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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
10.00 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 18 NOVEMBER
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Lezing
Vanavond geeft Ed Schmidt een lezing over Orchideeën in Mexico. We
kennen Ed van zijn boeiende lezing over Maxillaria, deze lezing belooft
ook weer heel wat!

Barkeria lindleyana (foto: internet)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop,
materialen erkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
‘Plant van de Maand' natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” komt niet bij elkaar in de
maanden december en januari.
In februari beginnen we weer, zoals gewoonlijk, met het oppotten van
Pleiones.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Het bestuur wil graag alle leden bedanken die hebben meegewerkt aan
de totstandkoming van de mooie tentoonstelling bij Overvecht in
Boxtel. Meer hierover in dit blad!

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

JAARPROGRAMMA 2011
18 november
17 december

lezing Ed Schmidt
Let op, andere datum en tijdstip!!!!!!!
Eindejaarsbijeenkomst bij
Jan van der Linden!!!!!!
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ONZE TENTOONSTELLING TUINCENTRUM OVERVECHT

Wat hebben we als de vereniging weer een mooie tafel neergezet bij
tuincentrum Overvecht! Er was alom bewondering voor de vele
onbekende bloemen die achteraf toch echt allemaal orchideeën waren.
We hebben veel vragen van de bezoekers kunnen beantwoorden en
daardoor bij een aantal wat meer interesse gewekt. Deze keer hopen
we dan ook weer een paar nieuwe leden te mogen begroeten.
De schoonheid en de opstelling van de planten was natuurlijk
erguitnodigend ondanks de overduidelijke bordjes van: niet aanraken
en niet te koop. Logisch was dan ook dat men de orchideeën eruit wilde
halen om in het winkelwagentje te zetten en zelfs wilde omruilen met
de te koop aangeboden planten van het tuincentrum of het smoesje:
“ik kan het prijsje anders niet lezen”. Maar goed dat er surveillanten
waren.
Plantenleveranciers, surveillanten en niet in het allerminst het
opbouwteam, iedereen hartstikke bedankt. Het is toch leuk en gezellig
en fijn te weten dat zoveel mensen tijd kunnen en willen vrijmaken om
zoiets neer te zetten.
Bijgaande foto het team o.l.v. toparrangeur Henk de Wit.
Voor diegene die niet in de gelegenheid waren te komen staan de foto’s
ook op onze site.
Huub Boesten

Coelogyne fimbriata, (foto: internet)
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NAAMGEVING, WAAROM LATIJNS?
“Julius Caesar at liveras perges assure au churquis”
Internationaal is afgesproken is dat alle soorten organismen op de
wereld, dus ook de orchideeën, een Latijnse naam hebben. Hierbij staat
de geslachtsnaam (eigenlijk de achternaam) voorop en de soortnaam
(de voornaam ) daar achter. Door het gebruik van het Latijn kent de
hele wereld die plant onder dezelfde naam, waardoor verwarring is
uitgesloten! Vaak is vrij gemakkelijk uit de naam af te leiden wat de
betekenis is. Goede kennis van het Latijn hoef je daar niet voor te
hebben. En soms kun je op gevoel al afleiden waarom een bepaalde
soort zo genoemd wordt. Het “Latijn” aan het begin van dit stukje laat
zich toch ook gemakkelijk vertalen?
De eerste vinder van een soort is doorgaans de naamgever. Dat doet
zo iemand vaak met zijn gevoel, de plant laat zijn naam zien
bijvoorbeeld: een sterk gekrulde lip levert de naam crispus = gekruld of
gekroesd op. Zo bestaan er Odontoglossum crispum, Laelia crispa,
Rodriguezia crispa, en nog veel meer crisp-planten. U ziet nu ook
meteen dat de laatste lettergreep van een Latijns woord kan
veranderen zonder dat de betekenis verandert. De betekenis zit in de
stam (crisp) en het eind geeft de functie aan. De soortnaam richt zich
met de uitgang naar de geslachtsnaam, ook in het Nederlands: de
gekrulde Laelia.
Er zijn ook veel soortnamen die verwijzen naar de vindplaats of naar de
vrouw van de vinder of de vinder zelf. Dat kun je ook aan de uitgang
van het woord zien: Catasetum gardneri is de Catasetum van de heer
Gardner, eigenlijk staat er Gardners Catasetum; Bulbophyllum
mulderae is Mulders Bulbophyllum; Miltonia roezlii is Roezli’s Miltonia
enzovoort. Bij verwijzingen naar de vindplaats herken je in de stam
gemakkelijk de geografische naam: Epidendrum costaricense is de
Epidendrum van Costa Rica; Octomeria surinamemsis is de Octomeria
van Suriname. Zoals u ziet, om de betekenis te achterhalen kunt u de
uitgang het beste vergeten.
Het leukst en gemakkelijkste te onthouden zijn de namen die een
eigenschap van de plant aangeven. Unicolor, bicolor, tricolor,
quadricolor, respectievelijk een- twee- drie- en vierkleurig. Er is
discolor = anders kleurig en concolor = van dezelfde kleur.
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Bulbophyllum ornatissiumum = de sierlijkste Bulbophyllum. Ornatus =
sierlijk. Paphiopedilum hirsutissimum en Dendrobium hirsutum is de
borstelig behaarde Dendrobium en de borsteligste of verschrikkelijk
borstelige Paphiopedilum. Die uitgang met –issim- geeft dus een
enorme versterking van de betekenis, dat is de overtreffende trap.
Bellus = mooi, bellissimus = mooist, (en bellulus = snoezig!)
Longifolius = langbladig
Brevifolius = kortbladig
Brevifloris = met korte bloemen
Brevibarbis = met korte baard
Brevicaulis = met korte staart
Breviatus = verkort
Densus = dicht, bijvoorbeeld Maxillaria dense die een heel dichte,
compacte tros bloemetjes heeft;
Densipunctatus = dicht gespikkeld (daar zit het Nederlandse woord
punt in, in het Duits zelfs punkt, net als in het Latijn).

Hexalectris brevicaulis, (Mexico, foto internet)
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EINDEJAARSBIJEENKOMST
Let op: de eindejaarsbijeenkomst wordt dit jaar gehouden op zaterdag
17 december bij Jan van der Linden in Brakel. Aanvang 10.30 uur.
Voor lunch wordt gezorgd. Einde ca 14.30 uur.

PLANTENKEURING 21 OKTOBER 2011
Categorie beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Vanda coerulea

7,8

D

Categorie gevorderden
Jo van Hoof
Cryptocentrum gracillimum
Dendrobium glomeratum
Polystachia foliosa

7,8
7,7
8,3

Simon Faro
Bulbophyllum apodum

7,7

Fam. Stompff
Cattleya hybride geel
Guarianthe bowringiana
Vanda hybride rose

6,9
6,9
7,2

Herman Pauw
Paphiopedilum hybride 5

7,8

9.0
8,4
8,5

8,6
8,1
8,3

Hans Faro
Habenaria myriotricha

8,7

D

8,9
8,4
8,6
7,4

D

Frans Blom
Coelogyne species
Coelogyne fimbriata
Dendrobium hybride
Dendrochilum cobbianum
Doritus pulcherima x
Phalaenopsis equestris
Fam. Coenen
Onbekende species
Coelogyne speciosa
Lepanthus alodiction
Maxillaria schunkeana
Stelis argentata
Dendrobium japonica
Phalaenopsis pallens

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef Sommeling
Bulbophyllum lindleyanum
Masdevallia decumana
Pleurothallis species

Martien Stiphout
Paphiopedilum hybride wit
Paphiopedilum henryanum
Paphiopedilum spicerianum

7,5

8,3
8,1
8,5
7,4
7,9
8,4
8,0

D
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Plant van de maand oktober is geworden de Coelogyne fimbriata van
Frans Blom. Wat een enorme plant, Frans gefeliciteerd hiermee!
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AGENDA 2011
11-13 november: jubileumtentoonstelling Noord-Holland-noord, Alkmaar
voor meer info: www.nov-orchidee.nl

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
0653258929
06-54288252
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
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