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Chysis Sedenii (bractescens x limminghei)
(foto en plant van Familie Teurlincx)

BESTE KRINGLEDEN,
Inmiddels is het al weer meer dan een jaar geleden dat we een normale kringavond hebben kunnen organiseren. We zijn blij dat we vorig jaar wel enkele
avonden in kleine kring konden houden en hopen dat dit binnenkort misschien
weer mogelijk is. Het bestuur heeft in elk geval al een aantal avonden gereserveerd bij Kadans zodat ze - wanneer er weer meer mogelijk is - meteen iets
kunnen organiseren.
Vorig maand vroegen we aan de leden om de stukken van de jaarvergadering
goed te lezen en eventuele vragen en/of opmerkingen in te sturen. Er kwamen
geen vragen of opmerkingen, dus we gaan ervan uit dat alles akkoord bevonden is.
Daarmee is Jan Braks nu echt onze nieuwe secretaris geworden. We bedanken
Rick van Herk voor zijn werk als secretaris in de afgelopen jaren. Koos, Wim en
Mike zijn herkozen als bestuursleden.
Verder heeft na vele jaren Gerard de Puit zijn activiteiten als webmaster neergelegd. We hebben in Hans van Doormalen een goede vervanger gevonden.
Dank aan Gerard en veel succes aan Hans.
We bedanken ook Koos de Wit voor het wederom foutloos verzorgen van de
financiële administratie van de kring. En uiteraard gaat onze dank ook uit naar
de diverse werkgroepen en vrijwilligers: de keurmeesters, de kringhandel, de
materialenhandel, de bar en de redacteur van ons kringblad.

MATERIALENHANDEL

EN

KRINGHANDEL

Bark, schors, mest of ander materialen nodig? Zolang we niet bij elkaar kunnen
komen belt u even met Mike. Hij zal samen met u afspreken hoe de gewenst
materialen bij u terecht komen.
Materialenhandel: Mike Heesakkers
T:
06-46953844,
E:
mike4mail@hotmail.com
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JAARPROGRAMMA 2021
Voorlopig nog geen concreet programma voor 2021

WINTERHARDE CALANTHES
In januari kregen we allemaal een
Calanthe Sedenii (syn. Harrissii). Die
beginnen nu waarschijnlijk allemaal te
groeien; de mijne in elk geval wel. Dit
is een tropische soort die van veel
warmte houdt en bloeit aan het begin
van de winter wanneer de planten
volgroeid zijn en aan hun rustperiode
beginnen.
Er zijn ook Calanthes uit meer gematigde streken die hun bloemen tegelijk
met de nieuwe scheut laten komen.
De afgelopen maand lieten Jo van
Hoof en Huub Boesten er een paar
zien in de WhatsApp groep. Veel van
deze Calanthes zijn behoorlijk winterhard. Ik heb er een in de volle grond
die de afgelopen winter met een pak
sneeuw (of misschien wel dankzij het
pak sneeuw?) en 15 graden vorst
zonder problemen doorstaan heeft.
De laatste jaren wordt een groeiend
assortiment tuinorchideeën aangeboden. Tot een jaar of 10 geleden
vond je alleen Bletilla striata en bij de
bloembollen een enkele Pleione. Op
de vijverafdeling kon je met wat geluk
de inheems rietorchis en met nog
meer geluk de eveneens inheemse
moeraswespenorchis
kopen.
Dat
assortiment is inmiddels uitgebreid
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met diverse Cypripediums en dus ook
Calanthes.

Calanthe Takane hybride
foto: Huub Boesten

Van de ruim 120 soorten Calanthes
zijn er 5 die min of meer winterhard
zijn. Een zeer winterharde soort is
Calanthe discolor, die zelfs temperaturen van min 18 aan zou moeten
kunnen. De plant komt voor in een
uitgestrekt gebied van China tot Korea
en Japan en groeit daar in schaduwrijke en vochtige bossen. De bloemen
zijn meestal rood, bruin of soms groen
met een witte lip. De planten hebben
een humusrijke grond nodig: vochtig
en luchtig tegelijk. Daardoor vragen
ze in de tuin toch nog wel een beetje
aandacht.

Gemakkelijker, maar iets minder
winterhard is Calanthe striata (syn.
sieboldii). Deze soort komt van de
zuidelijke helft van Japan, China en
Taiwan en heeft liever een wat zachtere winter. Ook deze soort kan een
graad of 8 vorst nog prima aan. Ook
deze soort groeit graag in de schaduw
van bomen, maar verdraagt het ook
wanneer het een tijdje wat droger is.

bij strenge of langdurende vorst wel
de potten beschermen om te voorkomen dat de hele kluit diep bevroren
raakt en door de krachten die daarbij
komen kijken de ondergrondse bulben
beschadigen.

Calanthe Kozu hybride

Calanthe striata (syn. sieboldii)
foto: Jo van Hoof

Deze twee soorten hebben een hele
reeks van hybriden onder de naam
Calanthe Takane opgeleverd. Veelal
rood, bruin en gele bloemen met
meestal een lichtere witte of gele lip.
Deze hybriden zijn heel sterk en
kunnen probleemloos buiten overwinteren. Als ze in de volle grond staan is
er geen probleem. In potten moet je

Een derde soort is Calanthe izuinsularis (syn. aristulifera). Deze lijkt
sterk op Cal. discolor, maar heeft
meer roze/paarse kleuren. De soort
komt van de meer subtropische Izueilanden, maar kan toch wel een paar
graden vorst hebben. Deze soort is
ook met Cal. discolor gekruist en dat
levert de goed winterharde Calanthe
Kozu (of Hizen) hybrides op in allerlei
roze/rode tinten. Dat is de hybride die
bij mij al een jaar of 4 in de tuin staat.
De
bovengenoemde
soorten
en
hybrides kom je in de handel regel-
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matig tegen. Twee andere soorten zijn
wat zeldzamer en daarvoor zul je toch
naar een gespecialiseerde kweker
moeten. Calanthe reflexa is een sierlijke roze vorm met wat meer langwerpige bloemen. De petalen buigen
sierlijk naar achteren en omhoog
(reflexa!) wat de bloem een heel delicaat uiterlijk geeft. De plant heeft een
heel groot verspreidingsgebied vanaf
Nepal en Bhutan, via China en
Vietnam naar Taiwan en noordelijk
naar Korea en Japan. In de tropische
delen van dit gebied groeit ze tot op
3000meter hoogte. Ze kan zeker min
10 graden aan en een speldenprik tot
min 15 is waarschijnlijk ook geen
probleem. De bloei valt pas in juni,
dus later in het seizoen waardoor late
vorst minder problematisch is.

gebied beginnend in Pakistan en
eindigend in Japan. Deze soort zou het
meest winterhard moeten zijn en
temperaturen
tot
-23
graden
aankunnen. In zulke extreme winters
is wel een dekje met blad aan te
bevelen.

Calanthe Takane hybride
foto: Jo van Hoof

Calanthe tricarinata
foto: Sunoochi (via flickr.com)

Een opvallende soort tenslotte is
Calanthe tricarinata. Deze heeft fel
groene bloemen met een roodbruine
lip. Ze heeft met ongeveer 4 centimeter ook de grootste bloemen van
alle winterharde Calanthes. Ze heeft
van de vijf het grootste verspreidings-

4

Als je de planten in de tuin wilt zetten
zoek dan een plek in de schaduw. De
ochtendzon tot een uur of 10 of
middagzon na drie uur wordt goed
verdragen, maar is niet noodzakelijk.
Wanneer de plant midden op de dag
zon krijgt zullen de bladeren snel
verbranden met als gevolg dat de
plant
onvoldoende
energie
kan
opslaan om de winter door te komen.
Zulke planten zullen gauw achteruit

gaan en slecht of niet bloeien. In de
schaduw zijn het mooie bladplanten
die vaak ook in de winter groen
blijven. Aan het eind van de winter is
het mooie van het blad wel weg en
kun je ze beter afknippen. Doe dit met
beleid zodat je de opkomende neuzen
niet beschadigt.
Dat is misschien ook wel het grootste
risico van teelt in de volle grond. De
neuzen beginnen te groeien zodra de
temperatuur boven de 15 graden is
geweest en dat is vaak al in februari.
Als er dan nog vorst komt, raken de

neuzen vaak wat beschadigd. Dat is
geen probleem voor het blad, dat
herstelt zich wel, maar de bloemknoppen komen daarna vaak niet
goed open. Een tweede risico is dat
van slakkenvraat. Zowel het zachte
blad, als de bloemknoppen zijn geliefd
bij deze beestjes. Maar als je er een
lekkere Hosta naast zet, geven ze
daar toch de voorkeur aan.
Wil je geen gedoe met late vorst of
slakken? Dan laten deze planten zich
gelukkig ook probleemloos in potten
kweken.

DIGITALE SHOWTAFEL
De afgelopen maand werden er in onze App-groep weer zo'n 80 foto’s gedeeld.
Op de volgende pagina's vind je een 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.

Cattleya Shinfong Little Sun
'Young-Min Golden Boy'
Renate Vilncinskaite

Catasetum planisceps
Peter Stompf
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Chysis bractescens x bruenowiana
Fam. Teurlincx

Restrepia
Ruud Nabibaks

Dendrobium loddigesii
(jubileumcadeau) Wim Crins

Coelogyne huertiana???
Jos Laaper

Comparettia speciosa
Thijs Coenen

Pleione grandiflora
Natalia van Doormalen

Dendrobium palpebrae
Arno Jansen

Lepanthes caprimulgus
Jo van Hoof

Chameangis
Thijs Coenen

Oeoniella polystachys
Antoon van der Veer
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
24 apr - 3 mei World Orchid Conference and Show, Taichung, Taiwan
(In Person and Virtual)
24 sept
Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland
Check voordat je reist of de show definitief doorgaat!
Kwekers mogen op afspraak klanten ontvangen. Vaak kun je ook (online of
telefonisch) bestellen.

BEREIKBAAR
voorz.
secr.
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
Hans van Doormalen
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
06-19703509
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris.nob@gmail.com
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-46953844 mike4mail@hotmail.com
06-20529978 redacteurorchidee.nob@gmail.com
hans@doormalen.com
06-46953844 mike4mail@hotmail.com
0418-671686 info@orchideeenvdlinden.nl
0412-451027
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Dendrobium Petite Parasol
Foto en plant van jo van Hoof

Trichoglottis triflora
Foto en planten van Natalia v. Doormalen

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

