ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
juli 2010

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

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

Lezing over Cattleya
Vanavond zal M. Casteleijn, een lezing geven over Cattleya, het
koninginnengeslacht van de orchideeën

Cattleya bowringiana (foto: henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop en
verloting, materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en
huldiging van de ‘Plant van de Maand'
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
In augustus is er geen bijeenkomst van de werkgroep. De eerstvolgende is op
dinsdag 7 september. Eerste gedeelte; 3 planten door Jo, Tom en Cor. Voor het
tweede gedeelte heeft Wim Crins een presentatie over licht voorbereid.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
In augustus hebben we vakantie en is er dus geen kringavond en verschijnt er
ook geen kringblad. In dit kringblad vindt u dus al enkele mededelingen die van
belang zijn voor september! De volgende kringavond is weer op 17 september
Wij wensen ieder een prettige vakantie!

WEBSITE
Onze website is vernieuwd! Gaandeweg zal er nog wel eea aan inhoud
bijkomen, maar de lay-out is al een stuk overzichtelijker geworden.
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven natuurlijk altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2010
16
21
17
15
19
17

juli
augustus
september
oktober
november
december

Lezing M. Casteleijns over Cattleya
vakantie
Lezing Barbara Gravendeel
Plantenmarkt
Lezing Jos Janssen over Equador
Eindejaarsavond

NB: de vakanties zijn weer laat dit jaar, dus is ook dit
jaar augustus de vakantiemaand
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IN MEMORIAM
Op 20 juni 2010 is ons zeer gewaardeerde oud-lid Joke van den Berk-Nooijen
op de leeftijd van 72 jaar overleden. We zullen Jo als een zeer enthousiast lid in
herinnering houden. Vaak heeft ze in de belangstelling gestaan als ze met een
prachtig kweekresultaat de Plant van de Maand-verkiezing won. Wij wensen
haar familie alle sterkte toe bij dit verlies.
Het bestuur

EXCURSIE OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2010
Bij voldoende deelname organiseren we op zaterdag 25 september een excursie
naar 3 kwekers. Het programma zal er als volgt uitzien:
Om te beginnen gaan we naar Lucke in Duitsland, waar we tussen 9.00 - 9.30
aankomen. De bedoeling is dat we daar ongeveer twee uur zullen zijn.
Daarna naar Holm, eveneens in Duitsland. Ook hier zullen we ongeveer twee uur
verblijven. Omdat dit twee kwekers van orchideeën zijn leek het ons leuk om ook
nog wat anders te doen. Een bezoek aan Epric in Huissen. Deze kwekerij heeft
ook orchideeën maar heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in het kweken van
epyfitische bladcactussen, overigens niet minder spectaculair dan orchideeën.
Denk aan de bekende “ koningin van de nacht”! Veel van deze cactussen groeien
als orchideeën en kunnen een sieraad zijn in combinatie met een
orchideeënverzameling!
Voor degene die vooraf wat meer informatie wil, bijgaand de internet adressen:
www.orchideen-lucke.de
www.orchideen-holm.de
www.epric.org
Komende bijeenkomst heb ik een lijst om in te schrijven, het kan ook via email:
activiteiten@orchidee-brabant.nl
De kosten weet ik nog niet, maar als ik een indicatie moet geven zal het ongeveer
17 euro per persoon zijn bij voldoende deelname. De definitieve kosten weet ik
pas als ik weet hoeveel personen er mee gaan. Er is al heel vaak gevraagd
wanneer we weer eens naar kwekers gaan dus de verwachting is dat het wel door
zal gaan.
Lucy Benda
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EXTRA LEDENVERGADERING OP DE KRINGAVOND 17 SEPTEMBER
Begin dit jaar heeft Huub Boesten zich beschikbaar gesteld om de opengevallen
plaats in het bestuur in te nemen. Na een tijdje “proefdraaien” heeft Huub
besloten zich definitief kandidaat te stellen. Dat moet in een ledenvergadering
bekrachtigd worden. Wij hebben besloten deze op de eerstvolgende kringavond
te houden, vrijdag 17 september. Indien de leden een tegenkandidaat willen
aanmelden dan is daar tot een week voor de vergadering de gelegenheid voor.
Na de verkiezing hebben we een normaal programma, met een boeiende lezing
van Barbara Gravendeel over o.a. Coelogyne

KLEINE CATTLEYA’S
Sommige
van
de
tweebladige
Cattleya's zijn behoorlijk klein, twee
soorten komen zelfs niet boven de
15 cm uit, een paar soorten maar
een klein beetje. Beide groepen zijn
sowieso schitterend, en zelfs de
"grensgevallen"
zijn
klein
in
vergelijking met sommige van hun
reusachtige
familieleden.
Hun
kleine
formaat
is
schijnbaar
dominant, want ze zorgen voor
exquise kleine hybriden als ze
gekruist
worden
met
grotere
soorten. De voedingsbodem in de
pot bijna laten uitdrogen voor elke
waterbeurt.
CATTLEYA ACLANDIAE is 10 cm
groot,
inclusief
de
slanke
pseudobulben
en
het
paar
afgeronde bladeren van 4-5 cm
lengte, die horizontaal gespreid
staan.
De
wijd
openstaande
bloemen
geuren,
zijn
heel
wasachtig en zijn 6-8 cm in
doorsnee, bijna net zo groot als de
plant zelf. Meestal komen de
bloemen in paren. De sepalen en de
licht gegolfde petalen zijn slank, de
uiteinden buigen naar voren.

Cattleya aclandiae
Ze zijn geel-groen van kleur,
opvallend
gespikkeld
met
donkerbruine vlekken. In volledig
contrast hiermee is de grote lip met
zijn helder roze middenlob en witte
zijlobben die zich spreiden rond de
dikke, donkerroze zuil. Omdat de
plant maximaal drie wortels per
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heeft een opvallende middenlob en
afgeronde zijlobben die zich naar
buiten spreiden langs de dikke zuil.
Er is ook een witte vorm. De
planten groeien in Brazilië en
bloeien van de herfst tot de lente.

jaar maakt is het heel belangrijk
niet teveel water te geven en ook is
het aan te raden de plant een
ietwat droge periode tijdens de
winter te geven. De planten groeien
in Brazilië en bloeien vroeg in de
zomer.

CATTLEYA
LUTEOLA
wordt
gemiddeld 15 cm hoog, soms wat
meer, met dunne, ovale, afgeplatte
en gegroefde pseudobulben en
ovale
bladeren. De
piepkleine
bloemen zijn bleek-geel met een
felgeel midden op de lip. Er is een
vorm met roze in de keel.

CATTLEYA WALKERANA heeft een
vreemde manier van groeien en ze
heeft de grootste bloemen in deze
groep. De plant, die een hoogte kan
bereiken van 20-25 cm, maakt
pseudobulben met een enkel blad
tijdens de lente en de zomer, maar
bloeit daar niet op. De bloemtak
verschijnt vanaf de basis van de
bulbe in de late herfst, om dan
midden in de winter te bloeien. De
basis van de bloemstengel is ietwat
verdikt en blijft over als een stomp
naat de bloemen verwelkt zijn en
zijn afgesneden.

Cattleya luteola
Cattleya walkeriana

De bloemen, 4-6 op een tak, zijn 5
cm in doorsnee, met slanke sepalen
en petalen en een buisvormige lip
met een flonkerende middenlob. Ze
groeit het liefst op een blok in goed
licht. Ze groeien in Brazilië en
bloeien van de zomer tot de herfst.

Als de rhizoom verder kruipt draagt
ze daarom ook afwisselend een
bulbe en een stomp van de
bloemtakken. De zware, heerlijk
geurende, fluwelen bloemen zijn 912 cm in doorsnee, helemaal rozeviolet behalve een beetje geel op de
kam. De sepalen zijn slank ovaal,
de petalen zijn veel breder. De lip

Bert van Zuijlen
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PLANTENKEURING 18 JUNI 2010
Categorie beginners/jeugdleden
Jos Laaper

Geen deelname

Thunia brymeriana

Categorie gevorderden

8.1

Categorie superkwekers
Frans Blom

Martien Stiphout

Bulbophyllum flabbelumveneris.6
Vanda coerulea
8.2
Bulbophyllum caranculatum x
Sulawesii
7.8
Paph. delenatii x conco bellatulum
7.7

Cypripedium wardii
Cypripedium lichiangense
Margreet Verhoef – Sommeling

LC Lucki Man x SLC Mahalo Jack
8.2
Podangis dactyloceras
9.1 L
Bulbophyllum affine
7.9

Peter en Ineke Stompff
Phalaenopsis hybride (hard lila)7.9
Henk/Koos de Wit
Vanda Roberts Dilight
Lycaste species
Bulbophyllum species
Bulbophyllum smithianum

8.8
8.8

Hans Faro
8.2
7.8
7.8
7.6

Phalaenopsis chibae

8.1

De plant van de maand juni is geworden: Cypripedium lichiangense van
Martien Stiphout. Martien, van harte gefeliciteerd met dit mooie
resultaat!
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TUSSENSTAND TWEEDE KWARTAAL 2010
Aantal planten
Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)
1

Johnny Haasakker

7,500

2

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

8,456
8,433
8,322
8,289
7,500
7,400
7,943
8,583
8,200
7,920
7,925
7,750
8,400
7,850
8,600
7,800
7,100

18*
32*
13*
29*
12*
10*
7
6
5
5
4
4
2
2
1
1
1

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

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

8,842
8,542
8,400
8,167
7,611
7,900

32*
19*
19*
12*
9
6

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2010
2 oktober: tafelkeuring, Uithof Utrecht, zie website NOV.

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
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

06-54288252 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl
06-54288252 redacteur@orchidee-brabant.nl
040-2485215 info@orchidee-brabant.nl
0499-399284 activiteiten@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
06-54288252 Voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027
0413-367362 bibliothecaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 28 nr. 6, juli 2010
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, Jos Verhoeven, Bert van Zuijlen,
Lucy Benda
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).

