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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
juni 2019

UITNODIGING

VRIJDAG 21

JUNII

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Als je alleen in de zomer tijd hebt om op orchideeënjacht te gaan, ben je voor
Europese orchideeën aan de late kant. Tenzij je de hoogte in gaat. Wanneer
eind juni de laatste sneeuw van de bergen verdwijnt komen daar pas de
orchideeën naar boven. In juli staan de Pyreneeën in volle bloei. Uw redacteur
Niek Hanckmann loopt regelmatig door dit gebergte en laat ons vanavond de
flora van de Franse Pyreneeën zien.

Gymnadenia conopsea - muggenorchis

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, plantenhandel,
materialenverkoop, de bar, plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van
de 'Plant van de maand' en natuurlijk de verloting.

1

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantie geen bijeenkomst
van de kweekgroep. De eerstvolgende keer zal zijn op dinsdagavond 3
september. Fijne vakantie en tot dan!
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

JAARPROGRAMMA 2019
21 jun
juli
16 aug
20 sep
18 okt
15 nov
20 dec

Niek Hanckmann – De Franse Pyreneeën
-- Vakantie -Nog niet bekend
Nog niet bekend
Dirk de Haan – het geslacht Bulbophylum
Najaarsveiling
Eindejaarsavond

WEBSITE

EN EMAIL

Op onze website vind je alle informatie over de
kring. Zo staat het programma van de
kringavonden en de avonden van de
kweekgroep
erop.
Ook de
namen
en
e-mailadressen van de bestuursleden kun je er
vinden. Er is een archief van de plant van de
maand van de afgelopen 12 jaar en eveneens
een archief van kringblaadjes. Een schat van
informatie dus! Aan de zoekfunctie wordt nog
gewerkt. Voor vragen of ideeën over de website
kun je nog altijd bij Gerard de Puit terecht.
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LYCASTE

LINGUELLA AROMATICA HYBRIDE

Vorig jaar tikte ik een Sudamerlycaste linguella op de kop, althans, op het
kaartje stond Lycaste linguella. Ik was bijzonder in mijn sas met deze aankoop.
Lycastes had ik al verschillende keren geprobeerd, maar ik kreeg ze nooit de
winter door. Rust geven was geen probleem, maar weer wakker krijgen is een
ander verhaal. Zo had ik al een Lycaste lasioglossum, een Angulocaste en maar
liefst twee aromatica's naar de plantenhemel geholpen.
Sudamerlycaste is een ander verhaal. Deze planten hebben een veel minder
strenge rust nodig en verliezen hun blad meestal pas als de nieuwe scheut al
komt. Sommige soorten houden hun blad zelfs enkele jaren.
De plant dus lekker doorgekweekt in de winter. Ietsje koeler, ietsje minder
water. Inderdaad kwamen in februari de nieuwe scheuten, werden de bladeren
langzaam geel en ontdekte ik rond april de eerste knopjes. Vol verwachting zag
ik de steeltjes langer en de knoppen groter worden. En toen kleurden de
knoppen gelig, wat niet zou moeten want linguella is wit met groen.
Bij het opengaan bleek het geen linguella en zelfs geen Sudamerlycaste, maar
een Lycaste aromatica of waarschijnlijk een hybride daarvan. Jammer
natuurlijk, maar het is me nu wel gelukt om een echte Lycaste de winter door te
krijgen. En eerlijk gezegd is ze prachtig en ze geurt nog heerlijk ook.
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KEURING
Beginners:
Mike Heesakkers
Bulbophyllum gibbosum
Bulbophyllum Wilbur Chang
Bulbophyllum facetum

8,5
8,5
7,2

Gevorderden:
Fam. Stompf
Ascocentrum ampullaceum

8,2

Fam. Teurlincx
Psygmorchis pusilla

8,0

MEI

2019

Jos Verhoeven
Paph. malipoense x primulinum
(Envy Green)
8,5
Paph. primulinum x tranlienianum 8,5
Paphiopedilum delenatii
8,4
Superkwekers:
Arno Janssen
Epidendrum ciliare
Cypripedium kentuckiense

9,3
8,7

Hans Faro
Laelia purpurata
Epidendrum brachystele

8,7
9,4

Jo van Hoof
Pleurothallis tribuloides
Barbosella species
Nanodes porpax
Barbosella cogniauxiana

8,7
8,5
8,4
8,3
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Vanda hybride

HIER

ZIT

(G)EEN

LUCHTJE AAN

Op de keurtafel stond vorige maand een flinke bos Bulbophyllum. Meestal zien
we van dit geslacht species, maar dit keer was het een hybride: Bulbophyllum
Wilbur Chang. De ouders zijn Bulb. echinolabium en Bulb. carunculatum. Nu zijn
deze beide planten al mooi en spectaculair genoeg van zichzelf, maar blijkbaar
heeft iemand het nodig gevonden om die twee eens met elkaar te kruisen. Het
resultaat mag er zijn!
Die iemand was Wilbur Asau Chang een fervent orchideeënliefhebber op Hawaï.
De kruising bleek een succes en is in 2006 door H&R nurseries geregistreerd,
Inmiddels is ze over de hele wereld verspreid en vind je hem bij diverse
kwekerijen.
Laat ik u de ouders voorstellen:
Bulb. echinolabium is een vrij forse Bulbophyllum
die voornamelijk op West-Sulawesi en mogelijk
ook op Noord-Kalimantan groeit. Hij groeit in
tropisch regenwoud langs riviertjes op een hoogte
van 600-1200m. Voor de cultuur kunnen we
hieruit afleiden dat de plant gematigd-warm
gekweekt
moet
worden
met
een
hoge
luchtvochtigheid en gefilterd licht. De plant heeft
de grootste bloem uit het geslacht. Van top tot
teen is de bloem ongeveer 30 cm lang. Aan een
bloemstengel verschijnen achter elkaar meerder
bloemen waardoor de plant een lange bloeitijd
heeft. Of je daar echt van geniet is de vraag,
want de plant is voor bestuiving afhankelijk van
vliegen en hij lokt die met de vreselijke stank van
rottend vlees en bijbehorende vleesachtige kleur.
Echinolabium betekent letterlijk egellip en dat
slaat op de stekelachtige haartjes op de lip van
de plant die hem met wat fantasie op een klein
egeltje doen lijken.
Foto: Anne Davis (flickr.com)
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De andere ouder is Bulb. carunculatum, wat
tegenwoordig een subspecies van Bulb.
amplebracteatum schijnt te zijn. Ook deze
soort komt uit Sulawesi en groeit op
vergelijkbare plaatsen, gemiddeld net nog iets
warmer dan echinolabium. Als ze niet in bloei
zijn, lijken beide planten wel op elkaar. De
bloem is een stuk kleiner, al is het met 10 cm
altijd nog een behoorlijk formaat voor
Bulbophyllums. De bloem is van een fel
geelgroen en heeft een donkerrode lip, maar
zonder de egelstekeltjes, maar met wratjes.
Ook deze bloewijze kan langere tijd achter
elkaar bloeien met steeds één bloem tegelijk.
Ook deze geurt niet erg aangenaam.
De kruising leek op de kringavond geen geur te hebben. Misschien dat het
slechts het moment van de dag was, maar als het een gevolg van de kruising
is, dan is het alleen daarom al de moeite waard om de kruising te maken!

Detail van Bulbophyllum Wilbur Chang (foto: Gerard de Puit).
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PLANT

VAN DE MAAND MEI

2019

De plant van de maand deed deze keer letterlijk zijn “stinkende” best, al viel de
geur deze avond gelukkig nogal mee. Mike Heesakkers showde ons deze forse
Bulbphyllum Wilbur Chang en werd daarmee beloond met de medaille.
Proficiat!
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AGENDA
14-16 juni
23 juni
6 juli
10-11 aug
20 sept
5 okt
25 okt

International Orchid Show, Malvern, Engeland
Bijzondere plantenmarkt Succulenta, Nijmegen
Masdevallia werkgroep, Uithof, Utrecht
Tentoonstelling Symfonie der Orchideen, Steinhagen, Duitsland
Tentoonstelling Freiberger Orchideentraum, Freiberg, Duitsland
Najaars Orchideeëndag NOV, Uithof, Utrecht
Internationale orchideeënshow, Beek en Donk

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
Sjors Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Gerard de Puit
Henk de Wit
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

06-20529978
0499-373816
073-5321664
0418-671686
0412-451027

redacteurorchidee.nob@gmail.com
gerard@de-puit.nl
henkkoosdewit@gmail.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

