ORC HI DEEËN
Kring NO-Brabant
Maart 2009

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
9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

20

MAART

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

Lezing over Dendrobium
Vanavond hebben we weer een interessante lezing op het programma.
G. Marskamp zal ongetwijfeld boeiend over zijn favoriete
orchideeëngeslacht Dendrobium gaan vertellen

mijn geluksdubbeltjesplant: Maxillaria variabilis “unipunctata” (foto: Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring ,
plantenverkoop, materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de
verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de
verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER

JE VAN

ELKAAR'

De derde bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op 7
april. Jos Verhoeven zal m.b.v. een PowerPoint presentatie zijn kunnen op
kweekgebied tonen.
Drie planten worden meegebracht en besproken door Ineke van Boggelen, Jan
Salfischberger en Jos Verhoeven.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Op de vorige kringbijeenkomst is Henk Smouter gekozen tot voorzitter van
onze kring. Helaas was Henk op de avond zelf geveld door griep, waardoor hij
niet aanwezig kon zijn. Dit heeft ook tot gevolg dat op termijn de redactie van
het kringblad in andere handen zal overgaan. Vanaf 2002 is dit door Henk
verzorgd, maar met het voorzitterschap erbij is dit niet makkelijk meer te
combineren. We gaan niets overhaasten maar met een potentiële opvolger
wordt al gesproken. Wanneer een en ander goed voorbereid is zullen we de
nieuwe redactie bekend maken.
Het bestuur

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

JAARPROGRAMMA 2009
20 maart
G. Marskamp, Dendrobium
17 april
VEILING VERVALT, NOG GEEN ALTERNATIEF
15 mei
Vijko Lukkien - Tresor
19 juni
Ed Schmidt, Maxillaria
17 juli
nog onbekend
21 augustus
vakantie
18 september
John van Hoof, Stanhopea
16 oktober
Veiling
20 november
nog onbekend
18 december
Eindejaarsavond
NB: de vakanties zijn laat dit jaar, dus is dit jaar augustus de vakantiemaand
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AAN

DE ORCHIDEEËNVRIENDEN EN

-VRIENDINNEN

VAN

PIETER

Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik jullie, mede namens Anne-Meta en Jacqueline, van
ganser harte bedanken voor jullie steun, jullie overdonderende bezoek en
condoleances met het overlijden en de uitvaart van Pieter.
Wij wisten wel dat Pieter geliefd was als voorzitter van de club, maar nu kwam
heel duidelijk naar voren dat hij ook zeer geliefd was als mens en vriend.
Tevens willen wij onze hartelijke dank uit laten gaan aan diegene die het in
memoriam over Pieter op de website heeft gezet, het was hartverwarmend om
dit te lezen. Hij laat niet alleen een grote leegte achter bij ons maar ook bij
jullie. Het doet ons goed dat hij voor zoveel mensen veel te betekenen had en
dat zijn geestesgoed nog lang herdacht en aangehaald zal worden.
Zelf geloofde hij niet in een hiernamaals, maar het feit dat er nog lang over
hem gesproken zal worden is een vorm van voortleven, die hij zeer zou
waarderen. Ook zal hij voortleven in zijn kinderen en kleinkinderen, wij zullen
zijn naam in ere houden.
Wij hopen voor de club dat jullie nog heel lang een leerzame en aangename tijd
met elkaar mogen hebben. Pieter is altijd met heel veel plezier naar de
bijeenkomsten gegaan en heeft het voorzitterschap met veel genoegen op zich
genomen. De liefde voor de orchidee heeft altijd hoog in zijn vaandel gestaan.
Het is heel jammer dat het zo moest eindigen, maar er is hem een groot lijden
bespaard gebleven.
Rest mij nog een kleine mededeling: van de opbrengst van Pieter zijn planten,
is als eerste een Wii gekocht, zodat de kleinkinderen hier thuis nog een spel
van hun Opa hebben gekregen.
Hartelijk dank, het gaat u allen goed.
Bettie, Anne-Meta, Jacqueline Oversteegen.
Remco, Nienke, Freek en Robert-Jan, Gerben.
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EXCURSIE

NAAR

ORCHILIM

TENTOONSTELLING IN

ZATERDAG

11

BILZEN (BELGIË)

APRIL

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus voor de excursie naar
Bilzen!!
We vertrekken vanaf Tilburg om 8.00 uur, locatie parkeerplaats van het
Winkelcentrum Leyboulevard aan de Ringbaan Zuid 11 (nabij de zaak van
Halfords)
De tweede opstapplaats is Best om 8.30 uur, locatie Hoofdstraat 53
(parkeerplaats Tapijtcentrum nabij de kerk).
De verwachtte terugkomst tijd is 17.00 – 17.30 uur
Aanmelden via:
Lucy Benda
Telefoon 0499-399284 of via
Email: activiteiten@orchidee-brabant.nl

OPEN KASDAGEN
We gaan een traditie in ere herstellen! Want wat is er leuker om bij mede
kringleden op bezoek te gaan en eens een kijkje te nemen hoe zij het allemaal
voor elkaar hebben. Leerzaam en gezellig ook natuurlijk! Dus noteer in jullie
agenda:
Henk Smouter kan bezoekers ontvangen op zaterdag 16 mei vanaf 10.00 uur.
Graag wel even doorgeven wanneer je wilt komen (morgen/middag).
Bij Thijs Coenen is de kas voor iedereen te bezichtigen op 1 juni (2e
Pinksterdag) van 10.00 – tot 17.00 uur.
Verder zijn er weer de open tuindagen bij Eike en Margreet, natuurlijk zijn ook
dan weer prachtige orchideeën te bewonderen.
De dagen zijn: 14 juni, 12 juli, 9 augustus, en 6 september van 11.00 – 17.00
uur.
Mocht het erg druk zijn hebben ze natuurlijk niet veel tijd om persoonlijk
aandacht te besteden aan de bezoekers. Meer informatie kunnen jullie vinden
op www.eendijkvaneentuin.nl
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KRINGHANDEL PLANTEN
Omdat we de plantenhandel een onmisbaar onderdeel van de kringavond
vinden gaat Henk Smouter dit voorlopig organiseren. Er zijn inmiddels mooie
planten beschikbaar die op de kringavond van april worden aangeboden.
Komende kringavond zal de heer Marskamp planten voor de verkoop
meenemen.

IETS

OVER MEZELF:

HENK SMOUTER

Dat ik voorzitter zou worden van onze kring had ik tot vorige maand natuurlijk
niet kunnen voorzien. Toen de opvolging van Pieter aan de orde was werd ik
hiervoor benaderd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best even heb nagedacht.
Belangrijkste is natuurlijk of je de tijd ervoor kunt vinden en ook of je denkt dat
je het kan. Het is natuurlijk een lastige opgave. Een voorzitter als Pieter
opvolgen zal onmogelijk zijn. Maar Pieter als voorzitter opvolgen, dat is een
taak die ik op mijn eigen wijze moet invullen. Ik ga m'n best doen, dat is
datgene dat ik aan de leden ben verplicht en dat zal ik ook met veel plezier
gaan doen. Ik zal niet alleen staan. Jos Laaper zal, als vice-voorzitter, mij
bijstaan en bij afwezigheid vervangen. En verder dragen alle overige
bestuursleden natuurlijk hun steentje bij, want dat moet gezegd worden, we
hebben een goed en stabiel bestuur, waar ieder zijn taken uitstekend vervult.
De kringavonden zullen best een ander karakter krijgen. Ik kan niet bogen op
de enorme soortenkennis van orchideeën zoals Pieter die had. Daarom zal het
onderdeel plantbespreking zeker anders zijn. Ik zal een beroep moeten doen op
anderen, die dit ook kunnen. Mijn mogelijke inbreng zal meer liggen op het
kweektechnische vlak, want dat is mijn achtergrond, plantenfysioloog. Zeker zo
belangrijk vind ik dat ook de leden zelf eens iets willen vertellen over hun
planten, want zijn jullie niet degenen die met de mooiste kweekresultaten
komen? Wij (de andere leden) willen graag weten hoe je dat doet! (en dan niet
alleen zeggen: eigenlijk niets bijzonders, gewoon, water geven, want iedereen
weet dat er meer bij komt kijken).
Maar goed, nu iets over mezelf
In een aquarium met 100% luchtvochtigheid kweekte ik Pleione, bij een
temperatuur van 30 graden. Wist ik veel (wel een keer bloem gehad!). Dacht
dat alle orchideeën uit de tropen het warm moesten hebben!
Ten tijde van bovenstaand stukje was ik een jaar of 16. Mijn belangstelling voor
orchideeën is verder ontwikkeld in mijn studententijd. Ik studeerde biologie
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(plantenfysiologie, plantenecologie en bodemkunde) in Groningen. Om wat bij
te verdienen kon ik rondleider worden bij Hortus “De Wolff” naast het biologisch
centrum in Haren. Destijds een prachtige kas met mooie collecties planten
(eeuwig zonde dat dit verloren is gegaan). En daar stonden dan die
mysterieuze orchideeën in. En omdat je dan ook veel in contact komt met de
plantverzorgers kreeg je weleens een stukje mee. Zo was een van mijn eerste
soorten Maxillaris variabilis “unipunctata” .
Na verloop van tijd had ik een aanzienlijke verzameling opgebouwd (veel
gekocht bij kwekerij Schuiten, later Lammert Koning, in Groningen, prachtige
importplanten had je toen nog), een kasje in de tuin.
En toen kwam het moment dat ik in 1986 voor studie naar Australië ben
vertrokken. Dat betekende afscheid van mijn planten. Alles verkocht, het
meeste terug aan kwekerij Lammert Koning, die natuurlijk direct flink het mes
in mijn (grote) planten zette. Mijn Maxillaria variabilis werd zeker verdeeld in
100 planten!
Na terugkomst (in 1990) stond toch al gauw een bezoekje aan dezelfde
kwekerij op het programma. En laat er nu nog enkele exemplaren van mijn
Maxillaria variabilis overgebleven zijn! Die kreeg ik natuurlijk direct van
Lammert mee. Om weer op te straten. En deze heb ik dus nog steeds.
Eigenlijk is dit dus mijn “geluksdubbeltjesplant” (zie eerste bladzijde).
Omstreeks 1995 ben ik lid geworden van de kring NO-Brabant en heb inmiddels
weer een aardige collectie opgebouwd. Niet eens zo heel erg veel soorten moet
ik erbij zeggen. Ik heb er het meeste plezier in om van betrekkelijk gangbare
soorten mooie en grote exemplaren te kweken en deze op een aantrekkelijke
manier op te stellen in mijn serre (8,5 x 4,5 x 3,5 meter, l x b x h), overigens
samen met andere planten als Rhipsalis, Tillandsia en varens. In deze setting
staat een stoel en daar kan ik met plezier een tijdje zitten met een krantje en
een bakje koffie.
Als jullie op 16 mei op mijn open kas-dag langskomen zal ik eea graag laten
zien. Op mijn website heb ik een fotopagina van soorten die ik heb of gehad
heb (ook bij mij gaat er wel eens wat dood), zie http://orchidee.haesbv.nl
Beroepsmatig ben ik sinds 1995 actief met mijn eigen adviesbureau in Natuuren Milieuprojecten (www.haesbv.nl). Als projectleider van het projectbureau
van de Stichting Landschapsbeheer Oss ben ik betrokken bij veel landschap- en
natuurontwikkelingsprojecten in Noord-oost Brabant .
(zie ook: www.landschapsbeheer-oss.nl)
Mijn Pleiones heb ik nog steeds. Nu brengen ze de meeste tijd buiten door. In
de winter gortdroog in een overdekte zijgang, maar wel in contact met de
directe buitenlucht. Daar kan het best vriezen! Alleen voor de bloei staan ze in
het koelste deel van de kas en genieten we van februari tot mei van de
bloemen. Voor mij staan ze symbool voor het voorjaar, je wordt er vrolijk van,
van die mooie lila-witte bloemen die zomaar uit de grond opkomen.
Henk Smouter
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST
Categorie beginners/jeugdleden:

FEBRUARI

2009

Paphiopedilum sukhakulii
Paphiopedilum hybride

8.5 D
8.5 D

Simon Faro
Paphiopedilum malipoense

8.5 D

Niek Hanckmann
Maxillaria porphyrostele

8.5 D

Geen deelname
Categorie gevorderden:
Frans Blom
Dendrobium kingianum alba
Paphiopedilum delenatii
Holcoglossum pumica
Paphiopedilum hybride
Coelogyne lactea

8.1
8.0
7.6
8.5 D
9.1 L

Jos Verhoeven
Paphiopedilum transliemianum

8.0

Cees van de Wittenboer
Dendrobium gracelecaule
Dendrobium guerrecoi

8.5 D
8.5 D

Fieke Bergman
Cymbidium
Cymbidium Sarah Jean

8.4
8.5 D

Piet Lambrechts
Oncidium

8.4

Peter en Ineke Stompff
Encyclia sp
Paphiopedilum hybride

7.3
8.3

Albert Maas
Phalaenopsis philipinensis

8.3

Jan van Hurne

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef – Sommeling
Bulbophyllum pseudo picturatum8.6
Masdevallia mezae
8.1
Cymbidium wit
8.3
Heinz Deisenroth
Dendrobium terberii
Dendrobium delicatubum
Dendrobium delicatum
Dendrobium amartyglossum
Bulbophyllum kanburiens
Fam Coenen
Dockdrillia pugiuniforma
Dendrochillum tenellum
Dendrochillum sp
8.6
Cattleya aurantiaca x brassia
Cattleya x aurantiaca hybride
Dendrochillum glumaceum
Bulbophyllum beguert
Dendrobium hildebrandii
Neolauchia pulchella
Laelia x pumilum
7.9
Chyssis aurea

De plant van de maand februari 2009 is geworden:
Dendrobium terberii van Henz Deisenroth
Helaas was er ten tijde van het
samenstellen van het boekje geen foto
beschikbaar.
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9.8 L
9.6 L
8.7
8.1
8.5

9.6 L
8.0
7.9
8.4
8.3
8.5
7.8
8.3
7.6

EINDELOOS WIT
De maanden januari en februari staan bij mij in het teken van de wit-bloeiende
orchideeen. Of dit helemaal toeval is? In ieder geval steekt tegen alle somberte
van de winter het wit schitterend af. Soorten die bij mij dan bloeien zijn:
Osmoglossum pulchellum, Coelogyne intermedia, Coelogyne cristata, Coelogyne
grandmerianum (juiste naam??), Eria hyacinthosma, Dendrobium virginalis,
Dendrobium speciosum, Dendrochilum filiforme. Hieronder een impressie.
Henk Smouter
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AGENDA 2009
29 maart: orchideeëndag/open dag bij Josina in Oss (adres: zie advertentie)
10-13 april: ORCHILIM 2009
van de Landcommanderij Alden Biesen te Bilzen, België door Regio Limburg
van Orchideeën Vereniging Vlaanderen
30 mei t/m 1 juni: Orchideeenweekend, Botanische tuin, de Uithof, Utrecht.
Organisatie: orchideeenvereniging 't Gooi ism Botanische Tuin Utrecht.

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
kringblad
Henk Smouter
best.lid
Jos Laaper jr.
evenementen Lucy Benda
potmateriaal Henk de Wit (Nuland)
planten
Jan Ooms/Pieter O.
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

06-54288252
0499-373816
073-5321664
06-54288252
040-2485215
0499-399284
073-5321664
040-2530153
0499-373816
0412-451027
0413-367362

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
info@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
j.ooms17@chello.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
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