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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 15 NOVEMBER
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing la Reunion
Vanavond geeft Rogier van Vught zijn tweede (de eerste was in maart
2011) en weer ongetwijfeld boeiende lezing over het eiland La Reunion
en de vele endemische orchideeën die er voorkomen.

Calanthe sylvatica (foto: internet)
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.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De bijeenkomsten van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” zijn voor dit
jaar afgelopen. Op dinsdag 4 februari gaan we weer verder.
Plaats: Kadans, zaal Kraaihei, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Geen bijzonderheden

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

JAARPROGRAMMA 2013
15 november
14 december

Lezing Rogier van Vught, la Reunion deel 2
eindejaarbijeenkomst op ZATERDAG bij Jan van der
Linden

JAARPROGRAMMA 2014
17 januari

Jaarvergadering

De rest van het jaarprogramma volgt in het kringblad
van december
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TENTOONSTELLING IN OIRSCHOT
Op de een of andere manier weten onze arrangeurs (Henk de Wit samen met
Tom van Hest) er weer een tafel neer te zetten waarvan menigeen met Oh’s en
Ah’s naar heeft gekeken. De combinatie van de vogels met onze orchideeën
bleek ook dit jaar weer een goede zet te zijn.
De opvulplanten die, naast een aantal orchideeën, telkens weer door Ben de
Bruijn van Josina uit Oss worden meegeleverd, hebben we slechts deels
gebruikt. We hadden meer dan 100 bloeiende orchideeën.
Zowel de vogeltentoonstelling als de orchideeëntentoonstelling werd door een
groot aantal mensen bezocht. Een succes.

De inzenders van al dat moois, Wim Crins, Tom van Hest, Ineke en Peter
Stompff, Ineke van Boggelen, Jos Verhoeven, Jan Daams, Ben de Bruijn, Sjan
en Sjors Teurlincx, Koos en Henk de Wit, Gerard de Puit, Peggy en Kurt Lourens
en Magreet Verhoef en Eike den Hengst, van harte bedankt voor het leveren
van de kleurenpracht.
Bij de volgende tentoonstelling hopen we ook andere inzenders te mogen
begroeten. Daarnaast nog een woord van dank aan eenieder die heeft
meegeholpen bij het opbouwen en afbreken van de tentoonstelling.	
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Trouwens, het was een druk weekend voor de club.
Ook in Nuenen bij Intratuin hebben we ons beste beentje weer voorgezet. Als
vanouds veel belangstelling en een gedegen uitleg van onze vast dokterspanel,
Jo en Jos.
Op 2 november proberen wij, ondergetekende samen met Peter en Ineke, deze
rol voort te zetten.
Door deze betaalde acties kunnen we wel de contributie houden zoals die is en
zelfs wat extra´s doen, zoals het boek `Orchideeën kweken…hoe doe je dat`
goedkoper aanbieden. !!

Zo zie je maar dat met enige inspanning je veel voor de club kunt betekenen.
Ik hoop dan ook dat bij een volgende op te bouwen show weer net zoveel
bloeiende planten worden aangeleverd. Aan het enthousiasme van de
hierboven vermelde leden ligt het niet. We hopen dan ook op een groots
vervolg. (Waarschijnlijk in april 2014 bij Tuincentrum Coppelmans)
Huub Boesten
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ORCHIDEEËN, 100 JAAR GELEDEN
Een orchidee voor iedereen: Cypripedium spectabilis
Hoe dikwijls het tegendeel verkondigd is, toch denkt het groote publiek nog
steeds, dat alleen zij orchideeën kunnen hebben die over groote sommen gelds
kunnen beschikken, bovendien over een goed geschoolde tuinbaas en een
warme kas. Zeker, er zijn
orchideeën die duizenden
guldens kosten, maar er zijn
er ook die voor een paar
dubbeltjes te krijgen zijn,
terwijl een klein tuintje,
soms een bloempot
voldoende is, om mooie
orchideeën te kweeken.
Een goed voorbeeld van een
gemakkelijk verkrijgbaren
orchidee is Cypripedium
spectabile.
Wie eenmaal dit
Venusschoentje in zijn bezit
heeft kan jaren genieten van
de wonderschone bloemen.
Wanneer men de zeer
eigenaardig gebouwde
bloemen wat nader bekijkt,
zal men spoedig tot de
ontdekking komen dat deze
vollegronds-orchidee
behoort, met al haar schone
nichtjes,tot de groote groep
der Monocotyledonen of
eenzaadlobbigen.De bloem is
dus 3-deelig en treffen wij
hier een 2-rijig bloemdek aan
van 2 x 3 bloemdekbladeren,
die wij ook wel kelk of kroon
kunnen noemen. Bij
uitzondering bestaat bij het
geslacht Cypripedium de kelk
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uit twee bloembladeren en merken wij in het bijzonder op het derde blad van
de kroon, dat wat vorm betreft geheel afwijkt. Herinnert het hier aan een
muiltje, het komt ook voor dat het bij andere orchideeën op een spin, of een
vlinder gelijkt.
In het hart der bloem ontmoeten wij een vleezig lichaampje dat den naam van
stempelzuil draagt en een voortzetting is van het vruchtbeginsel, dat
onderstandig is.
Dit deel van de bloem draagt de meeldraden en den stempel. Bij de meeste
orchideeën komen lang niet alle meeldraden tot ontwikkeling en bij onze
Cypripedium zien wij er twee, ter weerszijden van den voet der stempelzuil
geplaatst. De stijl met den naar onderen gekeerden stempel is bedekt door een
plaat, die den toegang bijna geheel afsluit. Door een kleine opening komen de
insecten (meest kleine bijtjes) in de holte van den schoen, waar ze geen
honing, maar een aantal saprijke haren vinden, die ze graag afbijten en
uitzuigen. Op dat oogenblik raken ze den stempel aan, en als ze dan reeds
stuifmeel uit eene andere bloem meebrachten, komt zoo de bestuiving tot
stand. Door den gladden wand en den omgebogen rand van de schoen kan het
insect onmogelijk langs den zelfden weg de bloem verlaten. Langs de haren
omhoog klimmende, kan het slechts op twee plaatsen wegkomen: links en
rechts van de stempelzuil; en net op die plaatsen staan de kleverige
stuifmeelklompjes, waarvan het noodwendig wat mee op de rug moet
meenemen, om daarmee een volgende bloem te bestuiven
Half october kan men de wortelknollen aan den grond toevertrouwen en
wanneer die nog maar van veenachtigen aard is en de standplaats niet te
zonnig, maar wel vochtig, dan kan men van deze plant veel plezier hebben. Zijn
de wit met karmijnroze gekleurde bloemen uitgebloeid, dan worden zij met het
vruchtbeginsel afgesneden om zaadvorming te voorkomen. De plant blijft
daardoor sterker en zal het volgend jaar met nog meer wonderschone bloemen
onzen tuin sieren.Verplanten is niet noodig; men laat ze rustig staan en zoo
kan een enkel individu uitgroeien tot een flinke pol die zich kan tooien met een
groot aantal bloemen.
Dat zij ook in een pot kan gekweekt worden hebben wij meermalen gezien, het
is dus inderdaad zooals wij hierboven schreven een orchidee voor iedereen.
Uit: Onze tuinen, september 1910
Overgenomen en bewerkt door Henk Smouter
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PLANTENKEURING

OKTOBER

2013

Categorie beginners/jeugdleden
A.Janssen
Epidendrum porpax
Phalaenopsis liodoro
Tricocentrum lindenii

8,6D
7,9D
7,8D

Luistylis pakkret jungle x
Rhynchostylis gigantea
Luistylis pakkret jungle

8,3
8,2

Categorie Superkwekers
Fam. Teurlincx
Angraecum l.l. x sesquipedale
Bulbophyllum sanderianum x
longissimum
Masdevallia veitchiana
Pleurothallis ochracea
Ceratostylis rubra

8,2D
8,1D
7,5D
7,5D
7,1

Categorie Gevorderden
Gerard de Puit
Masdevallia floribunda
Porroglossum hystrix
Pleurothallis wacketii
Platystele misera

8,2
8,2
7,5
7,0

Ineke van Boggelen
Paphiopedilum hybride
Paphiopedilum hybride

8,1
7,2

Jo van Hoof
Masdevallia herradurae
Pleurothallis pruinosa
Brassia species

8,6D
8,3
7,9

Johnny Haasakker
Ornithophora radicans

9,1L

Frans Blom
Bulbophyllum laxiflorum
Coelogyne speciosa
Bulbophyllum biflorum
Dendrobium combeanum?
Bulbophyllum tridentatum
Bulbophyllum mirum

7,6
7,6
7,6
7,5
7,4
7,4

Hans Faro
Pterostylis X furcillata
Abdominea minimiflora

8,7
8,3

Margreet Verhoef Sommeling
Rubellia aurea
Pterostylis furcillata
Bulbophyllum tingabarinum
Dryadella simula
Trichoceros antennifer

8,8D
8,3
8,1
7,9

7,6
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Plant van de maand september is geworden: Epidendrum porpax van
Arno Jansen. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2013
27 feb-2 maart: Internationale Orchideen-Schau, Bad Salzuflen

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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