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

Veiling!!
Het moment om je collectie voor een schappelijke prijs uit te breiden of
om overtollige planten te verkopen. Altijd een avond om naar uit te
kijken!!!!

Cattleya aurantiaca (foto Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, GEEN
plantenverkoop en GEEN verloting ivm de veiling, materialen verkoop, de
bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de
Maand'.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 1 mei. Deze keer gaan we weer jonge plantjes oppotten, betaald uit
het “potje”. Plantjes, potjes en potmateriaal worden door Gerard meegebracht.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Excuus van de redactie voor de weinige foto’s in dit kringblad. Her artikel over
kweken in een kas liet deze ruimte niet toe. Volgende keer weer wat meer
kleur!

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

JAARPROGRAMMA 2012
20 april
25 mei
orchideeën
15 juni
juli
17 augustus
21 september
19 oktober
16 november
21 december

Veiling
(let op, week later dan gewoonlijk)
lezing Dick Bruyninckx (Akerne)-verzorging van
lezing Edzard Bos-Australische orchideeën
vakantie
nog onbekend
nog onbekend
Veiling
nog onbekend
Eindejaar bijeenkomst, datum onder voorbehoud!!!

NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus dit jaar is juli weer de
vakantiemaand
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TERUGBLIK ORCHIDEEËNSHOW COPPELMANS
Onze tentoonstelling bij tuincentrum Coppelmans mag weer als erg geslaagd
worden beschouwd! Veel planten en een mooi arrangement trokken de
aandacht van de vele bezoekers. Het bestuur bedankt uiteraard iedereen die
aan de tentoonstelling heeft bijgedragen. Het was weer een prachtig stukje
promotie voor onze kring!

VEILING APRIL
Hierbij nogmaals de nieuwe regel dat er NIET MEER DAN 2 PLANTEN VAN
DEZELFDE SOORT door een aanbieder mogen worden ingebracht. Immers,
andere aanbieders kunnen ook dezelfde soort aanbieden en dan heb je domweg
teveel van hetzelfde. Variatie maakt de veiling spannender, de veilingmeesters
hoeven niet zo te leuren en de prijs wordt er beter van.
Als laatste advies: vergaar zoveel mogelijk kennis over de soorten die je wilt
kweken! Dan kan je beter beoordelen wat er aangeboden wordt. De
bibliotheek is er voor.

NOGMAALS: BIBLIOTHEEK
De bibliothecaris is momenteel bezig met een inventarisatie van de boeken en
doet een dringend beroep op iedereen om de volgende kringavond geleende
boeken mee te nemen. Wil je het boek langer hebben, dan leen je het boek
gewoon weer, maar in ieder geval weten we dan zeker dat het boek nog
aanwezig is.

KWEKEN IN EEN KAS
Op het moment dat je gaat nadenken over een kas heb je al in je achterhoofd
de verwachting dat je dan alle groeifactoren veel beter in de hand kunt houden.
De luchtvochtigheid, de temperatuur, de hoeveelheid licht enzovoorts. Kortom,
we gaan die planten van ons eens een ideale groeiplaats bieden. En, behalve
dat, kun je veel meer planten een plaats geven dan op je vensterbank.
Hoe anders lijkt het in het begin.
Natuurlijk een beetje afhankelijk van jaargetijde en of de zon schijnt, maar
stel: op een zonnige dag in maart/april is je kas klaar. Al enigszins zwetend zet
je de laatste ruiten in de sponningen. Ineens is het windstil binnen en de

3

temperatuur loopt pijlsnel op tot tegen of over de 40 oC. De
luchtvochtigheidsmeter die je net hebt gekocht wijst amper 20% aan. Net
nieuw, maar je twijfelt of dat ding wel goed is. En dat hok moet dan de
huisvesting van je planten worden. Dat gaat zo dus niet goed, dat zie je zelf al
gauw in.
Gelukkig heb je van te voren wel van alles doorgelezen over schermen, ramen
open zetten en vloer nathouden, maar nu begint het grote geëxperimenteer.
Want wat moet je doen om de temperatuur naar beneden te krijgen en de
luchtvochtigheid omhoog? Schermen, luchten en sproeien, maar in welke mate,
wanneer en hoelang? Allemaal vragen die je in zijn algemeenheid wel kunt
beredeneren en waar ook wel richtlijnen voor te vinden zijn in de boeken maar
die voor elke situatie weer anders zijn. Een kleine kas warmt bijvoorbeeld veel
sneller op dan een grote (en koelt ook sneller af). De ligging van de kas speelt
een rol natuurlijk. Of je enkel glas gebruikt (hopelijk niet) of dubbele acryl
kanaalplaten.
Veel liefhebbers maken dan dezelfde fout als aquariumhouders. Ze kunnen niet
wachten tot de planten (of vissen) erin kunnen, met alle gevolgen van dien.
Een goede raad uit eigen ervaring: wacht even af, zorg eerst dat je weet wat je
kas doet, zorg dat alle technische voorzieningen werken en geef jezelf minstens
enkele weken de tijd om vertrouwd te raken met klimaatschommelingen en
experimenteer wat. Houd het temperatuurverloop en luchtvochtigheid liefst elk
uur gedurende de dag bij en koop allereerst een min/max thermometer.
Tegenwoordig zijn die voor weinig geld te koop en die voldoen redelijk.
Doorgaans moet je niet teveel waarde hechten aan de luchtvochtigheidsmeter,
maar ze geven wel een indicatie hoe deze verloopt. Zelf heb ik, gedurende twee
jaar(!), elke dag de luchtvochtigheid, de minimum en de maximum
temperaturen in mijn serre genoteerd. Leerzaam! Want door het over lange tijd
vol te houden kom je vanzelf achter de extremen die het weer laat zien. En wat
belangrijker is: hoe je kas reageert op deze extremen. En dus hoe je je moet
voorbereiden en moet handelen als er een bepaald weertype wordt voorspeld.
En het belangrijkste: je leert door ervaring wanneer de omstandigheden goed
zijn voor je planten.
Natuurlijk heb ik ook geen maanden gewacht voordat ik orchideeën in mijn kas
heb gezet. Ik heb er eerst wat overtollige kamerplanten ingezet (neem
desnoods wat goedkope supermarktplanten) en gekeken hoe die het deden. En
de hardspijkers onder de orchideeën durfde ik er ook wel in te zetten (maar wel
eerst op de grond, veraf van het glas, op de koelste plaats uit de zon). Bij een
tuincentrum heb ik een partijtje goedkope varens op de kop getikt, die altijd
van pas komen. Decoratief als ze zijn combineren ze prima met orchideeën en
doordat ze snel op ongunstige omstandigheden reageren zijn het prima
indicatorplanten om aan te geven wanneer er iets verkeerd gaat! Houd je deze
goed, dan gaat het met je orchideeën zeker goed. Bovendien dragen deze
bladplanten bij aan het in stand houden van hun omgeving: ze verdampen veel
water en zorgen zo voor de typische kaslucht. Geleidelijk aan heb ik toen
planten hun definitieve plaats gegeven. De lichtverdragende meer naar boven
en de schaduwminnende planten uiteraard onderin.
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En zo ben ik stapje voor stapje verder gegaan. Ik heb een plafondventilator
geïnstalleerd die constant (zomer en winter) draait (tip: neem een
professionele en geen huiskamerding. Die van mij draait nu al acht jaar
onafgebroken en dat was er een die sinds 1967 dienst had gedaan in het
voormalige café waarin wij wonen, het bouwjaar stond erin!). Deze ventilator
zorgt niet alleen voor een constante luchtbeweging, maar ook voor enige
verkoeling doordat het de verdamping van het vocht op de vloer stimuleert. Ik
realiseer me wel dat menig kas te laag zal zijn voor een plafondventilator, in
principe voldoet elke andere goede ventilator natuurlijk ook. Neem alstublieft
geen oude computerventilatoren, dat zijn levensgevaarlijke dingen met hun
onafgeschermde bedrading. Dat zeg ik natuurlijk tegen dovenmansoren, want
overal kom ik die dingen tegen. Persoonlijk begrijp ik niet waarom dat risico
van elektriciteit en vochtigheid samen in een ruimte zo wordt onderschat. Ik
weet wel dat niemand opzettelijk zijn waterstraal op een stopcontact richt of in
een ventilator sproeit, maar wat denkt u van een losschietende slangkoppeling?
Is mij meer dan eens gebeurd! En dan vliegt het water wel overal heen!)
En dan krijg je een eerste hittegolfje, een ijskoude winterperiode, een loeihete
lange zomer (2003!) en dan weer de heetste maand juli aller tijden (2006).
Dan merk je dat je het kasklimaat ondanks alle voorzieningen maar net (of
niet) in de hand kunt houden en dat elke dag aandacht vereist is. Twee keer
sproeien per dag is dan het minimum en omdat je niet de hele dag thuis bent
ga je nadenken over automatisering. En met automatisering lijkt het wel of er
een geheel nieuwe soort hobby aan het ontstaan is.
Niet alleen voor vensterbankkwekers, maar ook voor veel kasbezitters is het
handhaven van een goede luchtvochtigheid niet altijd even gemakkelijk. We
hebben het dan natuurlijk niet over de dagen dat je helemaal niets hoeft te
doen, dus als het buiten lekker vochtig is, een beetje bedekt weer met niet al
te hoge temperaturen. Nee, dan valt er zelfs niets te regelen, een beetje water
op de grond sproeien is al genoeg voor een heerlijk fris “kasgevoel”. Want wat
ruikt het dan lekker! We hebben het wel over de dagen dat er flink wat wind
staat, met veel zon en warm (zomer), of juist heel koud en helder (winter),
kortom “drogend” weer. Zodra je een raam openzet is het beetje vocht dat je in
de kas hebt in een ommezien weg en wijst de luchtvochtigheidsmeter waarden
beneden de 30% aan. De vloer natmaken helpt maar even en je hebt niet de
hele dag de tijd. Om dit soort problemen op te lossen ga je al gauw op zoek
naar methodes om de luchtvochtigheid op te krikken. En dat betekent: er moet
op een geautomatiseerde manier water in je kas gebracht worden en wel
zodanig dat het snel in de lucht wordt opgenomen, oftewel verdampt. In feite
staan je dan maar twee mogelijkheden ter beschikking: of je maakt gebruik
van apparaten die zelf water verdampen (luchtbevochtigers) of je vernevelt
water met behulp van fijne sproeiers. Daarover later meer.
Henk Smouter
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PLANTENKEURING KRINGBIJEENKOMST 16 MAART 2012
Categorie gevorderden
Categorie superkwekers
Jo van Hoof
Dendrobium chrysotoxum
Laelia itambana
Lankesterella species
Maxillaria acicularis
Ornithocephalus species
Stelis species

7,9
8,3
9,0
9,1
8,9
8,3

Johnny Haasakker
Ascocentrum ampullaceum 1
Ascocentrum ampullaceum 2
Calanthe vestita 1
Calanthe vestita 2
Coelogyne dayana
Dendrobium oligophyllum
Oerstedella centradenia

8,5
8,5
8,4
8,4
7,5
7,9
8,9

Cees v.d. Wittenboer
Dendrobium spicerianum
Dendrobium linguiforme

8,0
9,0

Jos Verhoeven
Cattleya hybride oranje
Paphiopedilum spicerianum

8,1
7,6

Piet Lambrechts
Dendrobium delicatum

8,2

Simon Faro
Dendrobium lichenastrum

7,6

Gerard de Puit
Dendrobium “Hilda Poxon”
= D. speciosum x D.
tetragonum
Pleurothallis species 285
Restrepia antennifera

8,4
7,8
7,8

D
D
D

D
D

D

D

Margreet Verhoef - Sommeling
Bulbophyllum falcatum
Cattleya hybride
Chamaeangis hildebrandii
Dracula lemurella
Martien Stiphout
Paphiopedilum emersonii
Paphiopedilum
rothschildianum
Paphiopedilum delinatii var.
Alba
Paphiopedilum fowliei var.
Alba

9,2
8,3
9,2
7,9

D
D

8,1
8,4
8,5
8,5

Hans Faro
Dendrobium aggregatum
Leptotes bicolor

8,2
8,8

D

Heinz Deisenroth
Dendrobium capituliflorum
Dendrobium tarberi

8,7
9,1

D
D

Frans Blom
Ascocentrum ampullaceum
Bulbophyllum falcatum
Bulbophyllum falcatum 2
Bulbophyllum lobbii
Dendrobium chrysotoxum
Paphiopedilum hybride 3
Renanthera monachica

7,6
8,9
8,3
7,5
8,6
8,1
8,4

D
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Plant van de maand januari is geworden: De bijzonder indrukwekkende
Dendrobium tarberi van Heinz Deisenroth. Wat een plant! Gefeliciteerd!
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TUSSENSTAND EERSTE KWARTAAL 2012

Punten

Aantal

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)

1

Natalia van Doormalen

7,600

1

Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1

Jo van Hoof

8,489

14

2

Gerard de Puit

8,000

9

3

Johnny Haasakker

8,275

8

4

Kees.van de Wittenboer

8,100

6

5

Peter Stompff

7,800

4

6

Jos Verhoeven

7,733

3

7

Piet Lambrechts

8,200

1

8

Jan van Hurne

8,000

1

9

Simon Faro

7,600

1

Henk en Koos de Wit

7,400

1

10

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1

Margreet Verhoef-Sommeling

8,758

19

2

Frans Blom

8,375

18

3

Fam. Coenen

8,143

7

4

Martien Stiphout

8,375

4

5

Hans Faro

8,500

3

6

Heinz Deisenroth

8,900

2

*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2012
12 mei: Ruil en verkoopbeurs kring Arnhem, kassen Epric, Huissen
6 oktober: NOV dag, Botanische tuinen, Utrecht

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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