze wanneer wij zelf bij het
verzorgen van de planten met een mes of snoeischaar van plant naar plant
gaan. Hoe gemakkelijk knip je in de kas niet even een blad van de ene plant af
en daarna een uitgebloeide stengel van de andere?
Wat doe je met een besmette plant?
Weggooien is eigenlijk het beste devies.
Planten genezen over het algemeen niet van
een virus. Ze kunnen wel de symptomen
overkomen en er weer gezond uit gaan zien,
maar ook dan blijft het virus. Uit een test van
een complete collectie van 365 ogenschijnlijk
gezonde planten bleek toch bijna 7% besmet
te zijn met een of meer virussen!
Odont. ringvirus bij Phalaenopsis
(http://bit.ly/aeovirustest).
Wel begint een virusinfectie vaak in de nieuwe scheut
en gaat vandaar naar de wortels. Als je er snel bij
bent is soms de plant te redden. Zorg dan wel dat de
plant in isolatie gaat zodat ze geen andere planten
kan infecteren! (net corona toch?)

Mozaïekvirus in
Phalaenopsis

In Nederland is het (nog?) geen gewoonte om
planten op virussen te testen. Ik lees op Amerikaanse
sites dat het daar vrij normaal is. Het is waarschijnlijk
een goede manier om uiteindelijk een gezondere
collectie te krijgen. Maar eerlijk gezegd weet ik niet
zo zeker of ik van mijn planten wel wíl weten of ze
besmet zijn.

Ik kwam ergens op internet ook de vijf fasen van rouw van Kubler-Ross tegen:
1. Ontken dat de plant een virus heeft (ik ben toch altijd zorgvuldig?)
2. Agressie tegen de verkoper van de plant (al heb je hem al jaren)
3. Vechten tegen het virus (extra vertroetelen, misschien herstelt het wel)
4. Depressief worden (ik ben een waardeloze kweker)
5. Acceptatie (plant in de kliko en voortaan nog voorzichtiger werken)
En ik vrees dat ik, en met mij velen, nog in fase 1 verkeer.
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KEURING
Beginners:
Mike Heesakkers
Coelogyne cristata

FEBRUARI

8,3

Gevorderden:
Fam. Teurlincx
Coelogyne flaccida
Dendrobium nobile 'Blanc Rose'
Coelogyne massangeana
Chysis bractescens
x bruennowiana
Oerstedella centradenia
Coelogyne huettneriana
Wim Crins
Paph. primulinum x armeniacum
Dendrochilum glumaceum

8,6
8,2
8,2
8,1
7,6
7,1

8,3
8,2

2019

Superkwekers:
Arno Janssen
Paphiopedilum appletonianum
Baptistonia echinata
Oncidium leucochilum
Ludisia discolor
Phaius tankervilleae
Phaius tankervilleae alba
Dendrochilum gramineum
Dendrochilum williamsii

8,4
8,2
8,1
8,0
8,0
7,9
7,8
7,0

Fam. Coenen
Dendrobium glumaceum
Dendrochilum tenellum

8,6
8,1

Jo van Hoof
Scaphyglottis prolifera
Trichoglottis pussila
Dendrobium nobile 'Blanc Rose'
Laelia ghillanyi
Dend. Lucky Girl x Kurenai "Petit'

8,6
8,2
7,1
7,1
6,9

LADY TANKERVILLE
Een Phaius tankervilleae werd in februari de plant van de maand. Een prachtige
orchidee die behoorlijk wat ruimte vraagt en dat geldt ook voor zijn naam! De
soort is vernoemd naar Lady Tankerville, de echtgenote van de vierde Earl of
Tankerville. Zij leefden in Walton on Thames in het graafschap Surrey, dicht bij
Londen.
Emma Colebrooke, zoals Lady Tankerville eigenlijk heette, is geboren op 22
december 1752 en trouwde in 1771 met Charles Bennet, de graaf van
Tankerville. Zowel zijzelf als haar man kwamen uit rijke aristocratische families.
Het is ook de tijd waarin de koloniën zorgden voor steeds meer welvaart en
steeds weer nieuwe ontdekkingen. De wetenschappelijke ontwikkeling zat in
een versnelling en de adel deed daar graag aan mee.
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Lady Emma hield van tuinieren en
planten. Ze had een grote collectie
planten van over de hele wereld. In haar
tijd stond haar verzameling bekend als
een van de beste, zo niet de beste
plantencollectie in Zuidwest Engeland.
Beroemd was haar dadelpalm waarvan
men zei dat die groter was dan de
dadelpalmen in de landen waar ze van
nature groeien! Bloeiende planten liet ze
beschrijven en in botanische tekeningen
vastleggen. Haar collectie van meer dan
600 tekeningen is bewaard gebleven in
de verzameling van Kew.
Ze moet goede relaties gehad hebben
met orchideeënjagers en botanici uit die
tijd. Toen John Fothergill (het struikje Fothergillia is naar hem vernoemd) enkele
jonge planten van een nog onbekende orchidee uit China naar Engeland
stuurde, kwamen die bij haar in de kas
terecht. Het duurde wel tien jaar voordat
ze de eerste keer bloeiden! Lady Emma
liet ze beschrijven door Joseph Banks
(het is o.a. Rosa banksii die zijn naam
draagt). Joseph noemde de plant
Limodorum tankervilleae ter ere van de
dame die de plant in Engeland in bloei
wist te krijgen. 70 Jaar later kreeg de
plant zijn definitieve naam Phaius
tankervilleae.
Lady Emma Tankerville overleed op 20
november 1836. Ze was toen 83 jaar oud
wat in die tijd een zeer respectabele
leeftijd was. Haar liefde voor planten zal
daar vast aan bijgedragen hebben.
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PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI

2020

Net als vorig jaar werd de Phaius tankervilleae van Arno Janssen plant van de
maand. Het is en blijft een spectaculaire verschijning. Proficiat Arno!
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AGENDA
Ga van tevoren na of de activiteit echt doorgaat!
6 mrt - 29 apr Tentoonstelling “Bijzondere Orchideeën”, UB Hortus, Leiden
9 - 15 mrt
23rd World Orchid Conference and Show, Taiwan
14 - 15 mrt
Opheffingsuitverkoop Cattleya-kwekerij Eijgenraam, Pijnacker
21 mrt
Voorjaars orchideeëndag NOV, SCC Parkzicht, Helmond
28 mrt
Masdevallia werkgroep, Bot. Tuinen Uithof, Utrecht
7 - 8 apr
RHS Spring Launch & Orchid Show, Londen, Groot-Brittanië
11 - 13 apr
Orchideeënshow Kring West Brabant/Zeeland, Oudenbosch
18 apr
Ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem, Lebret, Oosterbeek
19 sept
Tentoonstelling, 55 jaar kring NOB, Best

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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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

