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Kring NO-Brabant
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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
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

15

MEI

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

LEZING

OVER

TRÉSOR, FRANS-GUYANA

Vorige maand Suriname, deze maand het buurland Frans-Guyana.
Vijko Lukkien van de Universiteit Utrecht en secretaris van de
Stichting Tresor zal ons meenemen naar dit paradijs in ZuidAmerika.
Het gebied, met een ongelooflijke soortenrijkdom, heeft afgelopen
maand de status van Réserve Naturelle Régionale gekregen. Vijko is
al vele keren in Trésor geweest en was er in maart voor
werkbezoek. Deze avond zal hij ons vertellen over het werk van de
stichting, over de rijke flora en fauna en natuurlijk vooral over de
prachtige orchideeën die er groeien.

Cleistes uit Frans-Guyana

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring,
plantenverkoop, materialenverkoop, 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 vijfde bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 2 juni. We zullen planten showen en bespreken die we door ruil
verkregen hebben. Na de pauze worden er weer door drie leden planten
besproken die ze hebben meegebracht
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Nu Henk Smouter de taak van voorzitter van onze kring gekregen heeft en hij
er ook de zorg voor de kringhandel bijgenomen heeft, is het goed dat de
redactietaak voor het kringblad in andere handen komt. Als 'bestuurslid-inopleiding', heb ik aangeboden dat op me te nemen.
Aangezien we zeer tevreden zijn over ons kringblad, zal er aan de stijl en
vormgeving niet veel veranderen. Voor tips over de inhoud houd ik me
natuurlijk aanbevolen. Misschien zal ik zo nu en dan ook een beroep op een van
u doen om zo de kennis en verhalen uit onze kring te laten zien.
De redactie,
Niek Hanckmann, T. 073-6577044, E. redacteur@orchidee-brabant.nl

WEBSITE
Hebt u de mooie albums van de maandelijkse showtafel al bekeken?
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2009
mei:
juni:
juli:
augustus:
september:
oktober:
november:
december:

Vijko Lukkien - Trésor
Ed Schmidt - Maxillaria
nog niet bekend
vakantie
John van Hooft - Stanhopea
Najaarsveiling
Jan Pap - algemene orchideeënlezing
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn laat dit jaar, dus is dit jaar augustus de vakantiemaand
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OPEN KASDAGEN (HERHALINGSMEDEDELING)
Henk Smouter kan bezoekers ontvangen op zaterdag 16 mei vanaf 10.00 uur.
Graag wel even doorgeven wanneer je wilt komen (morgen/middag).
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss, tel: 06-54288252
Bij Thijs Coenen is de kas voor iedereen te bezichtigen op 1 juni (2e
Pinksterdag) van 10.00 – tot 17.00 uur.
Adres: Vilgert 6, 6086 NM Neer, tel: 0475-594544
Ook 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.
Adres: Waalbandijk 13, 5311 AG Gameren
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

TIP

VOOR

PINKSTEREN: NEDERLANDSE

ORCHIDEEËN IN HET

GERENDAL

De maanden mei en juni zijn
topmaanden als het over inheemse
orchideeën gaat. Vooral de kalkrijke
grashellingen in Zuid-Limburg staan
nu volop in bloei. Voor wie, zonder
lang zoeken, een flink deel van de in
Nederland voorkomende orchideeën
wil zien, is de orchideeëntuin van
Staatsbosbeheer een tip.
Aan de weg tussen Valkenburg en
Schin op Geul, vlak voor het gehucht
Strucht, vind je de ingang van het
Gerendal. Dit is een typisch 'droogdal'
met traditioneel onderhouden hooilanden, hoogstamfruitgaarden, hellingbossen, poelen en heggen. Hierdoor
wordt de typische flora en fauna van
deze streek in stand gehouden.
In de hellingbossen kleurt begin mei
alles wit: de meidoorns, vogelkers,
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zoete kers, de lelietjes van dalen, de
bosanemonen, het look-zonder-look.
Hiertussen groeien orchideeën als het
bosvogeltje, nachtorchis, keverorchis
en soms in grote groepen bosorchis en
mannetjesorchis.

hommel-, bijen- en de vliegenorchis
regelmatig waargenomen.
Al wandelend door het dal zul je de
orchideeën vooral van op afstand
moeten bekijken omdat de bossen en
weiden verboden gebied zijn. Daarom
heeft Staatsbosbeheer aan het eind
van het dal alle orchideeën verzameld
en op natuurlijke wijze weer uitgeplant
in een orchideeëntuin. Hier kun je naar
hartenlust de orchideeën bekijken en
fotograferen. Wanneer je daar in de
tweede helft van mei komt, kun je
heel wat soorten op je lijstje zetten.

De graslanden worden arm gehouden
door eenmaal per jaar te maaien en
het hooi af te voeren. Dat geeft een
grote soortenrijkdom die vanaf de
tweede helft van mei tot diep in de
zomer in bloei staat. Hier bloeien
onder andere sleutelbloemen, aarddistels, walstro, ratelaars en wat later
in het jaar duifkruid, pimpernel en de
duitse
gentiaan.
Het
zijn
deze
kalkgraslanden die bijzonder rijk aan
orchideeënsoorten kunnen zijn. Vanaf
half mei vind je er brede orchis,
soldaatje, mannetjesorchis, gevlekte
orchis, purperorchis en een halve
maand later komen daar hondskruid,
muggenorchis bij. Ook enkele ophryssoorten komen in deze graslanden nog
voor. Je zult wel wat meer geluk
moeten hebben om ze aan te treffen.
In het Gerendal zijn in elk geval de

Het Gerendal is het hele jaar de
moeite waard. De orchideeëntuin is
echter alleen open in de maanden mei
en juni, dagelijks van 10.00 tot
17.00u. Er is dan ook altijd iemand
van Staatsbosbeheer die vragen kan
beantwoorden. De tuin ligt op ca. 20
minuten lopen van de parkeerplaats
en ligt op een helling. Goede schoenen
is dus aan te raden. Helaas is de tuin
nog niet toegankelijk voor rolstoelen.
Niek Hanckmann

Orchis mascula (foto: Niek Hanckmann)
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EEN

NIEUWE GENERATIE

CYMBIDIUMS

Afgelopen maand hing er een boven
de showtafel en hij werd nog de plant
van de maand ook: een 'hangcymbidium'. Deze Cymbidium Sarah
Jean 'Ice Cascade' - een hele mond
vol - is een mooie soort. Hij maakt
een compacte plant die rijk kan
bloeien en dat hebben we gezien.
De meesten van ons kennen de
Cymbidium als een forse planten met
een zeer eenvoudige verzorging. In
het voorjaar naar buiten, veel licht,
veel water en behoorlijk wat mest
erop. Buiten houden tot het bijna vriest, dan op de koudste plek in de kas of in
een onverwarmde schuur achter het raam. Je hoeft alleen maar te wachten en
er verschijnt tegen het eind van de winter een bloemstengel.
Zo simpel is het helaas niet altijd. Mijn eerste Cymbidium was een prachtige
groene plant, maar heeft vijf jaar lang nooit gebloeid. Te goede grond en te
weinig licht, weet ik nu, maar ik heb me toen heel wat afgepiekerd. In de droge
wintertijd willen de planten ook nog wel eens ten prooi vallen aan spint. Dat
krijg je er maar moeilijk weer uit omdat ze zich tussen de schutbladen aan de
basis van de plant heel gemakkelijk kunnen terugtrekken. Een gezonde plant
zien te kweken en te houden is dan het geheim.
Wat
daarbij
goed
helpt,
is
het
'schoonmaken' van de oude bulben.
Wanneer na een paar jaar de bladeren
van de bulbe vallen, dan blijven de
bladstengels nog op de bulbe staan.
Door deze stengels in de lengte
doormidden te scheuren trek je ze
gemakkelijk van de bulbe af. Die
biedt dan geen schuilplaats voor
ongedierte meer en ziet er meteen
ook een stuk aantrekkelijker uit.
Persoonlijk vind ik dat nog een leuk
klusje ook en het gaat overigens ook
prima
met
vergeelde
en
zwaarbeschadigde bladeren.
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Wat me ook ieder jaar weer opvalt is
dat slakken en zelfs muizen de
bloemen en bloemknoppen van een
Cymbidium altijd feilloos weten te
vinden. Vooral de eerste plant die in
bloei komt is vaak het haasje.
Omwille van de bloemen worden er
muizenvallen gezet en ga ik in het
donker met een zaklamp op slakkenjacht, maar vaak is het leed al
geleden en zijn er al bloemen aangevreten.
Al met al toch nog een hoop gedoe
voor een 'beginnersplant'. Maar als hij
dan bloeit, geniet ik er ook echt van. Mooie planten krijgen een plekje in huis,
van de minder mooie snijd ik de bloemstengels af. In een vaasje blijven ze
vaak wel drie tot vier weken goed.
Als de planten uiteindelijk te groot worden gaat het mes erin, dan heb je
meteen twee of drie of nog meer planten, want van iedere achterbulbe kun je
weer een plant maken. Als je dat zo doet zul je al gauw verzuchten dat je niet
meer weet waar je al dat groen in de
winter moet laten.
En toen was daar een paar jaar
geleden ineens een nieuwe lichting
Cymbidiums op de markt. Veel kleinere
planten,
met
minstens
evenveel
bloemen in fijne vormen en kleuren. En
ook al zien de bloemen er vaak
verrassend eenvoudig uit, het zijn vaak
hybriden met een indrukwekkende
stamboom. In veel van deze moderne
miniatuurcymbidiums zit Cymbidium
pumilum als een belangrijke voorouder.
Deze houdt de planten lekker compact
en zorgt voor de mooie hangende
bloeiwijze. Hier in Nederland zien we
de hangers nog steeds weinig, maar in
Australië, Oost-Azië en de Verenigde
Staten zijn ze zeer gewild en in allerlei
kleuren beschikbaar. Hopelijk komt dat
hier ook nog eens op de markt.
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Veel van de problemen die de 'oude' Cymbidium had, zijn met de komst van
deze kleintjes over. Ze kosten minder ruimte. Dankzij de kruising met enkele
'warme' soorten zijn ze minder kieskeurig in hun winterrust. Een vooral die
hangers zijn ideaal, want daar komen de muizen en de slakken maar moeilijk
bij. En als de planten in een kasje hangen, dan krijgen ze meteen ook genoeg
licht. Alleen in een vaas zetten gaat niet meer zo eenvoudig en ik denk dat ik
het beeld van zo'n heerlijke bos bloeiende 'prei' ook zou missen.
Niek Hanckmann

PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 17 APRIL 2009
Categorie beginners/jeugdleden:
Geen deelname
Categorie gevorderden:
Frans Blom
Cymb. Sarah Jane x Ice Cascade 8.9 D
Pleurotalis giesbrochtianum
8.5 D
Haraella odorata
8.0
Phalaenopsis tetranpis alba
8.5 D
LC 'Chit Chac Tangerine'
8.2
Niek Hanckmann
Chysis bractescens

8.6 D

Piet Lambrechts
Dendrobium delicatum
Dendrobium delicatum

9.0 L
9.0 L

Peter en Ineke Stompff
BLC harpophylla hybride
Paphiopedilum hybride alba
BLC iwacanara Apple Blosom

8.1
8.2
7.5

Jo van Hoof
Promenaea xanthina
Maxillaria sp

7.9
8.4

Jan van Hurne
Paphiopedilum hybride
Pleurotalis

8.5 D
8.5 D

Categorie superkwekers:
Heinz Deisenroth
Dendr. fimbriatum var. oculata
Dendrobium transparens
Dendrobium anosnum
Bulbophyllum falcatum
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8.5
8.5
8.4
9.0 L

PLANT

VAN DE MAAND

De plant van de maand april 2009 is geworden de rijkbloeiende hanger
Cymbidium 'Sarah Jane' x 'Ice Cascade'. Opnieuw een mooi
kweekresultaat van Frans Blom.
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AGENDA 2009
30 mei t/m 1 juni:

Orchideeënweekend, Botanische tuin, de Uithof,
Utrecht. Organisatie: orchideeënvereniging 't Gooi i.s.m.
Botanische Tuin Utrecht.

3 oktober :

NOV-dag, Botanische Tuin, Utrecht

9, 10 en 11 oktober: Gentse orchideeëndagen, UGent plantentuin en OVV
Oost-Vlaanderen, Gent

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
kringblad
best.lid
evenementen
potmateriaal
planten
kweekgroep
keuring
bibliotheek

Henk Smouter
Gerard de Puit
Koos de Wit
Niek Hanckmann
Jos Laaper jr.
Lucy Benda
Henk de Wit (Nuland)
Henk Smouter
Gerard de Puit
Jos Janssen
Jan Evers

06-54288252
0499-373816
073-5321664
073-6577044
040-2485215
0499-399284
073-5321664
06-54288252
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
voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
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