Ophrys equinum
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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 21 JUNI
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing Europese orchideeën

Vanavond houdt Patrick Mannens een lezing over Europese orchideeën.
Een onderschatte groep orchideeën, waar gelukkig steeds meer
liefhebbers in geïnteresseerd zijn. Want waarom verre reizen
ondernemen terwijl ze in je achtertuin staan? (alleen: laten staan!)

Ophrys apifera (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 werkgroep “Kweken leer je van elkaar” heeft in de maanden juli en
augustus vakantie. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 3 september
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Door mijn persoonlijke omstandigheden heb ik (na behoorlijke aarzeling)
besloten het voorzitterschap van onze vereniging met ingang van augustus te
beëindigen. Er komt een behoorlijke belasting op ons af door de ziekte van mijn
zoon en we willen er zijn als het moet. Dit, en het feit dat er ook door werk met
name in het komende najaar nogal wat kringavonden moeten afvallen (we
werken veel in de weekenden) geven mij het gevoel dat ik op deze manier geen
goede voorzitter kan zijn. Aanwezigheid is toch een vereiste, zeker op
kringavonden. Ik neem het besluit best met moeite, want ik vind dat we een
mooie vereniging zijn, met enthousiaste leden en gelukkig weer nieuwe
aanwas.
Ik hoop dat ik in de afgelopen jaren een positieve bijdrage heb kunnen geven
aan de stabiliteit van de kring. Ik zal niet weg zijn, het redacteurschap zal ik
nog blijven doen en lid blijf ik uiteraard.
Ik bedank alle leden voor het gegeven vertrouwen in de afgelopen jaren
Henk Smouter

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

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

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

BIJEENKOMST KEURINGSCOMMISSIE
De keuringscommissie is zaterdag 25 mei bij Rik Claessen (Claessen
Orchideeën) in Nederweert geweest om eens lekker op een locatie te kunnen
oefenen. We zijn daar hartelijk ontvangen en we waren blij dat we geen geld
meegenomen hadden. Er stonden toch wel weer heel mooie exemplaren in zijn
kas.
Het keuren van planten en het evalueren van de resultaten was en blijft
leerzaam. De kijk op orchideeën en de kennis van wat er kan
met de planten is heel verhelderend als je dit van ervaren keurmeesters hoort.
Hieruit blijkt ook duidelijk dat niet alles uit boeken te halen is.
Voor diegene die "Claessen Orchideeën" nog niet kennen is een bezoek zeer
aan te bevelen. De flyers van "Claessen Orchideeën" liggen tijdens de
clubavond op de bestuurstafel.
Al met al de moeite waard.
Huub Boesten

FOTOCLUB
Je kunt je nog steeds aanmelden voor de "foto-workshop", die wordt gegeven
door Albert Maas en Ruud Nabibaks. Er hebben zich nu al 12 mensen
opgegeven. De workshop zal in de loop van het jaar gegeven worden.
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Een gulle geste!
Huub Boesten
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ORCHIDEEËN IN DE CEVENNES
Europese Orchideeën
Een van de aantrekkelijke kanten van deze groep orchideeën is dat ze zo
gemakkelijk bereikbaar zijn. Niks geen reizen naar de andere kant van de
wereld, geen geklim in bomen of slechts kunnen bekijken van een afstand. De
Europese orchideeën groeien zonder uitzondering op de grond. Je kunt er dus
naar toe lopen, ze aanraken en fotograferen. Het enige onzekere is: waar
groeien ze en wanneer bloeien ze? Maar daarover is de nodige literatuur
beschikbaar. Dus als je de moeite neemt om eerst wat snuffelwerk te doen in
boeken, in tijdschriften en op internet, dan lukt het zeker om in Europa een
aantal interessante orchideeëngebieden te vinden met grote trefzekerheid.
Natuurlijk nog wel even de bloeitijd in de gaten houden, want die verschilt
behoorlijk tussen Scandinavië en het Middellandse zee gebied.
En zo laten wij nu al een aantal jaren onze vakantiebestemming en -tijd
bepalen door die wonderschone bloemetjes die, gelukkig maar, door vele
andere vakantiegangers niet als orchideeën worden herkend en vaak ook niet
eens worden gezien, omdat veel soorten maar heel klein zijn. Bovendien
bloeien de meeste Europese orchideeën ruim voordat de vakantiedrukte
losbarst.
De Cevennes
Frankrijk is zeker een land dat een groot aantal interessante
orchideeëngebieden kent. Een van de redenen daarvoor is, dat er nogal wat
streken zijn met uitgestrekte kalksteenafzettingen. In het geologisch verleden
was een groot deel van het huidige Frankrijk bedekt door zee, o.a. de
mediterrane Krijtzee, die uitlopers had tot in Zuid-Limburg. En dat maritieme
milieu was door miljoenen jaren heen goed voor dikke pakketten
kalkafzettingen van afgestorven schelpdieren. Veel orchideeën hebben een
voorkeur voor kalkhoudende grond. Zo’n voor orchideeënliefhebbers bekend
kalksteengebied is bijvoorbeeld de streek ten oosten van Valence, die bekend
staat onder de naam Vercors.
Maar zeker zo interessant zijn de Cevennes en vooral het zuidwestelijke deel
daarvan. Bij veel mensen is deze streek bekend vanwege de ‘Gorge du Tarn’,
het imposante, diep en zeer steil ingesneden dal van de Tarn dat min of meer
oostwest door dit gebied loopt. Ook andere riviertjes in het gebied, zoals de
Dourbie en de Jonte vertonen deze gorge-achtige geomorfologie.
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Ophrys sulcata (foto: internet)

Het zuidwestelijke deel van de Cevennes staat ook bekend onder de naam
Causses. Buiten de diep ingesneden dalen zijn hooggelegen, min of meer
vlakke kalk-steenplateaus kenmerkend voor het gebied. Op een kaart treft u
deze aan met namen als Causse Noir, Causse du Larzac en Causse de
Sauveterre. Uitgestrekte plateaus, voor een deel bebost, maar vooral toch
gekenmerkt door een open begroeiing van grassen, tijmsoorten en vele andere
bloeiende plantensoorten en heel veel Buxus.
De Causses zijn, op hier en daar wat kleine dorpjes na, praktisch onbewoond.
Wel kunt u er vrij grote boerderijen aantreffen, die gespecialiseerd zijn in de
schapenteelt. Goed gerunde bedrijven, die schapenmelk produceren, waarvan
bijna zonder uitzondering de bekende Roquefort kaas wordt gemaakt. En dit
laatste gebeurt dan in hot dorpje Roquefort dat volledig op deze industrie drijft.
Wat dit landschappelijk fraaie gebied van de Causses oak biedt, is wandelmogelijkheid bij uitstek. Eindeloos en fraai. En dat is naar onze mening voor
hot vinden van orchideeën een voorwaarde. Orchideeën vind je niet door vanuit
een auto in de bermen van de wegen te snuffelen. Nee, te voet de natuur in via
onverharde wegen en paadjes. Zo liepen wij dit voorjaar zo’n 350 km door de
Causses. Dagelijkse tochten vanuit onze vaste standplaats, het stadje Millau
aan de Tarn. Millau (30.000 inw.) en directe omgeving is een goede
uitvalsbasis. Het biedt naast hotelaccommodatie, voldoende mogelijkheden
voor het huren van een vakantiewoning en heeft een aantal goede campings.
Diverse GR’s (Grande Randonnée = Grote wandelroute) doorkruisen het gebied.
Daarnaast zijn er allerlei gemarkeerde, lokale wandelroutes. En dan zijn er de
vele verharde en onverharde wegen en paden die het gebied uitstekend
ontsluiten. Met de goede topografische kaarten 1: 25.000 van het IGN kunt je
dan ook naar hartenlust zelf je dagelijkse wandelingen samenstellen. Natuurlijk
kom je dan wel eens voor een verrassing te staan: een pad dat plotseling
ophoudt, maar volgens de kaart door zou moeten lopen.
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Maar met wat gevoel voor het terrein en enige leesvaardigheid van de kaart,
lukt het meestal wel om toch door te gaan en verderop weer een pad te vinden.
Heerlijk spannend. Stevige schoenen zijn wel aan te bevelen.
De Orchideeën
Zoals we aan het begin van dit verhaal al zeiden, de Cevennes zijn rijk aan
orchideeën. Dat betreft zowel het aantal soorten als het aantal exemplaren per
soort. Volgens geraadpleegde literatuur moeten er in bet gebied rond MilIau
ongeveer 50 soorten voorkomen. Natuurlijk vind je die niet allemaal in het
tijdsbestek van een drie weken durende vakantie. Sommige soorten zijn al
uitgebloeid, andere bloeien later. En dan zijn er onder die 50 soorten
vanzelfsprekend ook nog eens een aantal die ooit eens door iemand met maar
enkele exemplaren zijn aangetroffen.
Met de 31 soorten die wij gevonden hebben in de periode van 14 mei - 2 juni
2000 waren we echter meer dan tevreden. En over de frequentie hadden we
evenmin te klagen Vele soorten zijn we in duizenden zo niet tienduizenden
exemplaren tegengekomen. Slechts enkele soorten vonden we alleen maar
sporadisch.

Ophrys aymoninii
(foto: internet)

De kans dat je in een gebied orchideeën vindt die je nog niet elders hebt gezien
neemt natuurlijk af naarmate je vaker dit soort safari’s maakt. Toch hebben we
in het gebied van de Causses drie nieuwe orchideeënsoorten gevonden, alle van
het geslacht Ophrys: 0. sulcata, 0. aymoninii en 0. aveyronensis. De laatste
twee komen uitsluitend in dit deel van Frankrijk voor. Zijn daar dus endemisch
zoals dat heet. Maar ook het zien van reeds bekende soorten blijft een
belevenis.
door Edzard en Hermien Bos
uit het blad van Kring Oost-Nederland
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PLANTENKEURING MEI 2013
Categorie beginners/jeugdleden
Natalia van Doormalen
Cattleya mossiae var. coerulea 7,4

Simon Faro
Paphiopedilum hirsutissimum

7,8

Fam. Teurlincx
Stelis itatiayae
Berkeria errika

7,7D
8,3D

Jos Verhoeven
Vuylstekeara Cambria
Paphiopedilum hybride

7,6
8,1

Arno Janssen
Euchile citrina
Cattleya mossiae
Ornithocephalus species

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

Gerard de Puit
Rossioglossum williamsianum
Dracula venefica
Restrepia nittiorhyncha
Dracula chestertonii

8,3
8,0
7,5
7,9

Categorie Gevorderden
Jo van Hoof
Dendrobium amethystoglossum
7,0
Octomeria gracilis
6,2
Polardia campylostalix
7,7
Gomesa crispa 2
7,8
Dactilorhiza maculata
8,6D
Johnny Haasakker
Dendrobium hybride
Aerides mitrata
Vanda denisoniana
Vanda lilacina
Fam. Stompff
Chysis bractescens
Psychopsis papilio
Miltonia flavescens
Coelogyne tomentosa
Brasovola “Little Star”

7,5
7,7
7,7
7,3
5,8
7,4
7,2
6,9
7,7

Categorie Superkwekers
Margreet Verhoef-Sommeling
Pleurothallis tubata “Naranja”
Restrepia falkenbergii
Restrepia dodsonii
Podangis dactyloceras
Rhytionanthos aemulum
Restrepia dodsonii crème

9,1L
8,5
8,3
8,2
6,9
7,7

Heinz Deisenroth
Oncidium spacelatum

7,8

Hans Faro
Bulbophyllum saurocephalum 8,9D
Frans Blom
Podangis dactyloceras

8,1
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Plant van de maand december is geworden: Pleurothallis tubata
“Naranja” van Margreet Verhoef. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2013
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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