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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

KRINGBIJEENKOMST ZATERDAG 17 DECEMBER
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Eindejaar bijeenkomst
Dit jaar houden we onze eindejaar bijeenkomst in de kas van Jan van der
Linden in Brakel. We worden omstreeks 10.30 verwacht voor een leuke
ongedwongen eindejaars-samenzijn. Uiteraard worden er voor onze competitie
gewoon planten gekeurd, net zoals op onze normale kringavonden! Voor lunch
wordt gezorgd.

Sophronites coccinea (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” komt niet bij elkaar in de maanden
december en januari.
Op 7 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 wenst iedereen fijne feestdagen toe en een goed begin van 2012.

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

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2012
17 december 2011

Let op, andere datum en tijdstip!!!!!!! Eindejaar
bijeenkomst bij Jan van der Linden!!!!!!

20
24
16
20
25
15
17
21
19
16
21

Jaarvergadering
Ed Schmidt, Peru
Jan Sienders. Bulbophyllum
Veiling
Nog onbekend
Nog onbekend
Nog onbekend
Nog onbekend
Veiling
Nog onbekend
eindejaar bijeenkomst

januari 2012
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
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BESTUURSWIJZIGING
Al geruime tijd draait Wim Crins mee met de bestuursvergaderingen. Op de
jaarvergadering willen wij hem voorstellen als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk bij het
bestuur worden aangemeld, onder voordracht van vijf leden. Ons bestuur zal
dan uit zes man bestaan, nog altijd een te weinig, volgens de statuten. Indien
er zich meerdere kandidaten beschikbaar stellen zullen die ook voor de laatste
bestuursfunctie in aanmerking komen.
Het bestuur

VERWARMING
Met het koude weer in het verschiet
nog maar weer eens een verhaal
over verwarming

Een goede verwarming van je
kweekruimte is natuurlijk vooral
voor
kasbezitters
van
belang.
Vensterbankkwekers hebben de
heerlijke centrale verwarming van
het huis ter beschikking en apart
verwarmen van de kweekruimte zal
vrijwel nooit aan de orde zijn. Maar
toch zijn er wat aandachtspunten
die ook voor vensterbankkwekers
van belang zijn.
De belangrijkste vraag die je jezelf
moet stellen is:
Is de kas of
kweekruimte winterklaar? Voor je
het weet valt de buitentemperatuur
drastisch naar beneden en kom je
voor onverwachte verrassingen te
staan.
De plaats van de planten
De plek vlak bij het raam die
zomers zo’n goede is vanwege het
licht kan in de winter een
rampzalige blijken te zijn. Bladeren
die het glas raken koelen zo sterk
af dat beschadiging onherroepelijk
is. Dus: allereerst de plaats van de
planten
controleren,
zo
nodig
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herschikken, planten die het wat
warmer mogen hebben wat dichter
bij
de
verwarming
en
vanzelfsprekend de koele soorten
er verder vanaf. Dat zal best een
dagje of wat rommel geven, maar
dat moet je er voor over hebben.
Heb je alleen een “Zomerkas”, die
dus in de winter niet verwarmd
hoeft te worden, dan ben je snel
klaar.
Je
moet
je
planten
binnenshuis een plek geven die
past (vensterbank, aparte kamer)
en de centrale verwarming doet zijn
werk.
Zorg er in dat geval wel voor dat in
de leegstaande kas niets kan
kapotvriezen. De regenton kan het
beste leeg de winter door, dus de
kraan open of leeg gooien. Als je
een luchtraamautomaat in de kas
hebt moet deze s' winters uit de
kas gehaald en vorstvrij opgeslagen
worden, verder deur en ramen op
een kier, zodat het binnen niet
klam en vochtig blijft, zodat het kan
gaan rotten en schimmelen.
Blijven je planten in de kas
overwinteren, dan ontkom je niet
aan een deugdelijke verwarming.
Met de juiste capaciteit zal deze
normaal gesproken de kas goed
kunnen verwarmen. Alleen, soms
hebben we het niet over normaal.
Met keiharde oostenwind en vorst
koelt een kas sterk af en een kachel
zal overuren moeten maken. Dat
zijn dan de momenten dat het mis
kan gaan. Langs het glas zal het zo
sterk kunnen afkoelen dat planten
er schade door kunnen krijgen.
Remedie
is
om
voor
goede
luchtbeweging te zorgen en bv een
(extra) ventilator voor de kachel te
zetten die langs het glas blaast, om

zodoende de koude lucht zoveel
mogelijk met de warme te mengen.
Dan zijn er nog een paar dingen die
niet vergeten mogen worden. Om
te beginnen is een goede min/max
thermometer absoluut noodzakelijk
zodat je de temperatuur overdag en
s' nachts mooi in de gaten kunt
houden.
Hou als minimum temperatuur in
de winter 8 graden aan voor een
koude kas, 12 graden voor de
gematigde en 18 graden voor de
warme kas. Dat betekent in de
praktijk dat je moet zorgen voor
een
kachel
met
voldoende
vermogen om bij -20 graden buiten
de vereiste minimumtemperatuur
te halen. Let wel: de kachel moet
dan voor een warme kas 38 graden
verschil kunnen opvangen! Dat is
nogal
wat
en
veel
verwarmingssystemen zullen het
hier knap moeilijk mee hebben.
Elektrische kachels
Hoewel erg duur in gebruik is dit
een ideale manier van verwarming.
Je kunt het beste kiezen voor een
spat waterdichte ventilator kachel
die
door
middel
van
een
thermostaat op temperatuur in te
stellen is. Doordat een ventilator
kachel blaast houdt deze de lucht in
de kas in beweging waardoor de
warmte die omhoog gaat terug
gedwongen wordt naar beneden.
De gemiddelde ventilator kachel
gebruikt +/- 2000 tot 3000 watt
per uur. Dat vereist een vrije groep
van 16Amp/uur. Om overbelasting
door
inschakelende
andere
apparaten
te
vermijden
en
daardoor elektriciteitsuitval (want
dan heb je de ramp compleet) moet
je alleen de kachel op deze groep
aansluiten!
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Gaskachels
Wanneer je hebt gekozen voor een
losse gaskachel moet je er rekening
mee houden dat de kachel zeer veel
zuurstof gebuikt en dat er bij de
verbranding veel vocht vrij komt. Je
moet dus zorgen voor voldoende
luchttoevoer bv. door een raam of
deur op een kleine kier te zetten.
Ook moet je voldoende ventileren
om het vocht af te voeren.
Daardoor gaat veel warmte ook
weer verloren.
Als je een gaskachel in de kas
gebruikt kun je het beste kiezen
voor een gevelkachel die de schone
lucht van buiten aanvoert en
(uiteraard) afvalgassen naar buiten
afvoert.
Oliekachels
Oliekachels zijn nog steeds in
gebruik, zij het niet vaak meer als
hoofdverwarming.
Vooral
de
vrijstaande kachels (Zibro Kamin)
worden
nogal
eens
als
bijverwarming gebruikt als het
hoofdsysteem te weinig capaciteit
heeft. Ook hier moet je er rekening
mee houden dat de kachel veel
zuurstof gebruikt en dat er bij de
verbranding veel vocht vrij komt. Je
moet dus zorgen voor voldoende
ventilatie. De oliekachels moeten
minimaal 1 x per dag bijgevuld
worden zodat je zeker weet dat de
kachel 's nachts niet uit gaat.
Als je een oliekachel in de kas wilt
gebruiken als hoofdverwarming kun
je ook hier het beste kiezen voor
een oliegevelkachel.
Centrale verwarming
Het meest ideale is natuurlijk om
een aparte CV-ketel in de kas

Brassia Rex
hebben staan, met voldoende
radiatoren. Doorgaans zal dit
natuurlijk vooral voor wat grotere
kassen een goede investering zijn.
Heb
je
een
aan
het
huis
aangebouwde kas of serre dan kan
deze op de centrale verwarming
van het huis worden aangesloten.
Ook dan hebben we een degelijke
en
doorgaans
betrouwbare
verwarming, denken we.
Maarrrr…!! Onze thermostaat zit in
de kamer en houdt ons lekker op
21 graden. Kunnen we er dan op
aan dat het in de kas of serre ook
goed gaat? Wel als de radiatoren
voldoende capaciteit hebben en ook
nog
eens
voorzien
zijn
van
thermostaatkranen. Maar dan moet
de thermostaat s ‘nachts niet
worden
laag
gezet!
Het
is
verbazend hoe snel een kas afkoelt
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als de thermostaat in huis naar 16
graden teruggeschakeld wordt. De
CV zal dan een hele tijd niet meer
aanslaan.
En
omdat
de
warmtebuffer in het huis vele malen
hoger is dan in de kas zal het al
gauw in de kas veel te koud
worden.
Daarom
is
altijd
bijverwarming noodzakelijk, bv met
een gevelkachel of elektrische
kachel die dan bijspringt voor de
nacht .
Een backup systeem?
Doemdenker of niet, een tweede
systeem achter de hand is nooit
weg.
Zorg in ieder geval voor een
alternatief en hou altijd rekening
met mogelijke stroomstoringen. De
kans hierop is klein maar als het
gebeurt is het altijd met slecht
weer, bv uit als het flink sneeuwt of
ijzelt en er risico is voor kabelbreuk
of
iets
dergelijks.
Een
gasgevelkachel (en dan een die niet
van elektriciteit afhankelijk is, want
die zijn er ook!) valt niet uit (gas
doet het vrijwel altijd of er moet
ergens een gasleiding worden
opgegraven) en is daardoor ideaal
als backup. Ook een Zibro Kamin
oliekachel is handig om in geval van
nood achter de hand te hebben.
Bedenk dat je bij uitval van de
elektriciteit nog maar weinig tijd
hebt om je planten uit je kas te
halen. Binnen een half uur is de
temperatuur kas zover gezakt dat
er geen redden meer aan is. En als
het al lukt: waar laat je ze dan?
(een kelder is de meest veilige
plaats, want die koelt niet zo gauw
af, maar die moet je wel hebben).
En het gebeurt natuurlijk altijd ’s
nachts.

Ook als je enige verwarmingssysteem een gevelkachel is moet je
er rekening mee dat hier ook een
storing in kan optreden. Dus: hou
ook een elektrische ventilatorkachel
bij de hand of een Zibro Kamin
kachel.
Deze
laatste
zijn
te
verkrijgen
met
verschillende
capaciteit en kunnen een kas aardig
op temperatuur houden. Ze zijn
nieuw wel vrij prijzig, maar een
stuk goedkoper dan een nieuwe
collectie orchideeën. En op de
tweedehandsmarkt is er altijd wel
een op de kop te tikken voor een
redelijke prijs.
Is er een echte koudegolf in
aantocht, zorg er dan ook voor dat
je materiaal voorhanden hebt om
zo nodig je kas af te schermen
tegen koude wind, dat scheelt altijd
als je twijfel hebt over de capaciteit
van je verwarming.
Staande
rietmatten langs de buitenkant
bijvoorbeeld, of een grote rol
noppenfolie die je over het dak kunt
uitrollen. Hoe je een en ander
vastmaakt is een tweede, ik denk
dat de meesten wel inventief
genoeg zijn om hier iets voor te
bedenken.
Je kunt de kas natuurlijk ook bij het
begin van de winter al isoleren om
de kou buiten te houden en zo de
stookkosten
te
beperken.
Het
isoleren van de kas kan op
verschillende manieren
Door de kas aan de buiten
of binnenkant in te pakken met
noppenfolie
Door piepschuimplaten aan
de binnenkant van het staande
werk en op de vloer te plaatsen
zodat de vorst niet bij de planten
kan komen
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voor dat er een goede zaklantaarn
binnen handbereik ligt, bij voorkeur
zo’n grote oplaadbare die veel licht
geeft. Kosten ook bijna niets bij de
bouwmarkt. En een paar kratten
voor het geval dat je toch je kas
moet leeghalen (met een stuk doek
om je planten af te dekken als je
door 15 graden vorst moet lopen)!
En
voldoende
olie
voor
je
noodkachel.
En
meten
jullie
weleens de temperatuur in de
hoeken van de kas die het verst
van de kachel zijn verwijderd? En
staan de planten ver genoeg van
het glas af (wat is de temperatuur
op 5 cm van het glas?). En
….bedenk de rest zelf maar!

Door de inhoud van de kas
te verkleinen met bv. energiedoek
of noppenfolie zodat de kachel de
kas sneller op temperatuur heeft en
kan houden.
En als ik dat niet heb?
Hopelijk zijn alle voorzorgen en
goede raad voor niets en kan je
rustig doorgaan met denken dat dit
allemaal zo’n vaart niet zal lopen.
Maar het vooruitzicht dat je midden
in de nacht in een sneeuwstorm je
planten moet overbrengen naar de
kelder, daar krijg je toch letterlijk
en figuurlijk de rillingen van?
Wat tips
Als eerste een misschien wat erg
voor de hand liggende tip: zorg er

Henk Smouter

PLANTENKEURING 18 NOVEMBER 2011
Categorie beginners/jeugdleden

Johnny Haasakker
Cymbidium hybride
Dendrobium hybride

8,3
8,0

Categorie gevorderden
Jos Verhoeven
Paphiopedilum hybride 2
Paphiopedilum hybride
Miltassia"Cor"

7,8
8,1
7,5

Simon Faro
Neolauchea pulchella
Leptotis unicolor

8,3
8,3

Fam. Stompff
Doritaenopsis hybride

7,4

Howeara Lava Burst
Anacheilium cochleatum

D
D

6,4
7,1

Categorie superkwekers
Martien Stiphout
Paphiopedilum spicerianum
1
Paphiopedilum spicerianum
2
Paphiopedilum gratrixianum
Rossioglossum grande

8,0
8,1
8,3
8,8

Hans Faro
Eria lasiopetale

8,2

Frans Blom
Bulbophyllum flabellatum
veneris
Ascocentrum pusillum

7,1
8,1
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Plant van de maand november is geworden de Rossioglossum grande van
Martien Stiphout. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2012
6 t/m 9 april, Orchilim, Alden Biezen
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Henk Smouter
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Koos de Wit
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evenementen Huub Boesten
kringblad
Henk Smouter
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planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
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Jos Janssen
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