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SEPTEMBER 2011

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

Lezing Jos Janssen over Equador
We blijven even in Zuid-Amerika! Vorige keer Brazilië, deze keer is
Equador weer aan de beurt. Jos Janssen doet op deskundige wijze
verslag (met mooie plaatjes) van zijn reis naar dit mooie
orchideeënland

Maxillaria chlorantha
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring,plantenverkoop,
materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van
de‘Plant van de Maand' natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
Op dinsdag 4 oktober is er weer een bijeenkomst van onze werkgroep.
Iedereen brengt 1 of 2 planten mee waar iets over te vertellen of te
vragen valt.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Dit is het eerste kringblad na de vakantie. Hopelijk zijn we de regentijd
een beetje te boven gebleven, want het was toch wel triest allemaal.
Laten we hopen op een mooier najaar.

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

JAARPROGRAMMA 2011

16
21
18
16

september
oktober
november
december

lezing Jos Janssen
Veiling
lezing Ed Schmidt
Eindejaarsavond

2

OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november organiseert Jan van der Linden
open dagen in zijn
orchideeënkwekerij in Brakel. De voorgaande open dagen waren zeer
geslaagd en gezellig en we hopen
er wederom een succesvolle en gezellige dagen van te maken. U bent
van harte welkom van 10.00 tot
16.00. Voor meer informatie kijk op www.orchideeenvdlinden.nl

ONZE TENTOONSTELLING TUINCENTRUM OVERVECHT
Noteer alvast in de agenda: op 4, 5 en 6 november verzorgen wij weer
een mooie tentoonstelling bij tuincentrum Overvecht in Boxtel. Het is
een bijzondere gelegenheid: het tuincentrum bestaat 20 jaar.
We krijgen een mooie ruimte ter beschikking om weer een prachtige
tentoonstelling op te bouwen. Natuurlijk rekenen we weer op een
ruime inzending van planten en medewerking bij opbouw en afbraak.
Meer hierover op de kringavond.

VOORAANKONDIGING VEILING
Op 21 oktober staat de jaarlijkse najaarsveiling weer op het
programma. Heb je nog planten die gedeeld moeten worden, doe het
dan nu, dan heb je grote kans dat ze al weer aan de wortel zijn bij de
veiling. Dat vergroot de overlevingskansen van nieuw opgepotte
planten natuurlijk sterk. Ga verder je kas of collectie eens langs en kijk
of er wat over is, planten die het bij jou misschien minder goed doen
die je gewon kwijt wilt. De veiling is het moment om planten aan te
bieden en natuurlijk om planten voor een schappelijke prijs aan te
kopen.
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DENDROCHILUMS VAN DE PHILLIPPIJNEN

Dendrochilum filiforme (foto: internet)
Inleiding
Het zuid-oost Aziatische geslacht
Dendrochilum is de laatste jaren
steeds populairder geworden. Er
zijn tal van redenen voor: het
grootste deel van de soorten is
makkelijk te kweken, als ze
eenmaal aangeslagen zijn het
snelle groeiers, ze nemen niet al
te veel ruimte in beslag (de
miniatuurtjes zijn waarschijnlijk
zelfs goed onder kunstlicht te

kweken!!), de verschillende
soorten worden steeds vaker door
kwekers aangeboden, de kas
hoeft niet al te sterk verwarmd te
worden, de meeste planten zien er
zelfs zonder bloemen leuk uit, veel
soorten bloeien het hele jaar door,
er is een overvloed aan bloemen,
sommige soorten geuren heerlijk,
er is een brede schakering aan
kleuren en ze zien er al gauw
“tentoon-stellingswaardig” uitzien.
Meer redenen zijn er eigenlijk niet
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te bedenken om deze planten mooi
te gaan vinden en te gaan kweken.
Of je moet er helemaal niets van
hebben en vinden dat ze te
makkelijk zijn. Lees dan vooral niet
verder!
Verspreiding
Er zijn ongeveer 250 verschillende
soorten in het geslacht
Dendrochilum beschreven. Het
centrum van het
verspreidingsgebied zijn de
Filippijnen, met ten minste 96
verschillende soorten. Maar ook op
Borneo en in Indonesië komen veel
soorten voor, zeker 150 zijn er al
bekend! Wat minder soorten zijn te
vinden in andere landen in Zuidoost Azië. Dendrochilums groeien
meestal als epifyten op bomen, of
als lithofyten op rotsen. Wij kennen
geen terrestische soorten.
De cultuur van Dendrochilums
Omdat het meestal gaat om
planten die in de bergen groeien,
verlangen ze altijd een hoge
luchtvochtigheid, voldoende frisse
en bewegende lucht, nogal wat
schaduw (70-80% voor de meeste
soorten), een goed doorlatend
medium dat echter wel vocht vast
kan houden en een temperatuur
die schommelt tussen 10 en 30°C.
Als medium voldoet het volgende
mengsel het beste: 70% gewassen
bark (de middelste gradatie voor
de grovere planten en de fijnste
gradatie voor de fijnere planten),

10% riviergrind, 15% perlite en
5% kort gesneden sphagnum. Let
wel: andere kwekers, andere
omstandigheden, andere mix!! Er
zijn kweker die alleen maar in
sphagnum kweken en ook die alles
op sphagnum en piepschuim
zetten, allebei met prima
resultaten. Pas gedeelde planten
reageren goed op een klein potje
gevuld met levende sphagnum.
Ook gezonde achterstukken zullen
er op uitlopen. Frisse lucht en een
constante hoge luchtvochtigheid
zijn het belangrijkste. Probeer de
planten zo koel mogelijk te houden
tijdens de zomermaanden en hou
ze in de winter uit de kou. Soorten
uit de laaglanden zoals D. filiforme
verlangen een minimum
nachttemperatuur van minstens
10°C om bladval te voorkomen.
Andere soorten die warmtetoleranter zijn en hogere winternachttemperaturen verdragen zijn
D. convallariaeforme, D.
glumaceum, D. magnum, D.
uncatum en D. yuccaefolium.
Sommige soorten zijn goed op
blokken boomvaren of kurk te
kweken, zolang de watergift
voldoende is en de
luchtvochtigheid altijd hoog blijft.
Een laag sphagnum over de
wortels is aan te raden. Goed te
kweken zijn op deze wijze D.
arachnites, D. convallariaeforme,
D. cootesii, D. parvulum, D.
pulcherrimum en D. saccolabium.
Dendrochilums moeten het
grootste gedeelte van het jaar
vochtig gehouden worden, maar
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niet nat. We laten ze een paar
dagen drogen de volgende
watergift, tenminste in de koelere
maanden. Veel soorten
ontwikkelen hun nieuwe scheuten
in een “rolletje”. Als in deze
“buisjes” water blijft staan, zowel
in de winter als in de zomer, zal de
nieuwe scheut onherroepelijk
afsterven. Dendrochilums reageren
in de groei goed op allerlei
meststoffen, in de lente mag u ook
werken met meststoffen die

langzaam hun product afgeven
(osmocote).
De grotere planten kunnen in de
lente of de vroege herfst gedeeld
worden, maar pas op: delen is een
hele schok voor deze planten, dus
alleen doen als het niet anders
kan.
Naar een artikel van Bert van
Zuylen, vertaling van J.
Cootes/D.P. Banks - Orchids
augustus 1997

Dendrochilum cootesii
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PLANTENKEURING 15 JULI 2011
Categorie beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Encyclia livida
Spathoglottis plicata

7,9D
7,4

7,5
7,4

Categorie superkwekers

Categorie gevorderden
Jo van Hoof
Cadetiataylori
Pleurothallis teres 1
Pleurothallisteres 2

Albert Maas
Oncidium chrysomorphum
Oncidium incurvum

8,3
8,5D
8,3

Simon Faro
Paphiopedilumniveum
Phalaenopsis braceana

8,5D
8,5D

Peter Stompff
Ascocenda hybride oranje

7,3

Riet Maas
Coelogynepandurata
Vanda hybride paars

8,3
8,3

Jan van Hurne
Paphiopedilum maudiae
Paphiopedilum species

8,0
8,2

Frans Blom
Bulbophyllum carunculatum 9,2D
Coelogyne speciosa var. Alba 8,3
Paphiopedilum hybride
8,5
Jan van der Linden
Bulbophyllum lobbii
Dendrochilum irigense
Meiracyllium trinasutum
Phalaenopsis cornu servi

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

Margreet Verhoef Sommeling
Cattleya walkeriana x interm.
Dendrobium Snowflake
Dracula benedictii
Howeara Lava Burst
Restrepia condorensis
Rodriguezia venusta

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

Plant van de maand juli was ditmaal de enorme
Bulbophyllumcarunculatum van Frans Blom. Frans, gefeliciteerd!
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AGENDA 2011
1 oktober: NOV dag, Botanische tuinen Utrecht, 10.00-15.00 uur
5-8 oktober: Orchideeenshow Twello,
4-6 november: tentoonstelling Overvecht, Boxtel, Kring NO-Brabant
11-13 november: jubileumtentoonstelling Noord-Holland-noord, Alkmaar
voor meer info: www.nov-orchidee.nl

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
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
0653258929
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
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
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