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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

18

SEPTEMBER

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

LEZING

OVER

STANHOPEA

DOOR

JOHN

VAN

HOOFT

Op onze kringavonden hoor ik regelmatig spreken over 'Wanhopea'
in plaats van Stanhopea. Deze planten hebben de naam soms
moeilijk te bloeien. Velen die deze planten met succes kweken,
zullen het daar niet mee eens zijn. En als ze bloeien, levert dat een
fantastisch plaatje en meestal ook een heerlijk geurfestijn op.
Vanavond gaat John van Hooft ons over dit wonderlijke geslacht
vertellen.

Stanhopea tigrina (foto: NH)

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 eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 oktober. Deze avond ruilen
we onderling planten. Het gaat om planten die het niet zo goed doen en bij
iemand anders mogelijk beter resultaat geven. Of juist een erg succesvolle
plant, met de bedoeling om iemand anders ook het succes te gunnen. Een
motivatie hoort er dus bij!
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET

BESTUUR

Het is misschien nog vroeg om nu al een aankondiging te doen voor de
kringavond van december, maar we willen u alvast aan het denken zetten. Op
vrijdag 18 december houden we een hobby-avond. Maar deze keer staat het
niet alleen in het teken van onze gezamenlijke orchideeënhobby. We willen
iedereen uitnodigen om ons kennis te laten maken met de vele andere hobby's
die onze leden hebben. Je kunt iets laten zien, iets laten horen, iets
demonstreren, kortom vrijheid blijheid! We hopen dat het een verrassende en
gezellige afsluitingsavond wordt. U kunt alvast bedenken wat u zoudt willen
laten zien, op een latere kringavond volgt meer informatie.
Verder heeft Niek Hanckmann bekend gemaakt dat hij voor zijn werk de
komende jaren een stevige studie gaat volgen. Dat betekent dat hij zijn 'stage'
in het bestuur toch moet stoppen en ook de redactie van dit boekje weer
neerlegt. Jammer, maar we zullen dus op zoek moeten naar een goede
vervanging.

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
augustus:
september:
oktober:
november:
december:

Vakantie
John van Hooft - Stanhopea
Najaarsveiling
Jan Pap - algemene orchideeënlezing
Eindejaarsavond
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LANDELIJKE NOV-DAG

EN

TAFELKEURING

Op 3 oktober van 10.00u tot 14.00u wordt in de Botanische tuinen in Utrecht
de
landelijke
NOV-dag
gehouden.
Het
is
de
dag
om
andere
orchideeënliefhebbers uit het hele land (en daarbuiten) te ontmoeten, planten
te kopen of te verkopen en informatie te krijgen. Uiteraard is ook Bert van
Zuijlen aanwezig met zijn boekenverkoop.
Ook dit jaar zal tijdens de NOV-dag door de Keuringscommissie (KCO-NOV) een
zogenaamde “Tafelkeuring” worden georganiseerd.
Tijdens deze keuring, die zal starten om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur,
kunnen orchideeënliefhebbers hun mooiste orchideeën ter keuring aanbieden.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een keuring worden deze nu direct in
het bijzijn van de eigenaar en eventueel publiek beoordeeld door onze
keurmeesters.
Afhankelijk van de score zal onmiddellijk een oorkonde worden uitgereikt.
Alle gekeurde orchideeën zullen in vitrines worden geplaatst om deze tentoon
te stellen aan de bezoekers van de NOV-dag.
De deelname aan de tafelkeuring is
gratis en is opengesteld voor
iedereen, dus ook voor niet leden
van de NOV.
Inschrijfformulieren zijn ter plaatse
aanwezig
maar
kunt
u
ook
downloaden van de NOV website
(http://www.nov-orchidee.nl) onder
het tabblad KCO-NOV.
Na 14.00 uur kunnen de orchideeën, na overleg van een geldig
legitimatiebewijs
weer
worden
afgehaald.
Iedere deelnemer ontvangt van de
KCO-NOV een gratis orchidee, deze
dient men zelf, ter plaatse, met
beschikbaar materiaal op te potten.
Uiteraard hebben alleen
van de NOV, op vertoon
lidmaatschapskaart vrije
tot de Botanische tuin
Uithof.

de leden
van hun
toegang
van de
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Alle overige deelnemers en bezoekers dienen entree te betalen.
Als je meer informatie wilt over het verkopen van je orchideeën, neem dan
contact op met de secretaris van het NOV (secretaris@nov-orchidee.nl)

SAAIE ORCHIDEEËN
jaar aan een stuk. Saaie bedoening
toch?
De Epidendrum radicans-hybriden die
enkele jaren geleden onder de naam
Ballerina verkocht werden, hebben
daar ook een handje van. Als de
planten groter worden, dan bloeien ze
bijna continu. Tegen dat de ene
stengel eindelijk is uitgebloeid, begint

Oncidium phymatochilum (foto NH)

Een paar maanden geleden vertelde
een van onze kringleden - ik zal maar
geen namen noemen - dat hij de
bloemstengels
uit
zijn
Oncidium
phymatochilum had geknipt omdat hij
er
na
een
paar
maanden
op
uitgekeken was. Ik was enigszins
gechoqueerd, vooral omdat het mij
zoveel moeite kost om dat ding in
bloei te krijgen. Maar het bracht me
wel op het idee om eens te schrijven
over 'saaie' orchideeën.
Wie ooit eens een geelbloemige
Phalaenopsis-hybride heeft gekocht, de nieuwe scheut al weer te bloeien.
zal het wel kennen. Steeds als je Dan krijg je toch de neiging om er de
denkt dat hij nu wel uitgebloeid is, snoeischaar in te zetten?
Epidendrum cinnabarinum
komt er aan de top van de
bloemstengel weer een nieuwe bloem.
Soms bloeit zo'n stengel meer dan een
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hele plant. Je zou bijna hopen dat er
slakken in zouden kruipen die af en
toe wat knopjes eruit aten...
Maar de kampioen saaiheid is naar
mijn mening toch wel Psychopsis
kramerianum. Het is niet de eenvoudigste plant, maar als het je lukt
om hem wat op leeftijd te krijgen, dan
zit je nooit meer zonder bloem. Aan de
lange
dunne
en
toch
stevige
bloemstengel komt maar een enkele
bloem, maar als die uitgebloeid is, dan
volgt er na ongeveer een maand weer
een. Die bloeit dan weer een week of
drie en dan na een maand wéér een.
Een wat oudere plant houdt dat
makkelijk een paar jaar vol op één
stengel en intussen zijn er dan weer
nieuwe stengels! In de boeken staat
dan dat je de oude stengel nooit mag
afknippen, want er komen mogelijk
weer nieuwe bloemen op... de
sadisten. (NH)

Dockrillia pugioniforme (foto NH)

Dockrillia pugioniforme is ook al zo'n
stomvervelend geval. Als je hem goed
weet te kweken, dan bloeit hij rijk en
op alle blaadjes tegelijk en is dit na
enkele weken weer voorbij. Dan kun je
je weer een jaar verheugen op de
volgende bloeiperiode. Maar helaas is
het meestal een komen en gaan van
enkele bloemetje verspreid over de

Psychopsis kramerianum
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ORCHIDEE

ONBEKEND

Op de kringavond van juni kreeg ik de vraag of ik Bulbophyllum comberii
kende. Er was in de boeken niets te vinden. Nu ben ik helemaal niet thuis in
Bulbophyllums maar wel op internet en dus ging ik thuis aan het zoeken. Ik zal
hier eens beschrijven hoe ik zo'n zoektocht aanpak. Er staat namelijk
buitengewoon veel informatie op internet, maar je moet weten waar die te
vinden is en je moet er een beetje Engels voor kennen.
Omdat de namen op labeltjes vaak verkeerd zijn, begin ik meestal in de
namenlijst van Kew (http://apps.kew.org/wcsp/home.do). Daar worden alle
namen en synoniemen bijgehouden van alle botanische orchideeën. In die lijst
zoek ik naar namen die zoveel mogelijk lijken op de naam die ik zoek. In dit
geval bleek de correcte naam Bulbophyllum comberi te zijn, dus zonder de
dubbel 'i'. Ook bleek dat het een vrij recente soort is die in 1990 beschreven is.
De soort komt uit Maleisië, Java, Borneo.
Dan zoek ik de correcte naam of eventuele synoniemen op in de "Internet
Orchid Species Photo Encyclopedia" (http://www.orchidspecies.com/) van Jay
Pfahl. Hier staan meer dan 10.000 soorten beschreven met foto. Hier vind je
informatie over het uiterlijk van de plant en de bloem en over de groeiplaats in
de natuur. Meestal is dit voldoende informatie om iets van de cultuur te weten.
Door verder te zoeken via bijvoorbeeld Google kan soms nog meer
uitgebreidere informatie gevonden worden.
Hier is wat Jay Pfahl te zeggen had (vertaald):
Bulbophyllum comberi: Bloemgrootte 2mm. Schaduw, heet, bloeitijd in
voorjaar. Gevonden op het Maleisisch schiereiland, Java en Borneo in
laaggelegen bergwouden op een hoogte van 750 tot 840 meter. Het is een
miniatuurorchidee die groeit op
zeer warme plekken op stammen
van bomen en een enkele keer op
de grond. Hij heeft bolvormige,
geribde, hoekige bulben van ruim 1
cm groot. Ze zitten in een basaal
schutblad en hebben twee aan de
basis dubbelgevouwen bladeren die
op de top van de bulb zitten (op de
foto zie ik maar een blad?). Hij
bloeit in het voorjaar op een zeer
kort bloemstengeltje vanuit de
basis van de bulb met slechts een
bloem die meestal onder het blad
blijft. (NH)
Bulbophyllum comberi (foto Sandra Wawrzyniak)
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 17 JULI 2009
Categorie beginners/jeugdleden:
Geen deelname

Simon Faro
Cadetia taylori
Phalaenopsis brassiana

Categorie gevorderden:

Categorie superkwekers:

Frans Blom
Dendrobium lawesii
Dendrobium hybride
Phalaenopsis tetranpis alba
Coelogyne speciosa var. Alba

8.4
8.8 D
8.3
7.8

Heinz Deisenroth
Renanthera monarchica
Dendrobium delacourii

Jo van Hoof
Phalaenopsis cornu-cervi
Epidendrum difforme

8.1
8.2

Tom van Hest
Vanda Pure’s Wax
Vanda Tai Blue Magic
Ascocenda Saint Valentine
Cattleya hybride

7.8
8.1
8.3
8.0

Jan van Hurne
Paphiopedilum
Paphiopedilum
Paphiopedilum
Epidendrum cochleatum
Epidendrum cochleatum
Orchidee sp
Dendrobium hybride

8.1
8.3
8.3
8.3
7.5
6.9
9.4 L

8.4
7.8

7.7
8.5

Margreet Verhoef-Sommeling
Dendrobium subclausum
8.6
Rodriguesa venusta
7.9
Dendrobium lawesii ?
7.6
Cattleya walkeriana x intermedia 8.4
Hans Faro
Schoenorchis fragans
Oberonia sp

9.0 L
8.2

Martien Stiphout
Cypripedium daliense
Paphiopedilum parishii
Paphiopedilum randsii
Paphiopedilum sangii
Paphiopedilum japianum

8.8
9.4 L
7.9
9.0 L
8.0

Cypripedium daliense (foto AM)
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PLANT

VAN DE MAAND

De plant van de maand juli was de Cypripedium daliense van Martien
Stiphout. Een bijzondere plant, waarvan waarschijnlijk maar weinig
orchideeënliefhebbers in Nederland kunnen zeggen dat ze deze
kweken. Een paar prachtige gevlekte bladeren liggen bijna plat op de
bodem. Middenin ligt de typische vrouwenschoentjesbloem als op een
gespreid bedje. Het is een bijzondere plant, en bijzonder goed
gekweekt zoals we van Martien wel gewend zijn. Gefeliciteerd!

(foto AM)
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AGENDA 2009
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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Kringblad van Orchideeën-Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 27 nr. 8, september 2009
Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Niek Hanckmann, Albert Maas, Jos Verhoeven
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).
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