ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
November 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 NOVEMBER

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

Lezing door Jan Pap
Een algemene orchideeënlezing, daar weet Jan wel raad mee. Diverse
geslachten en soorten zullen de revue passeren en Jan kennende zal hij daar
ongetwijfeld weer boeiend over kunnen vertellen

Dendrobium parishii x superbum (foto: Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop,
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'

De werkgroep “kweken leer je van elkaar” heeft in november de laatste
bijeenkomst van 2009 gehad. Het was een enerverende avond, bedankt Cor
voor de metingen aan ons gietwater. Iedereen die water bij zich had, weet nu
wat te doen. Ook is duidelijk geworden dat de nieuwe “Rain mix” van Akerne,
bij de geadviseerde oplossing 700 microSiemens meet!
We gaan in februari 2010 weer verder, natuurlijk met Pleiones oppotten
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Ons bereikte het droeve bericht dat op 16 oktober Bert Verkuijlen is overleden.
Wij allen hebben Bert leren kennen als een bijzonder enthousiast
orchideeenliefhebber die, ondanks lichamelijke ongemakken, vrijwel altijd
aanwezig was op onze kringavonden. We zullen zijn aanwezigheid zeker missen
en wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
Het bestuur

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

JAARPROGRAMMA 2009
20 november
18 december

Lezing door Jan Pap

Eindejaarsavond
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SPECIALE DECEMBER KRINGAVOND

Dit jaar hebben we jullie hulp nodig om van onze december kringavond iets
speciaals te maken. Naast het kweken van mooie en aparte orchideeën hebben
veel leden nog een andere hobby waar ze veel energie in stoppen.
We nodigen jullie dan ook uit om op de december kringavond ons meer
te laten weten en vooarl ook te laten zien over jullie hobby’s!
Jullie kunnen je hiervoor opgeven via email: activiteiten@orchidee-brabant.nl
of telefonisch op nummer: 0499-399284
Laat dan meteen weten of we iets moeten voorbereiden, zoals aanwezigheid
van een elektrische aansluiting of iets dergelijks.
Daarnaast houden we op deze avond natuurlijk een mooie plantenverloting
We hopen op een groot aantal deelnemers.
Lucy Benda
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EEN

PROBLEEM

Reeds diverse jaren ben ik in het bezit Bulbophyllum saltatorium Lindl. 1837

van een van de mooie waaier- behoort tot de sectie Calamaria.
orchideeën (zo noem ik ze) en wel Het is een Afrikaanse bulbophyllum.
Ze
wordt
gevonden
in
Ghana,
Bulbophyllum saltatorium.
Ivoorkust, Liberia, Nigeria, Siërra
Deze
soort
maakt
schitterende Leone, Kameroen Kongo, Equatoriaal
bloemen die bij het minste zuchtje Guinee, Gabon, Golf van Guinee
wind op en neer waaien. Er zitten heel eilanden, Republiek Centraal Afrika,
kleine draadjes aan de bloem die heel Zaïre, Ruanda, Angola en Oeganda en
snel bewegen als er lucht langs strijkt. heeft daarmee een ruim verspreidingsIk heb nu een probleem met deze gebied. Dit enorm verspreidingsgebied
plant, ze wil niet bloeien, althans de geeft uiteraard ook aan dat de planten
laatste drie jaar niet meer. Voorheen onder zeer verschillende omstandigwel maar nu dus al een hele poos niet heden groeien en dat je even goed
moet
uitzoeken
onder
welke
meer.
omstandigheden de plant die je hebt
Ik wil eerst de plant even voorstellen het goed doet.
Het is een betrekkelijk kleine plant
voor diegene die ze niet kennen.
met platte pseudobulben van zo’n 1,5
cm met daarop een enkel blad van
ongeveer 8 tot 12 cm. Vrijwel altijd is
het een warme soort omdat deze
onder de 900 meter gevonden wordt
in tropisch regenwoud. Ik kweek mijn
plant echter gematigd (min. 15 °C) en
ze doet het uitstekend.
De bloemen hangen aan een dunne
bloemstengel die volgens de boeken
tussen 2,5 en 80 cm zou kunnen
worden. Bij mij is de stengel altijd
maar zo’n 10-12 cm lang geworden.
Er zitten dan meerdere bloemen op
(tot wel een stuk of 15).
De soort is zeer nauw verwant aan
Bulbophyllum barbigerum in zowel de
vorm van de plant als de bloem.
Zoals vrijwel alle bulbophyllums moet
je het gehele jaar rond zorgen voor
een behoorlijk vochtige omgeving.

Bulbophyllum saltatorium

4

Wat is nu mijn probleem?

Ik zou de reactie graag in ons blad
zien dan hebben ook anderen er iets
aan. Wellicht zijn er meer kwekers met
dit probleem of heeft iemand de soort
en dan zonder problemen?
Zoals de foto van mijn plant aangeeft,
meer dan 75 bulben, en met het
aantal bloemstengels die er dit jaar
aankwamen moest het een sprookje
zijn als alles mooi in bloei zou komen.

Zoals eerder gezegd: de plant wil niet
meer bloeien. Groeien
doet ze
uitstekend doch bloeien niet. Wel
komen er bloemstengels maar geen
bloemen. De bloemstengels worden
zo’n 5 tot 10 cm, je ziet de
bloemknoppen al duidelijk zitten en
dan verdrogen de stengels en dus
geen bloemen.
Ik heb de plant al natter gehouden, Gaarne uw reactie.
droog gehouden, meer en minder licht
gegeven maar alles zonder resultaat.
Henk de Wit
Voorheen wel bloemen maar nu dus al
drie jaar niets.
Dit jaar zaten er wel 20 bloemstengels
aan die allemaal verloren gegaan zijn.
Wie weet de oplossing? Wie helpt mij
uit de brand?

zo ziet de plant er dus uit
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2009
Categorie beginners/jeugdleden
Geen deelname
Categorie gevorderden:
Frans Blom
Dendrochilum cobbeana
Dendrochilum specie
Paphiopedilum King Arthur
Coelogyne fimbriata
Bulbophyllum Hans Delight
Jo van Hoof
Oncidium forbesii
Maxillaria spec.

8.4
8.4
7.4
7.2
8.3
7.5
7.1

Simon Faro
Clowesia russeliana

8.3

Jan van Hurne
Paphiopedilum hybride

8.1

Niek Hanckmann
BC hybride wit
8.3
Spiranthes cernua “Chadd’s Ford 7.9
Peter en Ineke Stompff
Vanda x ascocenda ampullaceum 8.2

Vanda coerulea hybride
Phalaenopsis hybride wit
BLC Arantiacax
Cymbidium dayanum
Dendrobium hybride (hardroze)
Asconopsis Orange Drop
Cattleya bowringiana x bicolor

8.0
8.2
7.9
7.5
7.4
6.9
7.1

Categorie superkwekers
Heinz Deisenroth
Psychopsis papilio

7.8

Margreet Verhoef – Sommeling
Pterostylis furcillata

8.6

Hans Faro
Habenaria myriotricha
Epidendrum porpax
Bulbophyllum plumatum

8.3
9.1 L
8.5

Martien Stiphout
Paphiopedilum vesvarutianum
Paph chamberlainianum
var. latifolium
Paphiopedilum godefroy
Phragmipedium hybride besseae
x sargentianum
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8.3
8.2
8.3
8.0

De plant van de maand september 2009 is geworden de mooi rijk
bloeiende Epidendrum porpax van Hans Faro. Hans, gefeliciteerd met
alweer een prachtig kweekresultaat.
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NOTEER

ALVAST:

27 T/M 28

FEBRUARI

2010

JUBILEUMTENTOONSTELLING!!
Het is weer zover, 2010 wordt weer een jubileumjaar!
Het is al weer vijf jaar geleden dat wij onze zeer succesvolle tentoonstelling
hielden ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan. En daar willen we volgend
jaar bij ons 45-jarig bestaan een vervolg aan geven en wel op 26, 27 en 28
februari 2010. De kritische lezer zal daarbij misschien opmerken dat we
officieel pas in oktober 2010 echt 45 jaar bestaan, dat klopt. Vijf jaar geleden
hielden we onze tentoonstelling dan ook in september. Maar omdat eind
februari/begin maart heel wat andere (en heel veel!) orchideeën bloeien willen
we ook eens in een andere tijd van het jaar een tentoonstelling houden. En per
slot is heel 2010 wel ons jubileumjaar!
Ook deze keer wordt de tentoonstelling gehouden bij Josina in Oss. De datum
is mede ingegeven door het feit dat Josina toestemming heeft om op 28
februari een koopzondag te houden, wat altijd garant staat voor veel toeloop.
Dit houdt in dat onze kringavond, die normaal op vrijdag 19 februari
zou worden gehouden, een week opschuift. We houden de kringavond
bij Josina, waarbij de tentoonstelling officieel zal worden geopend.
Naast inzendingen van onze eigen leden willen we ook nu weer proberen om
andere kringen te bewegen om planten in te zenden, zodat we een
indrukwekkende tentoonstelling kunnen neerzetten. En eerlijk is eerlijk, het is
ons altijd gelukt om juist in Oss een mooie tentoonstelling neer te zetten, denk
maar eens terug aan bv. het gemeentehuis van Oss, of in de school de Ruivert,
samen met Groei en Bloei destijds!
Uiteraard willen we van de kringavond een bijzondere avond maken. Over de
nadere invulling van het programma horen jullie uiteraard in de komende tijd
meer!
Het bestuur
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AGENDA 2009
27-28 februari 2010
20 maart 2010

jubileumtentoonstelling Kring NO-Brabant, Josina, Oss
tafelkeuring orchideeen, Orchideenhoeve Lutteelgeest

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. 10, november 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, Henk de Wit
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).

