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

Extra ledenvergadering, gevolgd door Lezing Rhodos
Naar aanleiding van het bestuurdersberaad van de NOV van 10
november lassen we vanavond een halfuurtje extra ledenvergadering
in over de toekomst van het NOV.
Aansluitend geeft Jos Janssen een lezing over een plaats die wellicht
niet zo heel bekend is om zijn orchideeën, het Griekse eiland Rhodos.

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialen verkoop, 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 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
Gen bijzonderheden

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

JAARPROGRAMMA 2012
16 november
15 december

Jos Janssen, orchideeën op Rhodos
Eindejaar bijeenkomst, ook dit jaar
wil Jan van der Linden ons graag
weer ontvangen. In verband met de kerst hebben we de
bijeenkomst een week vervroegd, namelijk op zaterdag
15 december, van 10.30-14.30 uur.
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VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2013
18 januari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
juli
16 augustus
20 augustus
18 oktober
15 november
20 december

Jaarvergadering, lezing nomenclatuur (Gerard de Puit)
Lezing Coata Rica door Joost Riksen
Oppotten en kweekwedstrijd, onder voorbehoud
Veiling
Lezing Restrepia door Ruud Nabibaks
Lezing Europese orchideeen door Patrick Mannens
Vakantie
Lezing, nog onbekend
Lezing, nog onbekend
Veiling
lezing Herman ter Borch
eindejaarsbijeenkomst (datum onder voorbehoud)

EXTRA LEDENVERGADERING
Vorige kringavond hebben we even stilgestaan bij de veranderingen die het
bestuur van de NOV wil doorvoeren in de organisatie van de NOV. Onze oproep
om jullie mening te geven op de voorstellen heeft geleid tot diverse reacties die
in hun strekking gelijkluidend waren, daarover hebben we gesproken.
Het bestuur heeft deze opmerkingen verwerkt in een brief naar het NOV.
Tijdens het bestuurdersberaad van 10 november wordt meer bekend welke
richting men op wil. Ongeacht welke resultaten dit heeft oplevert menen we
jullie hierover zo goed mogelijk te moeten informeren. Indien een beslissing
van de NOV verregaande consequenties heeft voor de vereniging en dus voor
de leden, willen we dit graag op de juiste wijze aan jullie meedelen. Hiervoor
lassen we dus een extra ledenvergadering in, zodat eventuele besluiten met
instemming van de leden genomen kunnen, dan wel worden voorbereid.
Het bestuur
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CYCNOCHES
Naar aanleiding van de plant van de maand van oktober nu maar eens een
klein stukje over het spectaculaire, maar vaak onderbelichte geslacht
Cycnoches.
Beschrijving
Cycnoches is een orchideeëngeslacht
met ca 30 soorten uit de onderfamilie
Epidendroideae. Het zijn epifytische
of terrestrische planten van tropische
laagland-regenwouden uit MiddenAmerika, voornamelijk Mexico en
Panama. Ze hebben, net als het meer
bekende
geslacht
Catasetum,
éénslachtige bloemen, maar kunnen
zowel één- als tweehuizig zijn. De
bloemen zijn over het algemeen
vreemd gevormd en geuren sterk,
met een opvallend lange en gebogen
zuil.

Cycnoches egertonianum (foto
internet)
Het zijn bladverliezende planten, met
grote,
slanke
en
vlezige
pseudobulben, omhuld door oude
bladscheden. De nieuwe bladeren zijn
dun
en
lancetvormig.
Eén
of
meerdere bloemstengels ontstaan

aan de top van de pseudobulb, in
tegenstelling tot die van Catasetum,
die aan de basis van de pseudobulb
ontspringen. De bloeiwijze is een
één- tot veelbloemige tros met tot
een tiental grote, opvallend gekleurde
en gevormde en dikwijls geurende
bloemen.

Cycnoches cooperi
De bloemen zijn op een enkele
uitzondering
na
éénslachtig.
Ongeacht de soort kunnen mannelijke
en vrouwelijke bloemen al dan niet
op dezelfde plant voorkomen (één- of
tweehuizige planten), en dan soms
op dezelfde bloeistengel of apart,
maar elke bloem is ofwel vrouwelijk
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ofwel mannelijk. Bij uitzondering
worden
tweeslachtige
bloemen
gevormd. De hoeveelheid licht die de
plant ontvangt zou een invloed
hebben op het geslacht. Meestal
worden
veel
meer
mannelijke
bloemen
geproduceerd
dan
vrouwelijke,
De bloemen hebben de lip naar boven
gericht. De kelk- en kroonbladen zijn
vrijstaand en gelijkvormig, vlak of
gebogen, vlezig of vliesvormig.

Cychnoches kan best veel licht
verdragen en hebben dit ook nodig
om te groeien en sterke bulben te
produceren.
Vrouwelijke
bloemen
worden
over
het
algemeen
geproduceerd als de plant in fel licht,
soms bijna vol zonlicht, staat. Als de
plant in rust gaat is minder licht
nodig.

Verzorging
Cychnoches is, evenals de verwante
genera Catasetum,
Clowesia en
Mormodes, niet zo heel moeilijk in de
verzorging. Het beste is een plaats in
een warm-gematigde tot warme kas
met veel licht. Als er genoeg licht is
en een behoorlijke luchtvochtigheid,
dan kun je ze goed in de kamer
kweken. De temperatuur overdag kan
het beste tussen de 22 en 25 graden
Celsius liggen, en 's nachts 16 tot 18
graden
Celsius.
Ook
is
goede
ventilatie belangrijk.

Cycnoches pentadactylon(boven)
Cycnoches loddigesi (links)
De benodigde hoeveelheid water
wisselt per seizoen. Als de orchidee
een nieuwe spruit ontwikkelt heeft hij
meer water nodig, hoewel je moet
oppassen dat er geen water in de
jonge spruiten komt, omdat ze dan
kunnen gaan rotten. Na de bloei komt
een rustperiode in de herfst en
winter, waarin er geen water gegeven
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mag worden. Tijdens de groeiperiode
is het belangrijk om de plant te
verwennen
met
water
en
meststoffen. Dit legt de basis voor
goede en mooie bloemen. Daarnaast
zijn sporenelementen van belang om
de groeikracht bevorderen en een
goede bloei te krijgen.
De zachte bladeren zijn vatbaar voor
trips of spintmijt, zodat het aan te
bevelen is om regelmatig de bladeren
goed na te kijken. Zodra je
ongedierte ziet, moet je direct in
actie komen in de vorm van
bestrijdingsmiddelen speciaal voor
orchideeën. Ook zijn ze nogal

gevoelig voor rot. Als rotte plekken
verschijnen, snij ze dan weg en
verzorg de oppervlakten met een
middel tegen rot. Stop ook met water
geven, totdat de problemen zich niet
verder uitbreiden.
Mooie soorten om te kweken zijn: C.
clorochilon, C. egertonianum, C.
loddigesii en C. pentadactylon
Bewerkt door Smouter, informatie
internet

Cycnoches clorochilon (foto internet)
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 19 OKTOBER 2012
Categorie superkwekers

Categorie beginners/jeugdleden
Wim Crins
Dendrochilum abbreviatum

7,9

D

Natalia van Doormalen
Cycnoches egertonianum
Mormodes lawrenceana

8,1
8,1

D
D

Categorie gevorderden
Jo van Hoof
Phalaenopsis hybride
Polystachia foliosa
Scelochilus hirtzii
Simon Faro
Brassavola cuculata x B.
digbiyana
Pholidota imbricata

8,1
8,2
8,1

8,3
8,4

Johnny Haasakker
Ornitophora radicans
Renanthera monachica

8,6
8,4

Jos Verhoeven
Paphiopedilum delinatii x P.
hangianum

7,9

Fam. Stompff
Ascocenda hybride rood
Brassocattleya Rinosa
Wabash Valley
Gerard de Puit
Dracula inaequalis
Pleurothallis ensta
Pleurothallis rowleei
Pleurothallis cordifolia

D

Margreet Verhoef - Sommeling
Bulbophyllum lindleyanum
Laelia pumila
Ornitophora radicans
Polystachia species 2
Restrepia trichoglossa
Restrepia dodsonii
Rubellia aurea

8,1
8,0
8,3
8,4
8,2
8,4
8,5

Frans Blom
Dendrochilum cobbianum

8,7

Fam. Coenen
Coelogyne fimbriata
Dendrochilum cobbianum
Miltonia russeliana
Nanodes porpax
Neofinetia falcata x
Ascocentrum ampullaceum
Ornithocephalus species
Phalaenopsis amabilis
Pleurothallis species
Scaphosephalum species
Stelis argentata
Zootrophion atropurpureum

D

8,2
8,0
8,1
8,3
7,7
8,3
8,9
7,6
7,7
7,7
8,4

8,0
8,1

7,9
8,1
8,4
7,6
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D

Plant van de maand april is geworden de Cycnoches egertonianum van
Natalia van Doormalen. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2012
9 t/m 12 mei 2013: orchideeën tentoonstelling Reinhart orchideeen, Haren

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
bestuurslid
Wim Crins
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
06-53258929
06-83365414
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
wimcrins@hccnet.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
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Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
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