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LET OP: ANDERE LOCATIE!!!
Dr. Poletlaan 67
Terrein GgzE, Eindhoven
aanvang 20.00 uur
Vorig jaar zijn we als kring gestart met een kweekproject. Patrick heeft toen
voor ons jonge Cattleya’s geregeld en daar is een flink aantal leden mee aan de
slag gegaan. Deze avond zien we de kleintjes terug, hopelijk een beetje groter
en willen we graag van elkaar horen hoe we ze kweken. Ook worden de
plantjes van het kweekproject 2017 deze avond uitgedeeld.
Vergeet niet jouw exemplaar van 2016 mee te brengen.
Let op de andere lokatie!

Brassocattleya Maikai
Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, plantenhandel,
materialenverkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Plant van de maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 6 juni om 20.00u komt de kweekgroep weer bij elkaar. Deze
avond bespreken we de planten die vorig jaar van eigenaar gewisseld zijn op de
ruilavond.
Verder kunnen natuurlijk zoals altijd planten ter bespreking worden
meegenomen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2017
19 mei
16 juni
12 juli
Augustus
15 september
20 october
17 november
15 december

Plantbespreking kweekproject 2016
Bulbophyllum, Dirk de Haan
Odontoglossum en Oncidium, Jac. Wubben
Vakantie
Botanische tuinen en hun geheimen, Albert Maas
Najaarsveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond, details volgen

TIPS

EN

TRICKS

OP DE WEBSITE

In het ledengedeelte van de website vind je voortaan
een onderdeel “Tips en Tricks”. Hier komen allerlei
artikeltjes te staan over de verzorging van onze
orchideeën. Als je zelf tips of tricks hebt, stuur dan
een berichtje aan Gerard de Puit. Op de website kun
je overigens wel reageren en discussiëren over de
tips
en
tricks.
Ga
gauw
kijken
op:
http://www.orchidee-brabant.nl
Om ook op het afgesloten deel te komen moet je
inloggen. Meld je bij Gerard als je nog geen toegang hebt (en dat wel wilt).
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ROUTEBESCHRIJVING

OP

GGZE

Zoals aangekondigd gaan we deze maand in op de uitnodiging van GGzE om
onze kringavond bij hen te houden. Een korte beschrijving om er te komen is
wel handig want bijna het gehele terrein is omgedoopt tot Dr. Poletlaan.
Mogelijk dat daardoor een navigatiesysteem (Tomtom) niet 100% uitkomst
biedt. Daarom: voer op je navigatie Dr. Poletlaan in en je zult zien dat nummer
67, waar we in de buurt moeten zijn niet geaccepteerd wordt door je navigatie,
tenminste met mijn Tomtom was dat zo. Maar je kunt wel naar de Dr. Poletlaan
navigeren en je komt via de poort aan de Anthony Fokkerweg het terrein op
(zie A op het kaartje).
Dan volg je de bochtige weg tot de T-splitsing (zie B op het kaartje) en je slaat
links af. Direct rechts is een groot parkeerterrein. Vanaf daar is het 50 meter
lopen tot de ingang van het gebouw (volg de pijl “Haardhout te koop” (zie
foto)).

Heb je geen navigatie, neem dan even contact op met Huub, Sjors of Gerard.
Met een beetje uitleg gaat het zeker lukken.
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ORCHIDEEËN

IN

RIPSDORF

Vorig jaar (eind mei 2016) hebben we
de Eifel bezocht om op zoek te gaan
naar orchideeën in de vrije natuur. We
waren
enthousiast
geraakt
door
eerdere reizen naar Rhodos en Corfu
waar we veel orchideetjes hebben
gezien. In 2015 hebben we het
Gerendal bij Schin op Geul bezocht
waar je heel veel soorten orchideeën
kunt bewonderen op een heel klein
gebiedje. In de Eifel zullen we wat
langere wandelroutes maken om de
orchideeën te vinden.
Via internet kom je regelmatig de
omgeving van Alendorf tegen waar je
zou moeten zijn om diverse soorten
orchideeën te vinden. We zochten in
deze omgeving een hotel en vonden in
Ripsdorf, een buurdorp van Alendorf,
hotel Breuer. In dit hotel hangen
diverse foto’s van orchideeën aan de
muur naast vele andere soorten
planten uit deze omgeving. Iemand
van de universiteit Bonn heeft hier
gelogeerd tijdens zijn inventarisatie
van de vele planten in deze omgeving
en een 3 tal ordners vol foto’s met
beschrijving achtergelaten in dit hotel.
Blankenheim is de grotere plaats in
deze omgeving, het Oberes Ahrtal
genoemd.
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EN

IRRHAUSEN – DEEL 1

Vanaf de parkeerplaats van dit eenvoudige, goede en niet dure hotel start
al direct een mooie wandeling door het
Lampertsdal van zo’n 10km lang, via
goed begaanbare
en
aangeduide
wegen en paden. De hoogteverschillen
zijn ook beperkt of verlopen zeer
geleidelijk. De eigenaresse van het
hotel duidde diverse vindplaatsen van
orchideeën langs dit wandelpad aan,
waardoor het vinden ervan niet meer
zo lastig was. Los hiervan zijn de
bloeiende orchideeën op veel plaatsen
duidelijk
zichtbaar
vanaf
het
wandelpad.

Net buiten Ripsdorf, richting Alendorf,
ligt een klein moerasgebiedje met een
uitgezet goed begaanbaar pad tussen
planken. Hier werden we eerst op het
verkeerde spoor gezet door de in grote
hoeveelheid aanwezige herfsttijloos,
waarvan de bladeren veel gelijkenis
vertonen met de rozet van de
purperorchis.
Deze
herfsttijloos
vonden we overal op de wandeling en
het zal in de herfst ook een prachtig
gezicht opleveren als al deze planten
in bloei staan!

Maar al snel vonden we de eerste
echte bloeiende orchidee, een gevlekte
rietorchis (Dactylorhiza maculata).
Daarnaast waren er nog een 3 tal
andere soorten aan het uitlopen,
waarvan sommige in knop. Het was
lang koud in de Eifel is geweest, met
zelfs nog sneeuw begin mei. Daardoor
stonden veel orchideeën nog lang niet
in bloei. Wij waren voor de bloei van
veel orchideeën dus eigenlijk nog te
vroeg. Begin juni lijkt een betere tijd,
al vonden we nu ook al enkele bijna
uitgebloeide exemplaren tijdens onze
vakantie.
Een stuk verderop richting Alendorf
vonden we enkele exemplaren van de
mannetjesorchis (Orchis mascula), en
ook van de aangebrande orchis (Orchis
ustulata). Deze laatste was vrij klein,
zo’n 10 cm hoog, waardoor hij minder
opviel. We hebben hem toch kunnen
fotograferen, waarna we onze tocht
voortzetten en we plots verrast werden
door een groot omheind gebied met
herten. Waarschijnlijk worden deze
voor een mals hapje tijdens het
kerstdiner gehouden.

In Alendorf leidt de route eerst naar de
“Kalvarieberg”.Hier
staan
diverse
soorten orchideeën tussen de Jeneverbessen. Hier stonden de vliegenorchis
(Ophrys insectifera), mannetjesorchis
en ook het soldaatje (Orchis militaris)
in bloei; diverse andere soorten waren
ook hier nog in opkomst.

We ontmoetten hier een ander stel
orchideeënliefhebbers, dat vertelde dat
in de buurt van Gönnersdorf, zo’n 12
km verderop, honderden vliegenorchissen in bloei stonden met een
enkele hommelorchis ertussen. Wij
vonden
hier
maar
een
paar
exemplaren van de vliegenorchis. De
wandelroute op de Kalvarieberg is een
breed
processiepad; de orchideeën
vind je al direct naast het pad maar de
meeste
staan
tussen
de
juniperusstruiken.
Dit stukje van de wandeltocht maakt
deel uit van nog een andere route, die
is uitgezet in Alendorf. Die andere
route wordt aangeduid met een
orchidee op de wandelbordjes. Deze
hebben wij niet gelopen, maar
waarschijnlijk komt deze route langs
nog meer en andere orchideeën. Dat is
dan voor een volgende keer.
Wim Crins
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KEURING
Gevorderden:
Arno Janssen
Epidendrum ciliare
Dendrobium farmeri
Dendrobium unicum

8,6
7,7
7,6

Fam. Teurlincx
Gongora galeata concolor
Gongora pleiochroma
Gongora chocoensis ‘Mattis’
Gongora cassidea

7,8
7,6
7,6
7,1

Jos Nuyten
Phrag. Memoria Dick Clements
Phragmipedium popowii
Ionopsis utricularioides
Phalaenopsis tetraspis ‘C1’

9,1
8,5
8,5
7,9

Jos Verhoeven
Encyclia Natalia

8,1

TUSSENSTAND 1E
Naam:

APRIL

2017

Superkwekers:
Fam. Coenen
Scaphosephalum species (2)
Phalaenopsis species
Microterangis hildebrandtii
Encyclia campylostalix
Cymbidiella rhodochila
Dendrobium hildebrandtii
Malaxis latifolia
Dendrobium parishii

8,6
8,6
8,6
8,4
8,4
8,2
8,2
7,4

Frans Blom
Bulbophyllum
Bulbophyllum
Bulbophyllum
Bulbophyllum

9,4
8,9
8,0
7,8

Jo van Hoof
Dendrobium jenkinsii
Leptotes bicolor
Dendrobium nobile

KWARTAAL
Gemiddelde

(T/M

MAART)

Aantal planten

Gevorderden (minimaal 9 planten nodig):
1
Arno Janssen
8,467
2
Henk en Koos de Wit
8,222
3
Fam Teurlincx
8,133
4
Jos Nuyten
7,800
5
Jos Verhoeven
8,250
6
Peter Stompff
8,360
7
Niek Hanckmann
8,333
8
Kees van de Wittenboer
8,200

11
9
11
7
6
5
3
1

Superkwekers (minimaal 12 planten nodig:
1
Fam. Coenen
8,550
2
Jo van Hoof
8,445
3
Martien Stiphout
8,600
4
Frans Blom
8,500

28
11
4
3
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falcatum (1)
falcatum (2)
longissimum
nymphopolitanicum

8,2
8,2
8,2

MEMORIA
In april werd een orchidee met de naam Phragmipedium Memoria Dick
Clements plant van de maand. De plant en de bloem zien er heel natuurlijk uit,
maar de lange naam doet vermoeden dat het wel eens een complexe hybride
zou kunnen zijn. Dat blijkt niet zo te zijn, maar dat later.
Via de zoekpagina van het RHS (Royal Horticultural Society) vond ik de hybride
al gauw, maar wat me opviel was dat er nog een stuk of 30 Phragmipediums
waren die 'Memoria' heten. Zou er een bedrijf achter zitten? Wat verder zoeken
liet zien dat bijna al die hybriden door andere mensen gemaakt en door weer
andere mensen geregistreerd waren. Dus alles van een bedrijf lijkt
onwaarschijnlijk.
Wat verder opvalt is dat de meeste hybriden van Phragmipedium uit de
jaren 90 en uit deze eeuw stammen. Er wordt blijkbaar nog niet zo lang mee
gewerkt. Dat verbaast me niet, want om de een of andere reden werden
Phragmipediums lang als lastig bestempeld. In tegenstelling tot de meeste
andere orchideeën staan ze graag behoorlijk nat. Aan tussendoor opdrogen
hebben ze een hekel, maar constant nat betekent in onze kassen vaak
schimmel en rot in de wortels waar ze ook niet tegen kunnen. Toch heb ik
zeker vijf jaar een plant in de kas gehad die altijd in een schaaltje water stond.
Helaas is hij uit zijn pot gegroeid en het verpotten en scheuren heeft hij
ternauwernood overleefd. Het stukje dat nog leeft, wil echter helemaal niet
vooruit.
Ik werd toch nieuwsgierig naar dat Memoria. Een nieuwe zoekopdracht bij RHS
liet me zien dat er bijna 3000 (!) hybriden geregistreerd zijn waarvan de naam
met Memoria begint. Van enkele planten vond ik op internet informatie dat ze
zo vernoemd waren ter ere van een overleden persoon. Dick Clements is
waarschijnlijk een familielid van degene
die deze Phragmipedium geregistreerd
heeft; een zekere G.R. Clements over wie
verder geen informatie te vinden is.
De kruising zelf is eenvoudig. Het is een
zogenaamde primaire hybride waarbij het
stuifmeel van Phrag. besseae op de
stempel van Phrag. sargentianum gedrukt
is. Dat verklaart de eenvoudige, maar zeer
elegante vorm en kleur én de rijke bloei.
Mijn eigen kleine stukje Phragmipedium
Schroederae gaat nu onmiddellijk over op
full-water-culture, daarover misschien een
andere keer meer.
foto: Jos Nuyten
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PLANT

VAN DE MAAND APRIL

2017

We zien niet vaak Phragmipediums als plant van de maand. Maar deze met
zoveel bloemen, zo’n mooie kleur en vorm is natuurlijk terecht de winnaar
geworden: Phragmipedium Memoria Dick Clements van Jos Nuyten. Proficiat!
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AGENDA 2017
12-14 mei
13 mei
27 mei
10-11 juni
18 juni
24 juni
7 oktober

Orchideeëntentoonstelling Reinhart, Haren
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, Monster
Int. Ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem, Oosterbeek
Expositie orchideeënkring Namen, Moulin de Ucimont
Bijzondere plantenmarkt Succulenta, Kolpinghuis Nijmegen
Werkgroep Masdevallia, Bot. tuinen Utrecht
Orchideeëndag NOV, Bot. Tuinen Utrecht

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl

Wim Crins
Sjors Teurlincx
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub/Sjors

06-83365414
06-23250947
06-22541548
06-20529978
073-5321664
0412-451027

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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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
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

