ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Februari 2011

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden
• Oppotmaterialen
• Diverse soorten meststoffen
• Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Prijslijst schriftelijk aanvragen
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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 18 FEBRUARI
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Lezing
Vanavond hebben we een boeiende lezing van Maurice Casteleijn over Cattleya.
Vorig jaar heeft hij een lezing gegeven over de tweebladige soorten, dit keer
zijn de een-bladige aan de beurt. Een must voor de Cattleya-liefhebber (en
anderen ook natuurlijk)

Cattleya luteola (foto: internet)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop,
materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
‘Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 1 maart. Dan gaan we planten oppotten. Iedereen brengt een of twee
planten mee en schone potten. Het potmateriaal wordt door Gerard verzorgd.
Peter, Huub en Jos J nemen planten mee die worden besproken.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Omdat er geen kandidaten zijn aangemeld om de opengevallen plaatsen in het
bestuur op te vullen zijn we genoodzaakt om met een bestuur van vijf leden
door te gaan. Dit heeft tot een herverdeling voor diverse taken voor de
bestuursleden geleid. Verderop in het boekje worden deze taken nader
omschreven en wie daarvoor verantwoordelijk is.

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2011
14
18
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Jaarvergadering
lezing Maurice Casteleijn: Cattleya deel II
lezing Rogier van Vught (o. voorbehoud)
Veiling
lezing Alex Nuyts: Vensterbankkweek
lezing Patrick Mannens (o.voorbehoud)
nog onbekend
vakantie
lezing Jos Janssen (o.voorbehoud)
Veiling
lezing Ed Schmidt (o.voorbehoud)
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn weer laat dit jaar, dus is dit jaar
augustus weer de vakantiemaand
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SAMENSTELLING BESTUUR EN TAAKVERDELING
Nu het bestuur uit vijf personen bestaat hebben we een aantal taken opnieuw
vastgesteld:
Henk Smouter
Gerard de Puit
Koos de Wit
Jan Evers
Huub Boesten

voorzitter, redactie kringblad, promotieactiviteiten
secretaris, administratie competitie, website, techniek
penningmeester, administratie excursies en veiling
bestuurslid, bibliotheek
bestuurslid, vicevoorzitter, tentoonstellingen, excursies,
beginnerscursus

Naast deze taken ondersteunen de bestuursleden elkaar natuurlijk waar nodig,
bv bij tentoonstellingen. Tijdens kringavonden en activiteiten wordt, zoals we
gewend zijn, een beroep gedaan op de diverse werkgroepjes bestaande uit
leden, die ervoor zorgen dat alles soepel kan verlopen.

ORCHIDEEËNDAGEN LIFE EN GARDEN EN OVERVECHT BOXTEL
Onze vereniging is op zaterdag 26 februari present op het jaarlijkse
orchideeënweekend van Life en Garden. We zijn in Heesch en in Boekel
aanwezig met een informatiestand. Ook mogen we wat planten meenemen.
Op 12 en 19 februari zijn we uitgenodigd bij tuincentrum Overvecht in Boxtel
om met een infostand aanwezig te zijn.
Voor meer details, neem even contact op met Huub Boesten. Nadere
mededelingen hierover volgen nog op de kringavond.

OSMOGLOSSUM PULCHELLUM

Elk jaar kijk ik er weer naar uit: hoe
gaat mijn Osmoglossum pulchellum
het dit jaar weer doen? Want hoe
dan ook: deze soort staat met stip
in
mijn
lijstje
van
favoriete
orchideeën, als hij al niet bovenaan
staat. Maar o, wat kan het een
lastige zijn....
Osmoglossum pulchellum (foto HS)
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warm, te lage luchtvochtigheid, te
veel
mest,
te
weinig
water.
Merkwaardig is het dat de soort
mogelijk
juist
daarom
door
sommigen
het
predicaat
“beginnersplant” of “geschikt voor
de
vensterbank”
heeft
meegekregen. Hij groeit altijd wel en
soms zo snel dat hij twee bulben in
een seizoen ontwikkelt. Prachtig,
denk je dan. Maar al die snelle
groeiers laten het vaak afweten bij
de bloei, die is vrijwel altijd onder
de maat voor wat de plant kan. En
het teruggroeien wordt uiteindelijk
altijd een probleem.

Wat kan er dan zoal mis gaan bij de
kweek van deze plant?
Om te beginnen is het een
misverstand dat deze plant een
uitgesproken (winterse) rustperiode
kent. We kunnen het wel willen,
maar even vrolijk begint de plant
nieuwe scheuten te maken in het
vroege najaar en dat is niet tegen
te houden. Hoogstwaarschijnlijk zal
hij in datzelfde najaar dan ook wel
bloeien. Daar zijn we dan gelukkig
mee, want is bloei niet het mooie
resultaat
van
een
goede
kweekwijze?
Maar wat ga je dan doen in de
winter, rustperiode bij uitstek voor
veel planten? Je kunt deze plant
niet dwingen te stoppen met
groeien, dus moet je hem zo goed
mogelijk de winter doorloodsen, op
de meest lichte plaats en vochtig
houden. En dan hopen dat de
bulben redelijk normaal uitgroeien.
Vervolgens zie je het dan vaak
misgaan, de plant gaat “teruggroeien”, oftewel de bulben worden
kleiner dan het seizoen ervoor.
Kortom, er komt onregelmatigheid
in de plant die er niet goed uit te
kweken is.
Ideaal bezien zou je willen dat de
plant in de late winter of vroege
voorjaar bloeit, als de jonge
scheuten
zich
beginnen
te
ontwikkelen (ze bloeien trouwens
niet uit de jonge scheut, maar
zijwaarts uit de laatst ontwikkelde
bulbe). Dan heb je de meeste kans
op een mooie ontwikkeling in
voorjaar en zomer, mits....

Hoe dan wel?
Het
is
een
plant
van
de
nevelwouden
van
Mexico
en
Guatemala en dat is lastig om na te
bootsen. Op 2000-2500 m hoogte
groeiend, soms dagenlang in de
koude nevel van wolken en dan
weer met die felle hooggebergtezon
erop, hoe wil je dit soort klimaat
een beetje benaderen? Op je
vensterbank
kun
je
dat
wel
vergeten. En onze kassen of serres
zijn, zelfs al zou je dagelijks
nevelen, ook niet helemaal ideaal,
domweg omdat het al gauw te
warm is.
De beste resultaten bereik je
gewoon buiten. Zodra het kan in
het voorjaar, naar buiten met die
plant, liefst onder een open
bladerdak van een boom. De plant
kan dan ten volle profiteren van de
koele nachten, weer en wind maken
de plant hard en hij zal daarom niet
zo snel groeien, oftewel, hij doet er
gewoon een heel seizoen over om
fraaie volle bulben te ontwikkelen
(overigens geldt dit voor alle
hooggebergteplanten, wees niet te

Ja, mits het niet te... is. En achter
‘te” mag je dan alles invullen
waardoor de plant te snel en
onregelmatig gaat groeien. Te
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neveltje zorgde dan telkens weer
voor de nodige afkoeling.
Eind oktober waren de bulben mooi
volgroeid en heb ik de plant op een
koele plaats in de serre gezet en
enkele weken iets minder water
gegeven. Medio november (toch
wat te vroeg naar mijn zin, zal wel
aan de warme maand juli te wijten
zijn)
begonnen
de
eerste
bloemtakken zich te ontwikkelen en
vanaf kerst staat de plant in bloei.
De bloemtakken ontwikkelen zich
zeker niet tegelijk; op het moment
zijn de eerste takken uitgebloeid
terwijl andere nog in knop staan. Of
dit normaal is weet ik niet, maar
feit is wel dat ik zeker twee
maanden van de schitterende, op
de kop staande(!), langlevende,
geurende,
witte
bloemen
kan
genieten!

bang voor een nachttemperatuur
van 6-10 oC, deze koel te kweken
soorten kunnen er tegen).
Mijn plant heb ik in een kronkelwilg
(die heeft een mooie open kroon,
waar best wat licht doorvalt) in de
tuin hangen, samen met andere
koel te kweken planten (zoals
Cuitlauzina pendula, ook zo’n plant
met
gebruiksaanwijzing).
s’
Morgens valt de ochtendzon er
onbelemmerd op, in de middag
wordt de zon (en dus de hitte)
getemperd door de schaduw van de
boom. Vorig jaar heb ik er een
aftakking van mijn nevelsysteem
van de kas naartoe geleid. Kregen
ze elk kwartier gedurende 20
seconden een neveltje over hun
kop, de hele dag door, net als in de
serre.
Kritische
maand
was
natuurlijk
juli,
toen
het
zo
bloedheet was, maar juist dat

Henk Smouter

Osmoglossum pulchellum (foto: Henk Smouter)
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PLANTENKEURING 17 DECEMBER 2010
Categorie beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Rhyn. gigantea
Cymbidium hybride

8.0
7.9

Categorie gevorderden
Frans Blom
Dendrobium kingianum alba
Dendrochilum javorii
Epipendrum porpax

Jo van Hoof
Tolumnia “Pluma
Max. variabilis “unipunctata”

8.1
8.2

Jan van Hurne
Oncidium Twinkle fragans

8.2

Categorie superkwekers
8.1
8.1
8.0

Heinz Deisenroth
Dendr. Hybride
Oncidium splendidum

8.2
7.8

Plant van de maand december is geworden Rhynchostylis gigantea van Johnnie
Haasakker. Gefeliciteerd, Johnnie, met je eerste plant van de maandverkiezing. Er zullen nog zeker meer volgen!
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PLANTENKEURING 21 JANUARI 2011
Categorie beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Calanthe species

8,3

D

Categorie gevorderden
Herman Pauw
Paphiopedilum hybr. 2
Paphiopedilum hybr. 3

8,0
7,3

Albert Maas
Cyrtochilum serratum

7,4

Peter Stompff
Epidendrum species

7,5

Margreet Verhoef - Sommeling
Oerstedella centradenia
Dendrochilum graciliscapum
Dendrobium kingianum hyb
Bulbophyllum picturatum
Dendrobium aberrans

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

Fam. Coenen

Jos Verhoeven
Lemboglossum bictoniense
7,8
Paphiopedilum tranlienianum 7,8
Jan van Hurne
Phalaenopsis pallens

Heinz Deisenroth
Gastrochilus bellinus

7,5

8,2

Henk en Koos de Wit
Dendrobium species

7,0

Maxillaria densa

8,0

Hans Faro
8,7

Epicattleya plicaboa

8,2

8,4

Laelia anceps

8,0

Ascocentrum species

6,8

Encyclia garciana

7,5

Dendrochilum glumaceum

8,0

Cattleya hybr.

7,2

Dendrochilum hybr.

7,6

Dendrochilum gramineum

8,7

Oerstedella centradenia

6,9

Encyclia africana

7,1

Cerostylis philipinense

8,5

Paphiopedilum hybr.

7,7

Frans Blom
Paphiopedilum hybr. 4
Cymbidium Sara Jane x Ice
cascade
Paphiopedilum gratrixianum
Ludisia Red Velvet
Sophronitis hybr.

Categorie superkwekers

Stenorhynchos millei

Dockrillia species

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

Plant van de maand januari is geworden Stenorynchos millei van Hans Faro.
(foto: zie blz 6). Gefeliciteerd!
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EINDSTAND COMPETITIE 2010
Categorie Beginners/Jeugdleden (6
planten/jaar)
1 Johnny Haasakker
2 Ruud Engels

Aantal planten
8,043
6,900

9*
1

8,811
8,511
8,322
8,322
8,311
7,956
7,900
7,733
7,400
8,583
8,200
7,920
7,750
8,200
7,850
7,800
7,100

61*
28*
34*
13*
14*
16*
9*
16*
10*
6
5
5
4
3
2
1
1

8,842
8,808
8,442
8,333
7,867
7,611

34*
39*
22*
21*
14*
9

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Frans Blom
Jo van Hoof
Henk en Koos de Wit
Jan Evers
Jan van Hurne
Fam Stompff
Jos Verhoeven
Albert Maas
Riet Maas
Yvonne Beniers
Niek Hanckman
Piet Lambrechts
Kees van de Wittenboer
Simon Faro
Jos Laaper
Fieke Bergman
Ineke van Boggelen

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6

*

Martin Stiphout
Margreet Verhoef
Heinz Deisenroth
Hans Faro
Fam Coenen
Henk Smouter

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2011
26/27 februari: orchideeënweekend Life en Garden, diverse locaties.
19-20 maart: Tentoonstelling kring Brabant ZO, Life en Garden Helmond
Verder zijn er veel tentoonstellingen in Duisland, zie website NOV:
www.nov-orchidee.nl

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
0499-399284
06-54288252
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 29 nr. 2, februari 2011
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Gerard de Puit
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,- tnv Orchideeënkring
NO-Brabant te Nuland, giro: 3268332.
Kring NO-Brabant is één van de 20 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).

