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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 16 AUGUSTUS
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing Phalaenopsis

Vanavond houdt Herman ter Borch een lezing over een populair
geslacht, namelijk Phalaenopsis. Hoewel de hybriden van dit geslacht
tot de meest verkochte orchideeën behoren bestaan er tal van
prachtige botanische soorten die nagenoeg onbekend zijn.

Phalaenopsis cornu-cervi (foto: Henk Smouter)
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 eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is
op dinsdag 3 september. Neem allemaal planten mee waar vragen over zijn of
die je de moeite waard vind om te laten zien.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
De lopende voorzitterstaken worden voorlopig, dat wil zeggen in ieder geval tot
de jaarvergadering in januari, overgenomen door Huub Boesten. Huub heeft te
kennen gegeven ook daarna het voorzitterschap wel te willen vervullen. Op de
ledenvergadering zullen de leden hiermee moeten instemmen. Overigens
kunnen de leden ook zelf nog kandidaten voordragen bij het bestuur. Officieel
blijf ik dus nog in functie tot januari, dit ook vanwege administratieve zaken,
zoals inschrijving kamer van koophandel. Indien Huub voorzitter blijft zal ook
moeten worden gezocht naar iemand die de huidige taak van Huub, namelijk
activiteiten, gaat overnemen.
Henk Smouter

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

JAARPROGRAMMA 2013
16
20
18
15
20

augustus
september
oktober
november
december

Lezing Herman ter Borch, Phalaenopsis
Lezing Ed Schmidt, Madagaskar
Veiling
Lezing Rogier van Vught, la Reunion deel 2
eindejaarbijeenkomst (datum onder voorbehoud)
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CURSUSBOEK ORCHIDEEEN KWEKEN DOOR EDZARD BOS
Wij hebben een bestelling gedaan bij het NOV voor 100 cursusboeken
Orchideeën kweken voor beginners, geschreven en samengesteld door Edzard
Bos. Wij kunnen het boek aan onze leden aanbieden voor de schamele prijs van
5 euro, geen geld voor een prachtig standaardwerkje, waar nog een CD in zit
ook. Het boek is op de komende kringavond beschikbaar.

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 ruim 20 mensen
opgegeven. De workshop zal in de loop van het jaar gegeven worden.
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Een gulle geste!
Huub Boesten

TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
Het is nog wat vroeg voor de aankondiging, maar hou er rekening mee dat het
weekend van 27 en 27 oktober bol staat van de activiteiten. Zo is er de
tentoonstelling van de vogelvereniging in Oirschot, waar we vorig jaar ook
aanwezig waren. In hetzelfde weekend EN het weekend van 19 en 20 oktober
zijn we ook gevraagd om aanwezig te zijn bij Intratuin als orchideeëndokter en
om algemene kweekinformatie te geven. Meer daarover uiteraard in de
volgende kringbladen
Huub Boesten

VOOR HET VOETLICHT: HET GESLACHT BARKERIA
Alle soorten van het geslacht
Barkeria hebben dunne, rietvormige
bulben die echter niet lang worden,
hooguit 25 cm. Sommige soorten
worden zelfs maar half zo hoog. Ze
maken veel dikke lange wortels. De
bloemstengel komt bovenaan als

verlenging van de bulb zoals dat bij
de
meeste
Epidendrum-achtigen
gaat. Doordat ze vrij klein blijven is
een deel van hun aantrekkelijkheid.
Ze vormen niet van die enorm lange
stengels als andere Epidendrumachtigen,
zoals
bijvoorbeeld
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Epidendrum radicans, weliswaar heel
mooi, maar binnen de kortste keren
zit je kas vol gegroeid. Barkeria’s
hebben
grote,
bijzonder
mooie
bloemen, meestal in trossen van 620 bloemen. Barkeria uniflora heeft
meestal maar één bloem, en B.
palmeri kan er wel 100 op een rijk
vertakte
bloemtak
hebben.
De
bloemen blijven weken mooi.

ondersoort
zijn
bijvoorbeeld
endemisch in Mexico.
Behalve B. spectabilis die tot 2000 m
hoog groeit, komen alle Barkeria's op
geringe hoogte voor, ze willen dus
graag gematigd tot warm gekweekt
worden. En B. spectabilis past zich
gelukkig
gemakkelijk
aan
aan
gematigde temperaturen.
Barkeria's groeien in korte tijd, dus
snel. In het voorjaar maken ze de
nieuwe scheuten in enkele maanden
tijd, bloeien meestal meteen daarna
en
dan
volgt
de
heel
lange
rustperiode, die op hun natuurlijke
groeiplaatsen samenvalt met de droge
tijd. Ze komen dus niet uit het
regenwoud en moeten dan ook niet als
bos-orchideeën behandeld worden.
Zonder die lange droge rust zijn de
planten niet in stand te houden.
Sommige soorten zijn lithofytisch
zoals B.l indleyana ssp. vanneriana, B.
halbingeri en B. scandens. Bij de
epifytische hangen de vele wortels
vaak vrij in de lucht, soms zit een
plant maar met een enkele wortel vast
aan zijn gastheer. Sommige zitten
zelfs op cactus zoals B. melanocaulon,
overigens wel aan de kant die van de
zon af is.
Kweekwijze:

Barkeria spectabilis (foto internet)
De meeste soorten van het geslacht
komen voor aan de pacifische kant
van Midden-Amerika over bijna de
hele lengte. Er is echter maar één
soort die vrijwel overal in dit gebied
gevonden kan worden, dat is de
kleinst bloeiende soort: Barkeria
chinensis. De meeste soorten groeien
in een veel beperkter deel van het
gebied.
Tien
soorten
en
een

Barkeria groeit liefst opgebonden op
kurk, hout of harde boomvaren. De
lithofythische soorten groeien goed in
een klein potje met stukken houtskool
en steenslag.
Zoals
u
uit
de
standplaats
beschrijvingen kunt halen, moeten
Barkeria's flink wat licht hebben en
bovendien duidelijk seizoenverschillen.
Veel water in de groeitijd, want ze
willen hard groeien en heel droog in
de rusttijd. In de rusttijd krijgen ze op
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de
natuurlijke
groeiplaatsen
het
meeste licht.
Als de planten flink aan de groei zijn
hebben ze veel water nodig en vooral
ook een hoge luchtvochtigheid. De
wortels moeten wel steeds even op
kunnen drogen. Tegen de tijd dat de
groei voltooid is en de bloemen open
gaan, moet de hoeveelheid water
geleidelijk verminderd zijn en kan
meestal volstaan worden met nevelen.
De hoeveelheid licht moet dan
inmiddels flink toegenomen zijn.
Meestal laten Barkeria's hun bladeren
vallen tegen het eind van de bloei. B.
chinensis verliest ze al als de bloemen
open gaan en B. naevosa zelfs nog
eerder. Alleen B. halbingeri wil ze wel
een paar seizoenen houden bij een
uitgekiend waterregiem. Bij de andere
Barkeria's moet je niet proberen met
extra water de bladeren te behouden,
het kost je de bloei en op den duur
ook je planten.
De bloemen komen aan een vaak
lange tak. Bij sommige soorten staat
de bloemtak rechtop, bij andere buigt
hij sierlijk voorover. De bloemen zijn
groot en helder gekleurd.
Soorten
B.
lindleyana
krijgt
aan
een
bloemstengel van 30 cm tot 10
bloemen van ongeveer 6 cm, de kleur
is variabel van wit tot donkerrose met
donkerder spikkels op de lip.
B.
spectabilis
krijgt
aan
zijn
bloemstengel van 15 cm de grootste

bloemen, 7,5 cm. tot 10 stuks
tegelijk; ze zijn rose met een
donkerrose rand aan de grote lip en
een donkerrose zuiltje, de lip is
daartussen
geel
met
donkerrose
spikkels.
B. scandens krijgt geheel donkerrose
bloemen van 5 cm; wel 25 stuks aan
een bloemstengel die tot 80 cm lang
kan worden.
B. barkeriola krijgt een bloemstengel
van 15 cm met ongeveer 5 bloemen
van 4 cm. die prachtig gekleurd zijn.
zachtrose tepalen, lip groot en wit,
halfrond gebogen en langs het zuiltje
doorlopend, het zuiltje is gespikkeld
met geel en hardrose, de lip heeft
voorop een grote hardrose vlek.
B.
melanocaulon
heeft
en
bloemstengel van ongeveer 20 cm met
6-8 bloemen van 2,5 cm. Ze zijn
zachtlila, van licht naar donker
verlopend, lip donkerder, ribbels op de
lip en onderkant van het zuiltje geel.
B. naevosa is een dwergje met
prachtige, hangende, 2 cm grote, rose
bloemetjes met een gele lip met rose
adertjes.
In het boek "Miniature Orchids" McQueen, dat verschillende kringleden
hebben staan 6 Barkeria's beschreven
met foto, (en 300 andere orchideetjes
allemaal met kweekbeschrijving en
kleurenfoto, aanbevolen!)
Bewerkt door Henk Smouter, bron
onbekend
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PLANTENKEURING JUNI 2013
Categorie beginners/jeugdleden
Natalia van Doormalen
Laelia purpurata

7,9D

Fam. Teurlincx
Paphiopedilum laevigatum
Eulophia euglossa

8,4D
7,7D

Arno Janssen
Euchile mariae
Lycaste
Phalaenopsis
Epidendrum difforme

8,9D
8,3D
7,8D
7,8D

Categorie Gevorderden
Jos Nuyten
Coelogyne fimbriata
Fam. Stompff
Ascocenda blauw
Vanda hybride

6,7
7,6
7,5

Henk en Koos de Wit
Epidendrum parkinsonianum
Bulbophyllum eberhardtii

8,3
8,1

Jo van Hoof
Dendrobium lituiforum
Pleurothallis flexuosa
Bulbophyllum species

8,5D
8,3
7,8

Scelochilus hirtzii
Odontoglossum hybride

7,6
7,4

Jos Verhoeven
Encyclia hybride

8,0

Simon Faro
Cypripedium kentucky pink

8,4

Categorie Superkwekers
Frans Blom
Bulbophyllum carunculatum
7,9
Bulbophyllum carunculatum geel7,8
Bulbophyllum umbellatum
7,4
Hans Faro
Physosiphon tubatus
Domingoa haematochila
Propetalum mathina

8,4
8,1
7,8

Martien Stiphout
Paphiopedilum lowii
8,6
Paphiopedilum parischii
8,5
Paphiopedilum niveum
8,5
Paphiopedilum rothschildianum 8,4
Paphiopedilum praestans
8,3
Paphiopedilum fowliei alba
8,1
Paphiopedilum randsii
7,9
Paphiopedilum dianthum
7,9
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TUSSENSTAND COMPETITIE TWEEDE KWARTAAL 2013

Punten

Aantal planten

8,617
8,150
7,800
6,700

16
10
4
1

8,456
8,411
8,133
7,433
7,729
8,200
8,250
8,200

23
21
25
10
7
6
4
2

8,917
8,325
8,208
7,655
8,275
7,800

37
12
17
11
8
1

Beginners: (6 planten/jaar)
1
2
3
4

A.Janssen
Fam Teurlincx
Natalia van Doormalen
Jos Nuyten

Gevorderden: (9 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8

Jo van Hoof
Gerard de Puit
Johnny Haasakker
Peter Stompff
Jos Verhoeven
Simon Faro
Kees van de Wittenboer
Henk en Koos de Wit

Superkwekers: (12 planten/jaar)
1
2
3
4
5
6

Margreet Verhoef-Sommeling
Hans Faro
Frans Blom
Fam. Coenen
Martien Stiphout
Heinz Deisenroth
*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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Plant van de maand december is geworden: Propetalum ‘Mathina’ van
Hans Faro. Gefeliciteerd!

8

AGENDA 2013
27 t/m 29 september. 5e Internationale Orchideeënshow ‘Tresors Tropicaux’,
Brussel, België
5 oktober. NOV Dag 2013, vrijmarkt * koop en verkoop * ontmoeten

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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