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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

16

OKTOBER

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

Veiling
Opnieuw hebben we een uitwisselingsveiling met Kring Arnhem, maar
ditmaal dus bij ons. Ze hebben ons al laten weten dat er veel planten zullen
komen, dus onze verwachtingen zijn hooggespannen! Tot dusver hebben er
altijd hele leuke en verrassende planten tussen gezeten en dat wordt nu
ook weer verwacht.

Gomesa recurva (foto: Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , GEEN
plantenverkoop ivm de veiling, 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'

Op dinsdag 3 november (de laatste dinsdagbijeenkomst dit jaar) gaan we de
geleidbaarheid van het gietwater meten, met en zonder voeding. Iedereen
neemt daarvoor zijn/haar gietwater mee. De drie leden die drie planten
meenemen, zijn nog niet bekend.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Omdat Niek Hanckmann het redacteurschap van het kringblad wegens drukke
studiebelasting moest beëindigen en een nieuwe redacteur niet zomaar
gevonden is wordt het kringblad voorlopig weer verzorgd door Henk Smouter.
Maar we blijven zoeken naar een opvolger.
Het bestuur

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

JAARPROGRAMMA 2009
16 oktober
20 november
18 december

Veiling
Lezing door Jan Pap
Eindejaarsavond

Gomesa planifolia
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PROMOTIEPAKKET NOV
Tijdens kringavonden zijn jullie al geïnformeerd over het ledental van de NOV,
dat de laatste jaren sterk is gedaald. Het NOV-bestuur heeft besloten dat in
ieder geval een ledenwerfactie binnen de Kringen op zijn plaats is. Besturen
van alle Kringen hebben hieraan hun medewerking toegezegd. Onze kring heeft
een 15-tal promotie-pakketjes ontvangen. De setjes moeten terechtkomen bij
die leden uit onze Kring die tot de beoogde doelgroep gerekend moeten
worden. In de afgelopen maanden heeft het aanbod bij andere kringen al geleid
tot 19 nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap van 2010 en 2011.
Mochten jullie belangstelling hebben voor een promotiepakket (met een leuk
aanbod!), neem dan even contact op met het secretariaat (Gerard de Puit) of
neem een van de pakketjes mee op de komende kringavond, vul de bijgesloten
bon in en vergeet niet om deze op te sturen!

DE

KAS VAN

JOS (VERVOLG)

Na enthousiast aangekondigd te hebben dat ik een kas ging bouwen voor mijn
orchideeën heeft het proces een wat trage voortgang gehad. Navraag bij de
gemeente Eindhoven leerde mij dat ik een lichte bouwvergunning nodig had en
dus een bouwtekening. Die bouwtekening liet lang op zich wachten en moest
vervolgens nog aangepast worden omdat het dak verkeerd getekend was. Toen
de aanvraag bij de gemeente was ingediend volgende een afwijzing. De kas
komt namelijk verdiept in de grond en niet op de grond en daarom is een
volledige bouwvergunning nodig. Dus een nieuwe aanvraag die uiteindelijk
werd gehonoreerd met een vergunning. JOEPIE. Inmiddels was ik begonnen
met informeren voor de uitvoering van het een en ander. Met mijn twee
linkerhanden is dat wel verstandig. Twee bouwbedrijven werden gevraagd voor
een offerte. Geen bijkomende dingen, rechttoe rechtaan, zoals op de tekening.
Nou, voor 15.000 Euro kon het. En dan zaten er er geen gouden tegeltjes in het
bestek. Gelukkig heb ik een maat die zwembaden bouwt en waar ik blind op
vertrouw dat als hij bouwt het perfect gebeurt. Inmiddels is hij al druk doende
om links en rechts wat adressen van hem te polsen voor benodigde materialen
en bijbehorende (aangepaste) prijzen. Zelf ben ik ook aan het rondbellen en
informeren voor materiaal en actie. Zo moet er nog even een kuil gegraven
worden, een sleuf voor leidingen en kabels en 3 boomstronken verwijderd
worden. Natuurlijk doen ik (en mijn familie) een hoop zelf, maar om alles met
de hand te doen .......Een kleine graafmachine kon nog wel eens heel handig
zijn.
En
dan
wellicht
eind
oktober
starten
met
de
bouw!?!?
Ik hou jullie op de hoogte.

Jos Laaper
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GOMESA
Over het geslacht Gomesa kun je
misshien kort zijn, het is kennelijk
geen erg populair geslacht, je ziet het
weinig op een tentoonstelling, het zal
dus waarschijnlijk vrij weinig in
collecties voorkomen, maar waarom?
Een bloeiende Gomesa recurva (zie
foto blz 1) is het aanzien best waard,
hij bloeit al uitbundig als jonge plant
(5 bloemstengels!), dus vraag je je af
hoe een volgroeide plant er uit zal
zien: dat moet toch een regelrechte
showplant kunnen worden!

Gomesa recurva

De aanleiding om eens wat aandacht
te geven aan het geslacht Gomesa
kwam voort uit een discussie over een
plant die ik naar onze kringhandel
meenam en waar kennelijk een
verkeerd naamkaartje
bij
stond:
Dendrochilum sp. Dat dit niet juist kon
zijn was wel duidelijk, want in zijn
habitus leek het veel meer op Miltonia.
Maar wat het wel was? Dus die plant
mee teruggenomen, weggezet en
gewoon verzorgd. Op een gegeven
moment kwamen er
bloemstengels
aan
die
zich
maar
langzaam
ontwikkelden tot lange half-hangende
aren. Toen de bloemen zich openden
was het al vrij snel duidelijk (na wat
rondsturen van een foto) dat we met
een Gomesa recurva te maken
hadden. Niet zover van Miltonia af dus,
in de classificatie, dus dat klopte in
ieder geval wel.
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Gomesa is een geslacht van een stuk
of twintig soorten, afkomstig uit
Brazilië. Het zijn vrij kleine soorten die
allen epifytisch of lithofytisch groeien.
Qua systematiek zijn ze nauw verwant
aan Oncidium en Miltonia en zijn in
habitus daaraan vergelijkbaar, althans
met de dunbladige soorten. Vroeger
(Lindley, 1839) werden de soorten
ingedeeld bij het geslacht Rodriguezia
of als Odontoglossum (Reichenbach,
1842) maar al gauw werd het als een
apart
geslacht
beschreven
(Reichenbach, 1852). In 1977 werd
het geslacht in drie secties opgedeeld
(Pabst en Dungs), de sectie G. crispa,
met korte rhizomen en de laterale
sepalen vrijstaand, de sectie G.
recurva, ook met korte rhizomen,
maar met de laterale sepalen min of
meer vergroeid en de sectie
G.
glaziovii,
met
lange,
kruipende
rhizomen en ver van elkaar staande
pseudobulben.

Gomesa glaziovii

In cultuur is Gomesa niet al te
moeilijk. Wie succes heeft met
(dunbladige) Oncidium zal de meeste
soorten van dit geslacht zonder
problemen kunnen kweken.
De
planten kennen slechts een kleine
rusttijd na de bloei en verlangen een
vrij constante aanvoer van vocht en
hoge luchtvochtigheid bij gematigde
temperatuur. Als alle dunbladige
Oncidium moet Gomesa licht worden
geschermd, zodanig dat de bladeren
mooi donkergroen blijven. Teveel licht
zorgt voor lichtgroene bladeren en dat
doet afbreuk aan de plant. Uiteraard
moet
in
de
winterperiode
alle
beschikbare licht worden gegeven,
maar dat geldt voor alle tropische
orchideeën in ons klimaat (periode half
september-half maart). Het mooist
komen de planten tot hun recht als ze
als epifyt op een blok worden
gekweekt en de bloemstengels (en
wortels!)
rondom
vrij
kunnen
afhangen. Maar evengoed zijn ze in
een pot te kweken waarbij er
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natuurlijk voor moet worden gezorgd
dat ten tijde van de bloei de
bloemstengel de ruimte krijgt, dus
ofwel hoog wegzetten of in een
hangmand kweken. Ook op de
vensterbank zijn ze best te kweken,
mits je goed kunt omgaan met de
beperkingen die een vensterbank
heeft.
Een rijk bloeiende G. recurva is een
lust voor het oog, niet zozeer door
opvallende bloemen (ze zijn vrij klein
en variëren in kleur van licht groenig,
bleek-gelig tot crème) maar vooral
door de grote hoeveelheid bloemen
aan lange bloemstengels. En dan de
geur! Je ruikt direct in je kas dat hij in
bloei staat en hij bloeit ook nog eens
minstens een maand of twee, dus
plezier heb je er zeker van. Waar wel
bijzonder op gelet moet worden
tijdens de bloei is dat de plant ruim
voldoende water en voeding krijgt.
Een dergelijke bloemenzee is een
aanslag op de plant zelf en als je niet
oppast zullen de pseudobulben de
neiging hebben sterk in te krimpen.
Op zich niet heel erg, de plant herstelt
zich wel weer na de bloei, maar het
moet niet te gek worden. In de
groeiperiode verdraagt de plant een
vrij stevige bemesting.

Gomesa crispa

Behalve G. recurva zijn goede en
mooie soorten: G. crispa (wellicht de
bekendste), G. planifolia, G. sessilis en
G. laxiflora. Ik zou zeggen: probeer ze
eens en wees niet te bevooroordeeld
als je ze kunt kopen zonder bloemen,
zo mogen dan wel op een Miltonia

lijken
(voor
welk
geslacht
merkwaardig genoeg ook al veel
mensen de neus voor optrekken),
maar zijn het zeer zeker niet!
Henk Smouter

PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER 2009
Categorie beginners/jeugdleden
Geen deelname
Categorie gevorderden
Frans Blom
Paphiopedilum hybride nr 2
Paphiopedilum hybride nr 1
Cattleya aclandiae
Oberonia spec
Dendrobium oligophyllum
Milt. spectabilis var. Moreriana
Coelogyne speciosa
Octomeria crassifolia

7.8
7.9
8.3
7.9
8.4
7.3
8.2
8.5 D

Ineke van Boggelen
Cycnoches loddigesii

8.2

Fam Coenen
Ornithoflora radicans
Octomeria spec.
Pleurothallis hemirhoda

8.8
8.4
8.3

Hans Faro
Zygostates lunata
Abdominea minimiflora
Dendrobium cuthbertsonii

8.1
8.6
8.1

Martien Stiphout
Paph. hynaldianum alba
Paphiopedilum hermanii
Paphiopedilum purpuratum

8.4
8.0
8.5

Jos Verhoeven
Oncidium hybride
8.0
Paphiopedilum hybride
8.0
Paphiopedilum dayanum hybr 8.1
Jan van Hurne
Paphiopedilum hybride

8.6 D

Categorie superkwekers
Heinz Deisenroth
Stanhopea oculata
Bulbophyllum frostii

Podangis dactyloceras

8.9
8.2
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De plant van de maand september 2009 is geworden: Dendrobium
cuthbertsonii van Hans Faro. Alweer een prestatie van formaat van
onze meester-miniaturenkweker. Ik denk dat maar weinigen beseffen
hoe moeilijk het is om deze plant te kweken en zo lang in goede
conditie te houden. Deze plant is al zeker 6 (?) jaar in zijn bezit en van
teruggroei is geen sprake. Bedenk ook dat handelaren erg
terughoudend zijn om deze plant in te kopen, want van de 10
exemplaren overleven er doorgaans maar een stuk of 2-3. Maar o, wat
is dit een mooi plantje, daarom blijft het ook een echt
liefhebberijplantje. Hans, gefeliciteerd!
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TUSSENSTAND

KRINGKEURING NA DERDE KWARTAAL

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)

2009
Aantal
planten

Geen deelnemers

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1 Frans Blom
2 Jan van Hurne
3 Jo van Hoof
4 Jo v.d. Berk-Nooyen
5 Fam Stompff
6 Cees van de Witteboer
7 Jos Verhoeven
8 Simon Faro
9 Tom Van Hest
10 Niek Hanckman
11 Piet Lambrechts
12 Fieke Bergman
13 Albert Maas
14 Ineke van Boggelen
15 Jos Laaper

8,700
8,544
8,422
8,378
7,789
8,471
8,000
8,283
8,020
8,550
8,525
8,450
8,200
7,633
8,900

42*
17*
14*
12*
10*
7
7
6
5
4
4
4
4
3
1

8,925
8,892
8,700
8,683
8,633

29*
23*
22*
25*
13*

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1 Martin Stiphout
2 Heinz Deisenroth
3 Fam Coenen
4 Margreet Verhoef
5 Hans Faro
*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2009
9, 10 en 11 oktober: Gentse orchideeëndagen, UGent plantentuin en OVV
Oost-Vlaanderen, Gent

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 27 nr. 9, oktober 2009
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, Jos Laaper
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).

