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

Lezing
Vanavond doet Albert Maas verslag van zijn reis naar Singapore en zijn
bezoek aan de 20e World Orchid Conference show in november 2011.
Daar krijgen we spectaculaire foto’s van te zien!

Renanthera imschootiana (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 werkgroep “Kweken leer je van elkaar” komt weer bijeen op dinsdag 2
oktober. We nemen allemaal 1 of 2 planten mee en vertellen
waarom de anderen juist deze plant(en) moet(en) zien. Als je geen planten
hebt die de anderen moeten zien, neem dan 1 of 2 planten mee waar je vragen
over hebt.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Op verzoek plaats ik in het kringblad met enige regelmaat weer enkele stukjes
(in de originele spelling!) uit “ de oude doos”. Artikeltjes die zijn verschenen in
'ONZE TUINEN' , geïllustreerd Weekblad voor Vaklieden en Liefhebbers, gewijd
aan Tuin- en Buitenleven. Redactie: B. Boon en A.J. van Laren (Hortulanus) te
Amsterdam, J.K. Budde (Hortulanus) te Utrecht en E. J. C. Kuyper te
Amsterdam.
De stukjes over orchideeën zijn geschreven door J. K. Budde.

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

JAARPROGRAMMA 2012
21 september
19 oktober
16 november
15 december

Albert Maas, Singapore en de 20th
WOC
Veiling
Jos Janssen, orchideeën op Rhodos
Eindejaar bijeenkomst, ook dit jaar wil Jan van der
Linden ons graag weer ontvangen. In verband met de
kerst hebben we de bijeenkomst een week vervroegd,
namelijk op zaterdag 15 december, van 10.30-14.30
uur.
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BERMPLANTEN IN NORMANDIË
Deze zomer ben ik weer eens in Normandië op vakantie geweest, een van mijn
favoriete streken in Frankrijk. Zeker in juni, als de grote vakantietrek nog niet
op gang is gekomen, is het er heerlijk rustig. Trouwens, de streek waar wij
heengaan (schiereiland Cotentin, onder Cherbourg) is zelfs in het hoofdseizoen
betrekkelijk rustig, iedereen schijnt er, op weg naar het zuiden, zo snel
mogelijk voorbij te willen. Toegegeven, je moet een beetje geluk hebben met
het weer, niets is zo veranderlijk daar aan die Kanaalkust.
Juni is een van de mooiste jaargetijden voor de natuur en zeker dit jaar, door
zijn vele regens en gematigde temperaturen bleek dat de natuur hier wel heel
spectaculair op had gereageerd. Alles groen en vol bloemen, zelfs de doorgaans
droge duinhellingen stonden vol in bloei.
Hoe merkwaardig is het, als je eenmaal de kuststreken van Normandie bereikt,
te bemerken dat sommige bermen van overwegend geel-, wit- , blauw- en
roodbloeiende kruiden ineens overwegend paars kleuren. Bij het eerste beetje
paars zie je, al rijdend, vanuit je ooghoeken dat het een orchidee moet zijn, en
bij de eerste beste gelegenheid stop je dan even om te kijken. Inderdaad:
orchidee, fotootje gemaakt.

Ons markiesje Bowie ergens langs een weg
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Hoe nutteloos is deze eerste actie. Want enkele kilometers verder zie je vrijwel
niets anders dan paars. Toch even gestopt omdat er wel heel veel op een
kluitje stonden, maar daarna heb je het wel gehad, eigenlijk.

Anacamptis pyramidalis, groeiend op de camping
Trouwens, opmerkingen naast je in die trant weerhouden je er dan ook van
steeds te stoppen. Na enkele dagen heb je het zelf ook wel helemaal gezien,
want hoe mooi en ongewoon het voor ons Nederlanders ook mag zijn, je went
er wel aan.
Datzelfde hebben de fransen kennelijk ook, want bermen worden daar ook
gemaaid en dan gaan ze echt niet om een hoekje paars heen maaien,
integendeel, hele plakken werden voor de voet afgemaaid. Maar kennelijk
vormt dit geen bedreiging, want anders zouden ze toch niet zo massaal
voorkomen, lijkt me. Overigens was het overwegend de soort Anacamptis
pyramidalis (hondskruid) die ik tegenkwam, naast enkele Dactylorhiza soorten
(D. maculata en de bijna uitgebloeide D. majalis).
Voor een orchideeënliefhebber is het toch wel een must om het eens gezien te
hebben!
Henk Smouter
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ORCHIDEEËN 100 JAAR GELEDEN: ODONTOGLOSSUM
De tijd is daar, wij spreeken van
september en october, om onze in de
koude kas staande Odontoglossums na
te zien en zoo nodig te verplanten. Het
is daarom een gunstige tijd omdat wij
nu over een vochtige lucht kunnen
beschikken, de planten dus
gemakkelijk gaan groeien en nog voor
den winter beslag hebben kunnen
leggen op de nieuwe compost.
Vooral exemplaren die zich niet lekker
gevoelen, en die vindt men in elke
collectie, nemen wij het eerst onderhanden. Wij slaan die uit de potten,
ontdoen ze van de compost van doode
wortels en van oude schijnknollen. Zij
komen in potten die niet te groot
mogen zijn; als het plantje er eventjes
in kan staan is het groot genoeg. Het
verdient aanbeveling, deze planten bij
elkander te zetten in dat gedeelte der
Odontoglossumkas waar zij minder
frissche lucht krijgen dan de andere.
Zij hebben in de eerste weken bijna
geen water nodig; maar gezorgd moet
worden dat de omgeving steeds zeer
vochtig is, terwijl vriendelijke
zonnestralen buiten de deur worden
gehouden.
Planten die vroeg gebloeid hebben zijn
nu druk bezig met het vormen van
nieuwe scheuten, en deze brengen,
zooals men weet nieuwe wortels mede;
de meest gunstige tijd dus voor
verplanting, wanneer dat noodig is. Zij
die later hebben gebloeid en nog geen

bewijs geven van hernieuwden groei,
welnu, die laten we stilletjes staan en
wachten zoo lang dat nieuwe scheuten
zich openbaren.
Voor wij gaan verplanten, kijken wij elk
exemplaar goed na, en bespeuren wij
dit kleine, nijdige, geel gekleurde
Thripsje dan gaan wij aan den avond
van den dag de kas vol tabaksrook
zetten, doen dit met twee dagen weer
en eindigen niet alvorens wij de
overtuiging hebben dat elk insect dood
is. Wanneer wij voor het rooken de
temperatuur wat doen stijgen, dan
komen die insecten uit hun
schuilhoeken en de oogst aan dooden
wordt er grooter door.
De beginner in de cultuur der
Orchideeën moeten wij waarschuwen,
om, wanneer hij zijn Odontoglossum
gaat verplanten geen al te grote potten
te nemen; heusch de pot behoeft niet
veel grooter te zijn dan de plant, en
het is verkeerd te denken dat een plant
in een grootere pot, harder zal groeien
dan in een kleine. Dubbel kwaad wordt
het voor de plant wanneer er niet met
de noodige voorzichtigheid gegoten
wordt.
Men behoort zoo te verplanten dat de
plant twee jaar kan blijven staan. Met
dit werkje bezig zijnde wil men er wel
om denken de schijnknollen achter de
twee jongste weg te snijden. Deze
kunnen dienen voor de
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vermenigvuldiging en daartoe worden
zij in kleine potjes gevuld met
sphagnum gezet.

Pas verplante Odontoglossums moeten
voorzichtig begoten worden en
wanneer wij gieten, doen wij dat
zooveel mogelijk langs den potrand.
Natuurlijk gebruikt men steeds
schoone potten en deze vult men voor Geeft men in den beginne wat veel
de helft met potscherven waarop geen water dan is de kans groot dat de
wortels gaan rotten en dat ze de
kuiltje voorkomt. Zij worden verder
bladeren laten vallen.
aangevuld met een compost die
Het gebeurt dat na de verpotting de
bestaat uit varenwortelgrond van
Polypodium en Osmunda en Sphagnum schijnknollen gaan rimpelen, dit is met
van ieder een derde. De compost wordt water niet te verhelpen, wel door een
oordeelkundigen cultuur.
tamelijk fijn gemaakt en gezeefd;
vooral moet gezorgd worden dat alles
goed vermengd wordt. Is dit alles in
Uit: Onze Tuinen, september 1910
Overgenomen en bewerkt door Henk
orde dan werkt men er wat kleine
Smouter
stukjes potscherven door en de
compost is voor gebruik gereed.

Rossioglossum (odontoglossum) grande (foto internet)
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PLANTENKEURING 17 AUGUSTUS 2012

Categorie
beginners/jeugdleden

Stelis species
Categorie superkwekers

Geen inzendingen

Categorie gevorderden
Jo van Hoof
Dendrobium virginalis
hybride
Stelis species

7,4

8,7
8,1

D
D

Margreet Verhoef - Sommeling
Bulbophyllum makoyanum
Diaphenanthe species
Dracula wallisii
Dryadella zebrina
Epigeneium nakaharaei
Laelia sincorana
Lc. Lucky Man x
Slc Mahalo Jack
Polystachia species

8,4
8,2
7,8
7,8
7,5
8,1
8,3
8,0

Simon Faro
Bulbophyllum arfakianum
var. Alba
Ornithocephalus manabina
Paphiopedilum concolor
Paphiopedilum godefroyae

8,1
8,5
8,3
8,4

Frans Blom
Coelogyne speciosa
Pragmipedium hybride
Zygostates lunata

7,8
7,3
7,3

Gerard de Puit
Masdevallia hybride

7,6

Hans Faro
Brassocattleya Amethyst

8,1

Chysis aurea (foto Henk Smouter)
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Plant van de maand april is geworden de Dendrobium virginalis hybride
van Jo van Hoof. Gefeliciteerd!

NOV-DAG 6 OKTOBER
Op zaterdag 6 oktober a.s. wordt in de Botanische Tuinen in Utrecht weer de
jaarlijkse NOV-dag gehouden. Een uitgelezen gelegenheid om uw collega
hobbyisten te ontmoeten, uw overtollige planten te verkopen of nieuwe planten
te kopen. De NOV dag is geopend van 10:00 tot 15:00 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.
Namens het bestuur van de NOV
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AGENDA 2012
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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