Lepanthes calodictyon

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
december 2019

Polystachia neobenthamia (syn. Neobenthamia gracilis)

UITNODIGING

ZATERDAG 21

DECEMBER

Bij Orchideeën Jan van der Linden
Engsteeg 2, 5306 TM Brakel (tel. 0418-671686)
aanvang 10.30 uur
Een mooi traditie wordt voortgezet dankzij de gastvrijheid van de familie van
der Linden en de inzet van ons bestuur en enkele vrijwilligers. Deze laatste
kringbijeenkomst van het jaar houden we weer bij Jan in de kas. Het wordt een
gezellig samenzijn waarbij we kunnen genieten van de planten in de
permanente show van Jan en in de verkoopkas. Er wordt gezorgd voor koffie
thee en tegen het eind een smakelijke lunch. En natuurlijk is er ook een
verrassende inhoud!

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, de verkiezing en
huldiging van de 'Plant van de maand' en natuurlijk de verloting.
De andere vaste onderdelen vervallen deze keer.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

In december en januari is er geen werkgroep. We beginnen op de eerste
dinsdag van februari volgend jaar (4 februari 2019). Wat het onderwerp van die
avond gaat worden zal in het januarinummer van het kringblad bekend
gemaakt worden.
De kweekgroep, Huub, Sjors en Wim

JAARPROGRAMMA 2019/2020
21 dec

Eindejaarsbijeenkomst

17
14
20
17
15
19

Algemene ledenvergadering
Lezing door Patrick Mannens (Let op: 2e vrijdag!!)
Lezing door Jan Sienders
Voorjaarsveiling
Lezing door Ger Rommelaars
Lezing door Ruud Nabibaks

jan
feb
mrt
apr
mei
jun

OPSPORING

VERZOCHT!!

Het bestuur bleef vorige kringavond achter met twee prangende vragen:
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1.

Wie heeft er na de kringavond van november per ongeluk een
verkeerde jas meegenomen. Martien Stiphout heeft nu een verkeerde
en te kleine antraciet-zwarte jas thuis hangen, die hij graag wil
omruilen voor zijn eigen en passende jas. Graag contact opnemen met
Martien of met Rick, onze secretaris.

2.

Wie heeft er op de vorige kringavond één of twee planten met de
nummers 75 en 121 ter keuring aangeboden? Op de keuringslijst zijn
deze planten wel gekeurd, maar Wim heeft er geen plantenkeuringslijst
bij gevonden. Daardoor is de inzender vooralsnog onbekend. Wil de
inzender s.v.p. contact opnemen met Wim Crins of met Rick, onze
secretaris. Dat levert hem of haar in elk geval een paar mooie cijfers op
die de planten bij de keuring gescoord hebben.

KEURING
Beginners:
Wim Crins
Paphiopedilum spicerianum
Paphiopedilum hybride rood
Cattleya aclandiae
Paphiopedilum hybride

NOVEMBER

8,9
8,7
8,4
7,9

Gevorderden:
Fam. Stompff
Oncidium bifolium
Pleurothallis species
Dendrochilum cobbianum
Liparis nutans
Lockhartia lunifera
Bulbophyllum Louis Sander
Brassia hybride 'Inca Ryana'
Brassavola digbyana x nodosa

8,5
8,4
8,4
8,3
8,3
8,2
8,1
7,8

Fam. Teurlincx
Colmanara Painter Jungle
Dendrochilum abbreviatum
Paphiopedilum Pinocchio

8,2
8,2
8,2

Niek Hanckmann
Cymbidium dayanum
Paphiopedilum insigne

8,6
8,2

2019

Superkwekers:
Arno Janssen
Leptotes unicolor
Calanthe vestita
Oncidium cheirophorum

8,7
8,5
8,5

Fam. Coenen
Dend. lamellatum x purpureum
Coelogyne mayeriana

8,4
7,9

Frans Blom
Comp. macroplectron x speciosa

8,3

Jo van Hoof
Pterostylis furcillata x curta
Stelis argentata
Gastrochilus obliquus
Gastrochilus calceolaris
Cattleya bowringiana

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

Cattleya x dolosa (= loddigesii x walkeriana)
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WEBSITE

EN EMAIL

Op onze website (https://orchidee-brabant.nl/)
vind je alle informatie over de kring, zoals het
programma van de kringavonden en van de
kweekgroep. 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! Voor
vragen of ideeën over de website kun je nog altijd
bij Gerard de Puit terecht.

GROENE

BLOEMEN, SAAI OF BOEIEND?
Het lijkt zo zinloos om een groene bloem
te hebben. Zeker wanneer je als
orchidee groeit in de vochtige tropische
wouden van Zuidoost Azië. In je
omgeving is alles groen en dan val je als
bloem toch helemaal niet op? Waarom
hebben nogal wat orchideeën dan toch
groene bloemen? Zou wit, roze, geel of
rood niet veel effectiever zijn?

Coelogyne mayeriana
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In november werd een Coelogyne
mayeriana plant van de maand. Het
geslacht Coelogyne is een van de wat
grotere geslachten en is opgedeeld in
verschillende secties. Coel. mayeriana
hoort bij de sectie Verrucosae waar ook
de beroemde Coel. pandurata bijhoort.
Nog zo'n groenbloeier. Veel soorten uit
deze sectie hebben vergelijkbare groene
bloemen, enkele zijn wit of crème.
Allemaal hebben ze vrij grote bloemen
en worden het forse planten.

De Coelogynes van de sectie Verrucosae hebben een kruipende of klimmende
groeiwijze. De bulben zitten vrij ver van elkaar. In de natuur is dat handig, want
ze groeien vaak in de onder- en middenlaag van tropisch regenwoud waar niet
zoveel licht komt. Door de bulben ver uit elkaar te hebben, komt elke scheut in
elk geval uit de schaduw van de andere scheuten en krijgen de bladeren
optimaal licht. Maar deze eigenschap maakt het niet zulke gemakkelijke
planten in cultuur. In een pot gaat
eigenlijk niet. Een mand lukt voor
sommige soorten wel, maar zeker als ze
de neiging tot klimmen hebben moeten
ze eigenlijk een plankje of een paal
hebben om langs te groeien. Ze hebben
dus nogal wat ruimte nodig.
Dan houden ze ook nog eens van een
warme en vochtige omgeving. Wanneer
het eens wat kouder is krijgen de
bladeren al snel vlekken en als dat een Coelogyne chloroptera
paar dagen aanhoudt, dan speel je de
plant al gauw kwijt. Het mag duidelijk zijn dat dit geen allemansplant is. Veel
liefhebbers zullen de juiste omstandigheden niet kunnen bieden en beginnen
tevergeefs aan deze soorten. Als het je wel lukt, dan heb je ook wel echt iets
bijzonders in je kas!
De groene bloemen komen wat geheimzinnig over. Dat wordt nog versterkt
doordat Coel. mayeriana (en Coel. pandurata nog meer) een bijna zwarte
tekening op de lip heeft. Een zwarte kleur die je in het bloemenrijk maar weinig
tegenkomt.
En
daar
vallen
orchideeënliefhebbers voor! Maar daar
zal het de plant niet om te doen zijn.

Sudamerlycaste locusta

Toen ikzelf ooit een bloeiende Coel.
pandurata kocht, was ik daar heel trots
op, maar mijn huisgenoten vonden het
maar een saai ding. Die groene bloemen
vielen nauwelijks op. Toen ik de plant
aan het begin van de eerste winter al
kwijtraakte, was daar behalve ikzelf dan
ook niemand rouwig om.
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Maar dat wij groen geen kleur voor een bloem
vinden, heeft alles te maken met onze ogen. Die zijn
nogal beperkt wanneer het om kleur gaat. Wij
vinden het moeilijk om verschillende soorten groen
te onderscheiden. Hoewel er uitzonderingen zijn.
Het afgelopen jaar was er in het Teylers museum
een expositie over de botanische tekenaars Franz
en Ferdinand Bauer. Zij konden met het blote oog
200 soorten groen onderscheiden.
Hoe dan ook wat wij kunnen zien of niet zien doet er
voor orchideeën niet toe. Ze zijn niet mooi vanwege
ons. Maar ook hun bestuivers hebben heel
verschillende ideeën over kleur. De ogen van
Vanda cristata
andere diersoorten zien de dingen vaak heel anders
dan wij. Het menselijk oog is alleen gevoelig voor rood, groen en blauw. Het is
al een klein wonder dat we daarmee toch zo'n kleurrijke wereld waarnemen.
Van bijen weten we dat ze geen rood zien, wel blauw en groen, en als extra
ultraviolet. Vanwege dat laatste zien bijen dingen die wij niet zien! Veel vogels
zien vier kleuren en hebben daarmee een rijker beeld dan wij. Vooral paars en
rood zijn voor hen heel aantrekkelijk. Daarom worden rode bloemen vaak door
vogels bestoven en juist niet door bijen.
En groen dan? Het blijkt dat onder
andere vliegen en kevers juist die kleur
heel goed waarnemen. Vliegen zien net
als vogels vier kleuren, maar dat zijn vier
kleuren die vrij dicht bij elkaar in het
groen-gele spectrum zitten. Dat betekent
dat die geel-groene kleuren voor vliegen
een wereld op zich zijn die wij niet
kunnen waarnemen. Coel. mayeriana
wordt bestoven door kevers en wespen
en die vinden het groen van deze bloem
waarschijnlijk het mooiste dat ze kennen. Maxillaria species (Panama)
Rest in elk geval nog één vraag: Zouden orchideeënliefhebbers die groene
bloemen boeiend vinden ook afwijkende ogen hebben? Wie het weet mag het
zeggen!
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PLANT

VAN DE MAAND NOVEMBER

2019

Een plant die graag voor paal staat! Deze Coelogyne mayeriana klimt het liefst
langs een tak of plank omhoog. Zo is hij dan ook gekweekt en dat levert dit
mooie plaatje op. En natuurlijk de titel “Plant van de Maand”.
Familie Coenen van harte proficiat!
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AGENDA
7-9 feb
14 - 16 feb
6 mrt - 29 apr
9 - 15 mrt
21 mrt
7 - 8 apr
18 apr
19 sept

Neu-Ulmer Orchideentage, Neu-Ulm, Duitsland
Hamburger Orchideenschau, Hamburg, Duitsland
Tentoonstelling “Bijzondere Orchideeën”, UB Hortus, Leiden
23rd World Orchid Conference and Show, Taiwan
Voorjaars orchideeëndag NOV, SCC Parkzicht, Helmond
RHS Spring Launch & Orchid Show, Londen, Groot-Brittanië
Ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem, Lebret, Oosterbeek
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
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

