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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Mei 2013

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 17 MEI
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing Restrepia

Vanavond houdt Ruud Nabibaks een lezing over het interessante
geslacht Restrepia. Ruud kennende zal hij dit op zijn bekende,
levendige wijze met veel kennis van zaken doen.

Restrepia flosculata (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.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 4 juni. Iedereen neemt planten mee die door ruil zijn verkregen en
vertelt over de erveringen ermee. Na de pauze het bekende programma “drie
planten van/door”, ditmaal Jos verhoeven, Gerard de Puit en Cor Hoskens.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
We mogen ons verheugen in de komst van maar liefst 7 aspirant leden,
allemaal aangemeld tijdens of na een van onze activiteiten. Dat geeft aan dat
we met de inspanningen van de activiteitencommissie o.l.v Huub Boesten, op
de goede weg zijn. Waar andere kringen het moeilijk hebben hun ledental vast
te houden tonen we hiermee aan dat inspanningen om leden te werven door
deelname aan activiteiten (mn bij locale tuin- en plantencentra lonend zijn! En
ook niet onbelangrijk: het genereert ook extra inkomsten

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

JAARPROGRAMMA 2013
17 mei
21 juni
juli
16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
20 december

Lezing Restrepia door Ruud Nabibaks
Lezing Europese orchideeën door Patrick Mannens
Vakantie
Lezing Herman ter Borch, Phalaenopsis
Lezing Ed Schmidt, Madagaskar
Veiling
Lezing Rogier van Vught, la Reunion deel 2
eindejaarbijeenkomst (datum onder voorbehoud)

NB: dit jaar is juli weer de vakantiemaand
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OPEN DAGEN “’N DIJK VAN EEN TUIN”
Ook dit jaar houden Eike den Hengst en Margreet Verhoef-Sommeling weer
open dagen in hun schitterende “’n Dijk van een Tuin” in Gameren. Dit is als
gebruikelijk in de maanden juni, juli en augustus, telkens op de TWEEDE
zondag van de maand van 11.00 tot 17.00 uur. Voor leden van de kring Noordoost Brabant is het bezoek aan de tuin gratis en staat de koffie klaar.
Het adres is:
Waalbandijk 13, 5311 AG Gameren
telefoon: 0418-562377, e-mail: info@eendijkvaneentuin.nl

TERUGBLIK TENTOONSTELLING

COPPELMANS

Op 13 en 14 april waren we als vereniging aanwezig op de open dagen bij
Intratuin in Nuenen. Het was evenals vorig jaar een zeer geslaagde
tentoonstelling waar wij en Coppelmans weer met plezier op terugkijken.
Dit jaar waren nogal wat minder planten ingezonden dan vorig jaar, wat wel
wat jammer was. Het is immers de bedoeling om een zo breed mogelijke
presentatie te geven van de variatie in de orchideeënwereld. Gelukkig kon de
tentoonstellingscommissie door fraai arrangeerwerk toch een mooie show
neerzetten, waarvoor natuurlijk hartelijke dank.
Toch tegelijk hierbij een oproep aan de leden om vooral planten aan te blijven
leveren bij deze eigen tentoonstellingen omdat deze het visitekaartje zijn voor
onze vereniging. We werven er nieuwe leden mee!
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EXTRA NOV-DAG IN DE ORCHIDEEENHOEVE TE LUTTELGEEST
Op zaterdag 15 juni a.s. wordt een extra NOV dag georganiseerd in de grote
expositie ruimte van de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Een uitgelezen
gelegenheid om collega hobbyisten te ontmoeten, overtollige planten te
verkopen of nieuwe planten te kopen. Ook de verkoop van aan orchideeën
gerelateerde artikelen zoals aardewerk enz. is natuurlijk mogelijk. Kortom een
vrijmarkt voor orchideeënhobbyisten. De NOV dag is geopend van 10:00 tot
17:00 uur.
Wie planten of andere zaken wil verkopen, kan één of meerdere tafels (80 x
120 cm) reserveren. Voor leden van de NOV kost de 1e tafel €5,00, voor extra
tafels betaald u als NOV-lid vijf euro per tafel. Niet NOV leden betalen voor de
eerste tafel € 35,00 en voor extra tafels eveneens vijf euro per tafel.
Verzoeken voor reservering van tafels richten aan Acties@nov-orchidee.nl.
Er is geen garantie dat reserveringen ontvangen na 1 juni gehonoreerd kunnen
worden. Meestal krijgt u na een week een bevestiging van de gereserveerde
tafels.
Naast de bekende verkoop worden tijdens deze NOV dag ook workshops
georganiseerd. Er worden in ieder geval workshop “Orchideeën fotograferen” en
een workshop “Orchideeën kweken hoe doe je dat” Er zullen orchideeën dokters
zijn en er is een plantenkeuring. Mogelijk dat we nog meer organiseren. Dit
hangt ook van het aanbod af.
Een bijzonderheid is wel dat deze dag via de normale kanalen gepubliceerd
wordt, maar ook via de nieuwsbrief van de Orchideeënhoeve. De nieuwsbrief
gaat naar 30.000 email adressen toe en er worden er gemiddeld 18.000 van
gelezen. Als slechts een klein percentage van deze nieuwsbriefontvangers op de
dag afkomt dan zijn dat meteen vele honderden extra bezoekers. Een nog
grotere reden om mee te doen aan deze dag. Let op! Verkoop van Orchideeën
die normaal ook via de orchideeënhoeve verkocht worden is niet toegestaan.
Dit betreft alleen cultivars. Alle botanische planten mogen natuurlijk verkocht
worden .
Hieronder de lijst met planten die niet verkocht mogen worden.
Het betreft ten alle tijd cultivars, kruisingen of hybriden van:
·
Vanda (Ascocenda)
·
Cambria’s
·
Oncidiums (Odontioda, Odontocidium, Odontoglossum)
·
Miltonia’s
·
Phalaenopsis
·
Dendrobium Nobile
·
Dendrobium Phlalaenosis
·
Paphiopedilum
·
Cattleya (Laelia, Guarianthe) (Brassiolaeliocattleya enz)
·
Cymbidium
·
Brassia, (Brassada, Miltassia)
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IN DE ORCHIDEEENKAS 100 JAAR GELEDEN
Schermen
Bij helder weer is het zonnetje al aardig krachtig en een aantal standelkruiden
vinden haar stralen al te vriendelijk en moeten wij dus schaduw aanbrengen. In
de eerste plaats doen wij dit voor Vanda, Aerides, Phalaenopsis, Angraecum,
Cypripedium, Bollea, Pescatorea, Huntleya en die welke dunne bladeren hebben
of in de laatsten tijd verplant zijn.
Heusch, er valt niet mee te spotten: een brandvlekje op het jongste blad van
een mooi exemplaar van een Phalaenopsis staat niet alleen leelijk, maar het
duurt jaren voordat het er weer uitgegroeid is. Waar het dus nog niet gebeurt
is, daar brengen we het schermmateriaal dadelijk aan.
Voor de koude kas kunnen wij geen beter schermmateriaal bedenken dan
rolgordijnen, gemaakt van latten met een kleine tusschenruimte. Wanneer wij
die eenige centimeters boven het glas houden dan heeft de wind in die open
ruimte gelegenheid om het glas af te koelen, wat in den zomer voor
Odontoglossum crispum heel wat waard is.
Voor de warme kas kunnen wij beter paklinnen gebruiken van tamelijke
dichtheid, terwijl het voor de Cattleyakas wat losser mag zijn.
Daar waar Vanda teres, Laelia anceps, L. albida, L. autumnalis, Odontoglossum
citrosmum en de Oncidiums met ronde schijnknollen staan, behoeft het minst
geschermd te worden. Deze houden er wel van een deel van den dag in het
zonnetje te staan.
Er is zonder twijfel wat voor te zeggen om een ander systeem van
schermmateriaal te bezitten en dat kan als men de ruiten wit kalkt van die
kassen waar de meeste schaduw nodig is. Wanneer men daarvoor kalk en melk
gebruikt en dit op de ruiten smeert wanneer het zonnetje erop staat te braaien,
dan blijft het den geheelen zomer zitten.
Uit: Onze Tuinen, februari 1911
Overgenomen en bewerkt door Henk Smouter
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VANDA ROTHSCHILDIANA

Vanda
Rothschildiana
(foto: internet)

Hoewel Vanda Rothschildiana geen echte botanische Vanda is maar een
primaire hybride tussen Vanda coerulea en Euanthe sanderiana toch maar even
een klein stukje over de toch wel populaire Vanda’s.
Vanda is een epiphytisch groeiend geslacht en stamt oorspronkelijk uit het
gebied gelegen tussen West-India tot de Philippijnen. Totaal zijn er ongeveer
50 soorten bekend. Het zijn planten zonder pseudobulben en groeien
monopodiaal. De bladeren zijn cilindervormig tot rond en leerachtig, hetgeen
verraadt dat ze een hoge lichtintensiteit kunnen verdragen. De bloeiwijze groeit
uit de basis van de bladeren en draagt vele grote, vaak blauwe tot
donkerpaarse bloemen. Vanda’s groeien doorgaans in een warme omgeving
met veel vocht, maar er zijn ook koele soorten bekend, zoals de prachtig
blauwe Vanda coerulea.
De planten hebben de neiging zeer lang te worden. Van deze planten kunnen
de toppen afgesneden worden en opnieuw opgepot, het achterblijvende deel zal
vervolgens weer opnieuw gaan uitlopen. Als pot wordt doorgaans een mandje
genomen, waar de lange wortels aan alle kanten kunnen uitgroeien en vrij
kunnen hangen in de lucht. Vaak is het zelfs niet nodig om veel potmateriaal
toe te voegen, de planten blijken met een beetje houvast toe te kunnen. De
Vanda Rothschildiana is heel populair omdat deze het prachtige blauw van de
toch wel lastig te kweken V. coerulea heeft en dat verenigt heeft in een veel
makkelijker te kweken plant. Een aanrader voor Vanda-liefhebbers!

6

PLANTENKEURING APRIL2013
Categorie beginners/jeugdleden
Arno Janssen
Dendrobium trantuanii
Leptotes bicolor

7,7D
8,6D

Categorie gevorderden
Jo van Hoof
Dendrobium ‘Stardust Firebird’ 8,1
Phalaenopsis pallens
8,3
Phalaenopsis stobartiana x bastianii
7,8
Epidendrum radicans x
Sophronitis coccinea
7,3
Dendrobium Virginalis
7,8
Johnny Haasakker
Coelogyne dayana
Aerides mitrata
Ascocentrum ampullaceum
Aerides fieldingii
Cymbidium hybride
Dendrobium chrisotoxum

8,3
7,9
8,2
7,7
7,9
8,0

Simon Faro
Chiloschista parishii white

8,0

Gerard de Puit
Cymbidium hybride

7,6

Categorie superkwekers
Margreet Verhoef-Sommeling
Bulbophyllum falcatum
Dendrobium unicum
Leptotes bicolor
Dryadella edwallii
Dryadella simula

8,8D
7,9
7,2
8,4
8,4

Fam. Coenen
Microterangis hildebrandtii
Tuberolabium odoratissimum

8,1
8,1

Hans Faro
Bulbophyllum pectinatum
Bulbophyllum species
Phalaenopsis wilsonii

8,2
7,9
7,9

Frans Blom
Malaxis latifolia

8,1
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Plant van de maand december is geworden: Dryadella edwallii van
Margreet Verhoef. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2013
18 mei: ruil en verkoopbeurs kring Arnhem, Toulon van de Koogweg 3-5,
Oosterbeek
15 juni: NOV dag orchideeënhoeve Luttelgeest

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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