Prosthechea vitellina

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
augustus 2019

UITNODIGING

VRIJDAG 16

AUGUSTUS

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Voor orchideeën in het wild hoef je niet altijd ver weg te gaan. Er zijn plekken
in Nederland waar van alles te vinden valt en vlak over de grens vaak nog
meer. Jos Janssen vertelt ons deze avond over orchideeën in de Eiffel. Een
mooie streek waar je in een paar uur naar toe rijdt. Kom daarom deze
kringavond inspiratie opdoen voor een mooi dagje uit.

Veldje met Orchis mascula in de Eiffel

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.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Na de twee maanden zomerreces gaat op dinsdagavond 3 september de
kweekgroep weer van start. Deze maand doen we een soortbespreking. Hoe en
waar komt een soort voor en hoe moeten/kunnen we die hier kweken.
En natuurlijk is er weer ruimte voor probleemplanten en of fraaie bloeiende
planten die voor de kringavond zijn uitgebloeid.
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

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

-- Vakantie -Orchideeën in de Eiffel – Jos Janssen
Op herhaling na 20 jaar - Ger Rommelaars
Het geslacht Bulbophylum - Dirk de Haan
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! Inmiddels is ook de zoekfunctie
voor de boekjes weer werkend gemaakt. Voor
vragen of ideeën over de website kun je nog
altijd bij Gerard de Puit terecht.
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ZIEKTEN

EN ONGEDIERTE

Enige tijd geleden kregen het bestuur
en de redactie een mailtje van Thijs
Coenen. Vanuit de redactie hier een
stukje naar aanleiding van die mail.

In oktober 1978 verscheen er een
themanummer
van
het
blad
orchideeën over ziekten en plagen. Het
was een gedegen naslagwerkje met
een
goed
overzicht
van
alle
veelvoorkomende
ziekten
en
ongedierte die we in onze planten
kunnen aantreffen. Een van de auteurs
was Dr. D. Mulder, phytopatholoog
(een deskundige op het gebied van
plantenziekten) aan de universiteit van

Wageningen. Op een kringavond in
Midden-Limburg heeft Thijs deze
Dr. Mulder indertijd uitgenodigd om
eens een avond over dit thema te
verzorgen.
Dezelfde ziekten en plagen zijn er nog
steeds, maar vrijwel alle (chemische)
bestrijdingsmethoden van toen zijn nu
niet meer toegestaan. Het is moeilijker
geworden om te voorkomen en te
bestrijden. Daarboven komt nog dat
het lijkt alsof er onder hobbyisten ook
minder kennis is over ziekten en
ongedierte. Vaak ontdekken we het
pas wanneer een plant er slecht uit
gaat zien.
Dat is een risico voor onze hobby. Met
name wanneer planten meegebracht
worden voor keuringen en shows, of
verkocht en geruild worden, kunnen
ongemerkt
ziekten
en
plagen
meekomen. Op de kringavonden wordt
er streng op gelet, maar voordat het
ontdekt wordt (als het al ontdekt
wordt), heeft de plant er wel gestaan
en kan de besmetting al gebeurd zijn.
Het gaat er niet om paniek te zaaien,
maar wel om bewustwording. Thijs
pleit er daarom voor dat we als
vereniging
weer
meer
aandacht
besteden aan dit onderwerp.
Zijn er op dit moment mensen binnen
de kring of binnen de NOV die een
bijzondere deskundigheid hebben op
dit gebied? Die ook goed thuis zijn in
de moderne (en ook voor hobbyisten
toegestane en bruikbare) bestrijdings-
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en preventiemiddelen? Laten die zich
melden, we horen hen graag op een
kringavond en misschien kan er zelfs
een
nieuwe
versie
van
het

mooi plantje voor de keuring… ?

... toch maar liever niet!

KEURING
Beginners:
Mike Heesakkers
Bulbophyllum echinolabium
Bulbophyllum burfordiense
Bulbophyllum arfakianum alba

8,7
8,5
8,4

Gevorderden:
Fam. Teurlincx
Ascocentrum garayi "Kay Gold"
Gongora truncata no 2
Gongora flaveola no 3

8,3
8,0
7,2

Jos Verhoeven
Paphiopedilum St. Swithin
Vanda hybride

8,2
8,1
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themanummer
gemaakt
worden.
Voorkomen is immers beter dan
genezen en zo houden we onze
collecties gezond.

JUNI

2019

Superkwekers:
Arno Janssen
Trichopilia tortillis
Phymatidium tillandsioides

8,7
8,3

Fam. Coenen
Encyclia campylostalix
Phalaenopsis pulchra
Thunia venosa
Pleurothallis tubata
Phal. lueddemanniana x boxalli
Oncidium leucochilum

8,5
8,4
8,4
8,4
8,3
8,3

Jo van Hoof
Dendrobium limpidum
Barkeria spectabilis

8,8
8,4

TUSSENSTAND
Naam
Beginners:
1
Mike Heesakkers
2
Jan Braks
3
Bep Spoor-Eijkemans
4
Wim Crins
5
Natalia van Doormalen

COMPETITIE

2E

KWARTAAL

Gemiddelde

Aantal planten

8,667
7,867
8,000
9,000
7,100

17
6
2
1
1

Gevorderden:
1
Peter Stompff
2
Jos Verhoeven
3
Fam Teurlincx
4
Piet Lambrechts

8,389
8,222
8,167
8,750

16
9
17
2

Superkwekers:
1
Arno Janssen
2
Jo van Hoof
3
Fam. Coenen
4
Hans Faro
5
Frans Blom

8,650
8,642
8,617
8,760
8,367

18
17
21
5
3

Eulophia Shamara (euglossa x guineensis)

5

VAKANTIEKIEKJES
De vakantiemaand is weer voorbij. Gelukkig hebben we de foto's nog!
Alpes des Haute Provence, juni 2019

Soldaatje - Orchis militaris

Vliegenorchis - Ophrys insectifera

Koraalwortel - Corallorhiza trifida

Bokkenorchis - Himantoglossum hircinum

Wit Bosvogeltje - Cephalanthera longifolia

Aspergeorchis - Limodorum abortivum

6

PLANT

VAN DE MAAND JUNI

2019

Uit de mooie collectie planten die in juni op de keurtafels stond, kozen de leden
de Gongora truncata als plant van de maand. Sjan en Georg, proficiat!
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AGENDA
10-11 aug
7 sept
20 sept
27-29 sept
5 okt
11 okt
25 okt
26 okt
26 okt

Tentoonstelling Symfonie der Orchideen, Steinhagen, Duitsland
Orchideeënbeurs Orchidophiles Wallons, Ronquières, België
Tentoonstelling Freiberger Orchideentraum, Freiberg, Duitsland
5e Int. Orchids Exposistion, Lisbon, Portugal
Najaars Orchideeëndag NOV, Uithof, Utrecht
Orchideenbörse, Frankfurt am Main, Duitsland
Internationale orchideeënshow, Beek en Donk
Masdevallia werkgroep, Uithof, Utrecht
Paphiopedilum werkgroep, Nederhorst den Berg

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
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

