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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
april 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 20

APRIL

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Zoals altijd is april weer de maand van de voorjaarsveiling. Ieder kan planten
inbrengen die geveild worden om zo binnen de kring een nieuwe eigenaar te
krijgen. De planten moeten wel gezond zijn en zonder beestjes. Per lid
maximaal 15 planten (of andere voorwerpen) en maximaal 2 planten van
dezelfde soort. Voor een volledig reglement zie onze website.
Koop en/of verkoop planten en verbeter zo je collectie!
Gongora grossa x galeata

Restrepias in speciale bakken bij Harald Mexsenaar

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, de bar,
plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van de maand'.
Vanwege de veiling zal er geen plantenhandel zijn. Ook de materialenhandel is
helaas afwezig (materialen kunnen wel meegebracht worden op bestelling,
doe dat dan vóór 17 april bij Henk de Wit)
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 1 mei om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar. We
gaan dit keer jonge plantjes oppotten. Van de maandelijkse inleg van het
afgelopen jaar hebben we weer leuke jonge plantjes ingekocht en daar gaan we
mee aan de slag. Ook voor oppot materiaal is gezorgd.
Verder kunnen natuurlijk zoals altijd planten ter bespreking worden
meegenomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2018
20 apr
veiling
18 mei
Rogier van Vugt - Het Turkse Taurusgebergte
15 juni
Patrick Mannens - Zuidelijk Afrika
juli vakantiemaand - geen bijeenkomst
17 aug
nog niet bekend
21 sept
Natalia van Doormalen - Catasetum
19 okt
veiling
16 nov
nog niet bekend
21 dec
eindejaarsavond

WEBSITE
Heeft u de website van onze kring al eens goed
bekeken? U vindt er allerlei informatie over de kring:
het programma, de kweekgroep, foto's van activiteiten
en nieuws.
Maar er is meer! Zo vindt u op de website een digitaal
archief van de plant van de maand (al 10 jaar!) en van
het kringblad (sinds 2009). En voor het kringblad is er
nog een zoekfunctie ook.
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RESTREPIA -

DEEL
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(vervolg van het artikel in maart 2018; staan deze bakken vrijwel droog terwijl
eerder gepubliceerd in het kringblad de luchtvochtigheid toch rond 80%
van de Arnhemse Orchideeën Kring)
blijft. Voordeel dat de planten in deze
bakken staan is tevens dat een potje
Restrepias produceren jonge plantjes niet zo gauw om valt of als je deze
aan de basis van volwassen bladen - aanstoot van de plank af valt maar in
de zogenaamde keikis. Deze kun je de bak blijft staan. Zorg voor een
afbreken als ze groot genoeg zijn en getemperde
verlichting
gedurende
voldoende eigen wortels hebben. Zet ongeveer 12 uur.
ze vervolgens in een potje met
sfagnum zodat het wortelsysteem zich
in een paar maanden verder kan
ontwikkelen.
Houdt
het
sfagnum
vochtig maar niet nat. Binnen één of
twee jaar kunnen de eerste bloemen
verwacht worden. Zelf heb ik soms al
een bloem binnen het eerste jaar.
De planten mogen licht uitdrogen
tussen het water geven maar zelf wil ik
hier geen risico bij lopen en houd ik de
planten constant vrij vochtig. Dit doe ik
door
de
planten
handmatig
te
sproeien. ’s Zomers zet ik ook de
sprinkler aan. Deze bevochtigt de kas
overdag ongeveer iedere twee uur
gedurende een paar minuten en dit 8x
per dag tussen 8.00uur en 18.00uur.
R. antenniferum gigantea
Veruit de meeste planten, zowel
Restrepia als Pleurothallis staan bij mij Als voeding geef ik het hele jaar door
in kunststof bakken van 70x30x7,5cm Akerne Rainmix, 0,5 gram per liter
en 52,5x23,5x5cm (verkrijgbaar bij water (maatlepeltje is bijgeleverd),
Röllke in Duitsland) met onderin een uiteraard opgelost in regenwater.
plastic rooster van ongeveer 12mm Restrepias hebben geen rust periode
hoog. Deze bakken zijn ’s zomers tot maar bloeien het hele jaar door. Ze
net onder de bovenkant van het groeien vrij snel en je kunt ze op
rooster gevuld met water. Dit houdt de verschillende manieren vermeerderen
luchtvochtigheid op 80%. ’s Winters dus niet alleen d.m.v. de eerder
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vermelde keikis maar ook door
scheuren of d.m.v. het af knippen van
een ouder blad en dit in een potje met
vochtige sfagnum plaatsen. Binnen
een paar maanden zullen de eerste
wortels verschijnen.
Restrepias zijn makkelijk te onderhouden planten die binnen een paar
jaar mooie tentoonstellings-planten
kunnen worden. Iedereen die een
kleine probleemvrije plant zoekt moet
zeker dit geslacht overwegen. Er zijn
veel kleurvariëteiten van geel, bruin,
paars en rood, sommige met stippen of
met strepen. De grootste bloem heeft
de R. antenniferum gigantea welke
maar liefst tot 50mm kan groeien.

niet vernoemde soorten. Een probleem
waar ik regelmatig tegenaan loop is
dat er erg veel synoniemen in de
benaming zijn. Je ziet dan ergens op
een show of bij een kweker een naam
bij een Restrepia waarvan je denk deze
soort heb ik nog niet en koopt hem
dan. Thuis gekomen ga je via internet
zoeken naar de naam en dan blijkt dat
het een synoniem is voor een soort die
je al hebt.

Ook aan het uiterlijk van de bloem is
voor een leek soms moeilijk te zien
welke soort het is. Ze lijken ontzettend
veel op elkaar zoals bijvoorbeeld R.
brachypus, R. striata, R. falkenbergii,
R. wagenerii, R. cloesii, R. hemsleyana
en
R.
tabae.
Hieronder
enkele
In mijn kas staan op dit moment 59 voorbeelden.
verschillende soorten waarvan 9 nog

R. wagenerii
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R. hemsleyana

R. falkenbergii

Een iets afwijkende soort en tevens
een die wat duurder in aanschaf
(€45,00) is de R. chocoensis. Een wat
tragere groeier die zie zich ook wat
minder makkelijk laat opsplitsen. Bij
mij
bloeit
deze
Restrepia
wel
regelmatig in de kas. Mijn ervaring is
dat deze zich duidelijk prettiger voelt
in een gematigde kas.
Conclusie: Restrepias zijn ontzettend
leuke plantjes om in je collectie te
hebben. Ze zijn niet duur, makkelijk te
houden,
relatief
eenvoudig
te
vermenigvuldigen en er is een grote
variëteit in kleuren.
Tekst en foto's:
R. chocoensis
Harald Mexsenaar

COELOGYNE

PULVERULA IN VOLLE BLOEI
Thijs Coenen stuurde ons een mailtje
met enkele foto's van zijn Coelogyne
pulverula. De plant stond op dit
moment prachtig in bloei met zes
bloemstengels. De lange hangende
bloemstengels
zijn
een
echte
blikvanger omdat alle bloemen tegelijk
opengaan. Thijs hoopt de plant nog
mee te kunnen nemen naar de
komende kringavond, maar vreest dat
hij tegen die tijd uitgebloeid zal zijn. Hij
wil ons dit plaatje toch niet onthouden.
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KEURING

MAART

Beginners
Gevorderden:
Fam. Stompf
Dendrobium aggregatum
Dendrobium gracilicaule
Gongora quinquenervis
Cattlianthe 'Golden Girl' x
Rhyncattleanthe Taida Love Star
Fam. Teurlincx
Angraecum sesquipedale

Paphiopedilum species
Dendrochilum wenzelii
Dendrobium chrysotoxum
Restrepia species
8,7
8,2
8,0

Fam. Coenen
Hexisea species
Microterangis hildebrandtii
Dendrobium aberrans
Pleurothallis lindenii
Pleurothallis lindenii
Oncidium leucochilum
Cattleya intermedia alba
Dendrochilum wenzelii
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7,8
7,7
7,0
6,8

Frans Blom
Paphiopedilum sukhakulii x virgo 8,6
Mormolyca ringens
8,3
Paphiopedilum gratrixianum
8,3

7,9

8,0

Jos Verhoeven
Paphiopedilum sukhakulii x virgo 8,2
Superkwekers:
Arno Janssen
Oncidium maculatum
Oncidium leleui
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8,6
8,3

8,6
8,4
8,4
8,1
8,1
8,1
8,0
7,9

Gerard de Puit
Pleurothallis epiglottis
Acronia tridentata
Rossioglossum williamsianum
Pleurothallis micklowii
Coelogyne stricta

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

Jo van Hoof
Dendrobium Rainbow Dance
Scaphyglottis violacea

8,3
7,7

Hans Faro
Leptotes bicolor

8,7

Jos Nuyten
Lepant. ionoptera x escobariana
Trichocentrum helicanthum
Phragmipedium Ainsworthii
Neofinetia falcata

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

TUSSENSTANDCOMPETITIE 1E
Naam:
Beginners:
1
Wim Crins
2
Natalia van Doormalen

KWARTAAL

2018:

Gemiddelde

Aantal planten

8,075
8,350

4
2

Gevorderden:
1
Fam. Teurlincx
2
Peter Stompf
3
Arno Janssen
4
Henk en Koos de Wit
5
Niek Hanckmann
6
Jos Verhoeven
7
Kees van de Wittenboer

8,000
8,100
7,800
8,175
8,500
8,400
8,200

8
7
5
4
2
2
1

Superkwekers:
1
Fam. Coenen
2
Jo van Hoof
3
Gerard de Puit
4
Jos Nuyten
5
Martien Stiphout
6
Arno Janssen
7
Frans Blom
8
Hans Faro

8,225
8,350
8,514
7,983
8,500
8,420
8,260
8,700

22
10
7
6
5
5
5
1

AGENDA
maart-mei
21 april
28 april
12 mei
19-21 mei
2-3 juni
9-10 juni

Orchideeën in de Keukenhof t/m 13 mei
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem
Algemene ledenvergadering NOV, Bot. tuin Utrecht
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën
Orchidays, Binche, België
Open dagen Akerne
Open huis Rölke Orchideeën
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PLANT

VAN DE MAAND MAART

2018

De showtafel had vorige maand weer een mooie keur aan planten. De leden
van de kring hebben uit deze weelde de Leptotes bicolor van Hans Faro
gekozen als plant van de maand. Proficiat Hans!

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
activiteiten
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep
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Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub/Sjors

06-53258929
0499-373816
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl

06-20529978 redacteur@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
0412-451027

Kringblad van Orchideeënvereniging NO-Brabant.
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Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
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Aan dit nummer werkten mee:
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Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,t.n.v. Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland
IBAN: NL65 INGB 0003268332.
Kring NO-Brabant is één van de 19 kringen binnen de Nederlandse
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ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en
hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststofen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
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

