ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
December 2010

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

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

Eindejaarsavond
De eindejaarsavond heeft dit jaar een extra feestelijk tintje, want 2010 is per
slot ons lustrum-jaar geweest. Dat willen we op deze avond afsluiten met een
leuk programma. Er is een uitdagende quiz en we houden een MEGA-verloting
waar prachtige planten zijn te winnen. Diverse mensen hebben toegezegd voor
hapjes te zorgen, dus dat kan niet misgaan. We rekenen op een volle zaal!

Brassavola flagellaris (Foto: Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, de bibliotheek, de
bar, de verkiezing en huldiging van de ‘Plant van de Maand'. Deze keer is er
echter geen planten- en materialenhandel.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” komt niet bij elkaar in 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 jaar 2010 ligt al weer grotendeels achter ons, met zowel goede als slechte
momenten. We betreuren het overlijden van Jo van de Berk-Nooijen. Jo was
een zeer trouw lid, een zeer enthousiast liefhebber van orchideeën en heeft
meerdere malen de “Plant van de Maand”-erkenning in de wacht gesleept.
Goed was ons lustrumjaar, dat we hebben afgetrapt met een bijzonder mooie
tentoonstelling bij Josina in Oss en hebben vervolgd met een mooie
tentoonstelling in september bij “de Mortelen”in Best. Daarbij hebben onze
leden zich van hun beste kant laten zien, dank en hulde daarvoor.
Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig 2011.

WEBSITE
Onze website is vernieuwd! Gaandeweg zal er nog wel eea aan inhoud
bijkomen, maar de lay-out is al een stuk overzichtelijker geworden.
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven natuurlijk altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2011
17 december 2010

Eindejaarsavond

Het jaarprogramma van 2011 is nog niet volledig
bekend, maar zoals gewoonlijk starten we met
de jaarvergadering op vrijdag 21 januari.
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DE KRINGAVOND VAN NOVEMBER
Helaas is organisatie van de kringavond van november minder soepel gelopen
dan we gewend waren. Door diverse samenvallende omstandigheden raakte de
avondplanning in de knel. De voorzitter was afwezig, de keurmeestersgroep
was verre van volledig, de, overigens goede, lezing van Art Vogel liep uit,
waardoor de keuring van planten in het gedrang kwam. Op het voorstel om
geen planten te keuren werd, terecht, door de leden afwijzend gereageerd,
want per slot is de competitie en keuring een vast onderdeel van de avond. De
inzenders van planten hebben er recht op dat deze planten worden gekeurd en
de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de keuringsgroep. Dat betekent dat
zij, als groep, de verantwoordelijkheid daar ook voor moeten nemen, en wel
elke kringavond. De vraag: “moet er nog gekeurd worden” had niet gesteld
hoeven worden, want het antwoord daarop is op voorhand: JA.
Dit laatste heeft er echter toe geleid dat onze vice-voorzitter, Jos Laaper,
geconfronteerd met een lastig probleem, er even geen gat meer in zag en zijn
zelfbeheersing verloor. Dat had niet mogen gebeuren en hieronder treft u
daarom van zijn hand enkele woorden waarin hij aangeeft het gebeurde zeer te
betreuren.
Wij als bestuur echter, al dan niet aanwezig op de kringavond, hebben
evenzeer verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de avond. Daar
horen afspraken bij die, ingeval van buitengewone omstandigheden, voorzien in
een alternatief, waarbij taken moeten worden overgenomen en (her)verdeeld
dan wel anders ingedeeld. Daarbij moet niet geschroomd worden om tijdig de
hulp van de leden te vragen, bv om bij te springen bij de bar, als schrijver bij
de keuring of andere voorkomende zaken.
Het kan niet zo zijn dat er, zoals afgelopen kringavond, teveel
verantwoordelijkheid op de schouders van een enkeling terechtkomt.
Het bestuur
Hieronder volgen enkele woorden van Jos Laaper over het gebeurde:
Beste leden, ik wil via dit berichtje mijn excuus aanbieden voor mijn uitval
tijdens de laatste kring bijeenkomst. Mijn reactie was te heftig en emotioneel
en had niet op een dergelijke wijze gedaan mogen worden. Toch is het gebeurd
en dat betreur ik zeer. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor de situatie op
dat moment.
Jos Laaper
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VERLOTING EINDEJAARSAVOND
Er zijn nog loten te koop voor de eindejaarsloterij. Deze kunnen telefonisch
besteld worden bij Koos de Wit, tel: 0735321664. Directe betalingen per
giro/bank kunnen soms weleens een paar dagen duren en dan kan het zijn dat
bestellingen niet direct zichtbaar zijn, dus altijd even bellen! Op de avond zelf
zijn tot 8 uur ook nog loten te verkrijgen. De prijs per lot is 1 euro.
Koos de Wit

Onze jubileumtentoonstelling bij Josina

MATERIALENHANDEL
Op de eindejaarsavond is er GEEN materialenhandel. Degenen die wat willen
hebben kunnen dit via mail of telefonisch (tel: 0735321664) bestellen en dan
neem ik het mee.
Henk de Wit
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JACQUINIELLA EQUITANTIFOLIA: EEN NIET ECHT OPVALLENDE
ORCHIDEE MET KLEINE BLOEMETJES
kapot te krijgen'. Maar te vroeg
gepanikeerd, na enige tijd begon een
nieuwe scheut te groeien. Traag
maar gestaag.

Reeds heel wat jaren geleden
snuisterde ik tussen het aanbod van
Paul
Van
Bosstraeten
in
het
Brusselse. Druk doende stootte ik
een pot omver. De pot tuimelde van
het schap en er brak een scheut af.
Paul die net in de buurt was deed dit
voorval als onbelangrijk af. Het
betrof een scheut van een onooglijk,
oninteressant plantje dat hij ooit
eens binnen kreeg uit... hij dacht
Zuidoost Azië. Blijkbaar zag hij dat ik
er toch mee verveelt zat en om mij
te overtuigen dat hij er helemaal niet
zwaar aan tilde kreeg ik prompt de
afgebroken scheut mee. 'Niet kapot
te krijgen.' zei hij.
De scheut werd thuis in de warme
serre in een potje met vezelturf
gedropt. Aanvankelijk gebeurde er
niets, de scheut bleef vrij helder
groen, stevig, doch groeide niet. Pas
in het daarop volgende jaar begon
de scheut te groeien. In het derde
jaar verscheen waarachtig een
bloemsteel van tussen de bladeren.
De bloemsteel was rolrond stak
amper van tussen de bladeren uit
Die scheuten zijn waaiervormig. De
bladeren zijn enigszins succulent en
toch sterk afgeplat. En ik kweekte ze
rechtop in een pot.

Die pot stond onderaan in mijn
serre, waar ik overwegend epifyten
kweek en waar enkel planten die
heel wat water kunnen verdragen
overleven. Niet wetende over welk
geslacht het ging, deden ze me wat
aan het geslacht Oberonia denken.
Ik pluisde heel wat boeken uit van
Zuidoost
Aziatische
orchideeën.
Zonder resultaat. Ik stond op punt
de plant weg te schenken aan een
Dendrobium
fanaat,
in
de
veronderstelling, dat het een omwille van zijn onopvallende bloeiweinig vermelde Dendrobium soort
betrof. Die fanaat bleek echter niet

De bloem -zo'n anderhalve cm
groot- was groenbruin, eigenlijk
onopvallend, niet echt een plant die
je absoluut 'moet' bezitten. In het
daarop volgende jaar groeide er een
tweede scheut. 'Lekker' zei de slak
en weg was de scheut. Ik dacht
terug aan de woorden van Paul. 'Niet
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droogte. Heel wat planten bloeiden
niet, hier en daar vonden we planten
die waarschijnlijk wel wat tijd nodig
zouden hebben om na die droogte te
herstellen. Maar enkele planten
leken helemaal niet te leiden onder
die droogte. Ik denk daarbij aan
Brassia's,
Pescatorea's,
Epidendrum's, enz. Maar welke plant
sprong daar in het oog? Natuurlijk
die onooglijke plant waarover ik het
hier al heel de tijd heb. De
zogenaamde
Zuidoost
Aziatische
onbekende soort, bleek een Midden
Amerikaanse te zijn. Jacquiniella
equitantifolia was onmiskenbaar de
soort welke ik ooit van Van
Bosstraeten had gekregen. De plant
stond ingeplant op een afgezaagde
boomstam, zo'n meter boven de
begaanbare
grond
en
dus
spectaculair
tentoongesteld.
De
waaiervormige bladeren hingen bij
honderden
naar
beneden
te
bengelen. Het gaf een goed beeld
hoe de planten in de natuur boven
op de takken van de bomen zich
nestelen. Maar de plant hing ook
volop in de bloei en het moet
gezegd, zelfs zo op ooghoogte, zo
een prachtig ontwikkelde plant, zo
een massaal bloeiende plant kon nog
niet echt tot de verbeelding spreken.
Vandaar wellicht dat hij gedoemd is
om steeds een plant te zijn die thuis
hoort in de rij van 'Niet zo vaak
gezien in een orchideeëncollectie'

geïnteresseerd.
De
plant
was
ondertussen uitgegroeid tot zo'n 5tal waaiervormen, met maximale
afmetingen van 35 cm hoogte. Ik
moest de scheuten ondersteunen
met
stokjes.
De
plant
stond
ondertussen reeds een 10-tal jaar in
het zelfde mengsel en leek het
steeds beter te doen. Ondertussen
ontstond er reeds bloei uit drie
scheuten. Jaarlijks bloeide de plant
uit steeds dezelfde bloemsteel,
gewoonlijk hield de bloem zo'n
tiental dagen, en kort na het
afvallen, ontsprong een tweede
bloem.

In maart '98 trok ik dan op vakantie
naar Costa Rica, daar bezocht ik in
de laatste van een vier weken
durende 'orchideeëntrektocht' nabij
de Panamese grens de "Wilson
Botanical gardens". Het was een jaar
wat geteisterd werd door grote

Een artikel van Patrick Mannens
www.pnporchids.be
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PLANTENKEURING 19 NOVEMBER 2010
Categorie
beginners/jeugdleden

Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum medusae

Johnny Haasakker
Cattleya hybride
Oncidium hybride
Phalaenopsis hybride
Phalaenopsis pallens
Phalaenopsis pallens

Jan van Hurne
7,9
7,2
8,5
8,4
8,3

Aerangis species
Cattleya hybride
Cochlelanthus species
Paphiopedilum specerianum
Paphiopedilum specerianum
Paphiopedilum species
Paphiopedilum Zw.madonna

D
D
D
D

Categorie gevorderden
Frans Blom
Ascocentrum pusilum
Bulbophyllum tridentatum
no.1
Bulbophyllum flabellatum
veneris
Bulbophyllum tridentatum
no.2
Coelogyne species
Comparettia macroplectron
Cymbidium Sara-Jane x Ice
cascade
Mediocalcar decoratum
Paphiopedilum hybride No.7
Sophronites cernua
Jo van Hoof
Cattleya hybride
Oncidium cheirophorum
Pleurothallis hypnicola

7,8

8,5
7,8
8,3
7,7
7,6
8,8
8,5

D

D
D

Categorie superkwekers
8,2
9,1

Hans Faro
Habenaria carnea

D

Margreet Verhoef - Sommeling
Bulbophyllum lindleyanum
9,2
Dendrobium Snowflake
8,2
Dendrobium tetragonum
8,1
Diaphenanthe species
8,7
Pterostylis furcilata
7,9

8,0
8,7
8,8
7,7

8,1

D
D

7,4
7,5
7,0
8,0

Fam. Coenen
Dendrobium Victoria
Regina
Dendrochilum gobbianum
Nanodes porpax
Neolauchaea pulchella
Ornitorhynchum species
Ornitorhychum species
Paphiopedilum hybride
Scaphosephalum species

8,0
7,5
8,2
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7,3
7,7
8,3
7,7
7,4
7,4
7,8
7,8

D

De plant van de maand november is geworden: Bulbophyllum medusae
van Henk de Wit. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

ORCHIDNET
Op de site van Orchidnet.nl staan een groot aantal beschrijvingen van
geslachten en soorten over hoe deze te verzorgen en te herkennen. Verder is er
een aantal links toegevoegd en aangepast naar andere orchideeënsites. Best
aardig om in de gaten te houden.
Kijk maar eens op http://www.orchidnet.nl
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AGENDA 2011
Geen mededelingen

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 28 nr. 10, december 2010
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, Gerard de Puit
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).

