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JUNI

LET OP: OORSPRONKELIJKE LOCATIE!!!
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing over Bulbophyllum door Dirk de Haan. Bulbophyllum, het grootste
orchideeëngeslacht, zelfs het op twee na grootste plantengeslacht, komt in alle
tropische gebieden voor.
Ruime keuze voor Dirk om een avondvullende lezing over te houden.

Bulbophyllum spec.

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'

In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkosten van de kweekgroep in
verband met de zomervakantie. We zien julie graag terug op de eerste dinsdag
van september.

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

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

Scaphyglottis pulchella

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. Op dit moment is hier een interessante
discussie gaande over de Vanda tricolor van het
kweekproject.
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).
2

BRASSAVOLA
In mei was een Brassavola plant van de maand. In dit geslacht vinden we zo’n
20 soorten die allemaal ronde potloodachtige bulben en bladeren hebben. De
twee soorten met afwijkende, platte bladeren zijn er zo’n 100 jaar geleden
uitgegooid en heten nu Rhyncholaelia. Alle soorten hebben witte bloemen, vaak
met een zweem van groen, rood of paars erin en van alle soorten geuren de
bloemen in de avond of de nacht. Ze worden waarschijnlijk door nachtvlinders
bestoven. Er zijn een paar soorten die je regelmatig in collecties aantreft: B.
nodosa, B. cuculata en B. flagelaris.
B. nodosa is een relatief kleine soort met rechtopstaande
bladeren. In een pot groeien ze rechtop, maar ook
opgebonden hebben de bladeren de neiging om omhoog te
groeien. De soort is veel gebruikt in kruisingen met Laelia
en Cattleya. De lip van B. nodosa hoort zuiver wit te zijn en
de andere bloembladen licht groenig. Als dat niet zo is, dan
heb je waarschijnlijk met een van zijn hybriden te maken.
De lip doet wat denken aan een hartje en vormt een lange
smalle buis rondom het zuiltje.
B. cuculata is wat groter en de bladeren
hangen wat meer. In een pot gekweekt
beginnen ze omhoog en buigen dan in
een mooie boog naar beneden. Op een
blok groeien ze in een soort kwart cirkel naar beneden. De
bloemvorm van cuculata is wat afwijkend. Opvallend is het
buitengewoon
lange
vruchtbeginsel
en
de
lange
afhangende sepalen, petalen en de middenlob van de lip.
Vaak zit er een zweempje oranjerood in de petalen en
sepalen.
B. flagelaris is de grootste van de drie.
De bulben zijn langer dan die van de
andere soorten en de bladeren van deze soort worden wel
een halve meter lang en hangen sterk naar beneden. De
petalen en sepalen van flagelaris staan mooi open en de lip
is rond en vormt een trechtertje rond het zuiltje.
Alle drie de soorten zijn de moeite van het kweken waard.
Een lichte plaats met in de groeitijd veel water is
uitstekend. De planten groeien het liefst opgebonden of in
grove bark in een klein potje of mandje. Zorg voor
voldoende luchtbeweging en geniet van deze bijzondere
planten. Niet vergeten om een keer ’s nachts te gaan
ruiken!
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ORCHIDEEËN

IN

RIPSDORF

EN IRRHAUSEN

De wandeling waar ik vorige maand
over schreef gaat verder vanaf de
Kalvarieberg naar beneden het dal van
de Lamperts in. Opmerkelijk is het hoe
dit beekje grotendeels onder de grond
verdwijnt; door de kalksteen is door de
eeuwen heen een nieuwe onderaardse
verbinding tot stand gekomen met een
lager liggende waterstroom, waardoor
veel water wegstroomt naar die
onderaardse gangen. Dit fenomeen
wordt op een van de informatieborden
“Ein Bach verschwindet” langs de beek
aangegeven. Als een nog kleiner
beekje stroomt de Lampert verder.

Een stukje verderop kun je linksaf
terug naar het hotel, maar doorlopend
langs de beek kom je mannetjesorchis
tegen, eigenlijk vlak voor je op een
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– DEEL 2,

verharde weg komt
Ripsdorf terug te keren.

VERVOLG
om

richting

Teruglopend richting Ripsdorf over de
verharde
weg
kom
je
nog
2
vindplaatsen tegen. Eerst op de
oostelijke helling van de Höneberg,
rechts van de verharde weg, via een
onverhard pad als je berg voorbij bent
en vervolgens nog op de Büschelsberg
die je bereikt via een met W aangeduid
onverhard pad in richting dorp,
tegenover de Höneberg. Op beide
bergjes vind je weer tussen de
juniperusstruiken
diverse
soorten
orchideeën; de meeste nog niet in
bloei, maar de mannetjesorchis stond
ook hier volop in bloei.

Naast orchideeën zagen we veel geel
gekleurde weiden op onze wandeling:
geel van de boter- en paardenbloem,
maar ook weiden vol met de gele
sleutelbloemen en regelmatig waren
deze weiden omzoomd met de fel geel
bloeiende brem! Een schitterend
gezicht. Een enkele keer kwam je ook
de paarse mannetjesorchis tussen de
gele sleutelbloemen omhoog. Ook van
de schitterende vergezichten hebben
we genoten evenals van de vele vogelen vlindersoorten die we zagen. Verder

kwamen we een grote diversiteit aan zagen staan. Een mooie afsluiting van
bloemen en planten tegen; op de onze vakantie.
Höneberg vonden we nog een heel
onverwachts een mooie witte narcis.
Zoveel orchideeën je tegenkomt, zo
weinig gastronomische rustplaatsen
vind je op deze wandelroute. In dit deel
van de Eifel heeft niet elk dorp een
eigen cafe of restaurant! Dit valt met
name tegen als je in de regen loopt en
je snel een schuilplaats zoekt.

Als je hier aan de wandel gaat, zorg
dan voor voldoende proviand en vocht
voor onderweg. Bankjes staan er
voldoende. Je moet al naar de grotere
plaatsen als Blankenheim, Stadtkyll of
Gerolstein om meerdere restaurants en
winkels te vinden. In Alendorf hebben
we aan de voet van de Kalvarieberg
een kleine bakker gevonden, die
lekkere koffie met gebak serveert.
Later zijn we nog naar Irrhausen
gegaan, in de Südeifel, dicht tegen de
grens aan met Luxemburg. Hier kostte
het meer moeite om orchideeën te
vinden , maar ook dat is gelukt. Op
onze voorlaatste vakantiedag maakten
we nog een lange wandeling in deze
omgeving en hier kwamen we meer
herten en reeën dan mensen tegen. En
deze dag werd wel heel bijzonder toen
we midden in het bos nog het wit
bosvogeltje (Cephalanthera longifolia)

Al met al een fijne en geslaagde
wandelvakantie in de Eifel. Op slechts
2 uur en een kwartier rijden van huis
zijn nog vele vindplaatsen van
orchideeën aanwezig in een mooie
omgeving. In het juiste seizoen kun je
hier
honderden
orchideeën
zien
bloeien. We zullen zeker nog vaker
naar de Eifel teruggaan om van al dat
moois te genieten.
Wim Crins
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TOEVALLIGE

ORCHIDEEËN

Als wij op vakantie gaan, dan gaan wij per bus. Al jaren
zijn onze reizen uitgestippeld en weten we van te voren
waar we naar toe gaan en hoe onze reis er uit ziet. Dus
we gaan niet bewust op zoek naar mooie cultuur of
natuur. Dat zien we vanzelf wel. In Oostenrijk zijn we
eens met een busje naar de top van een berg gereden,
echt een toeristenplek. Tijdens een wandeling kom je
van alles moois tegen waaronder
een
muggenorchis.
Veel
wandelaars lopen hier gewoon
aan voorbij, maar ik let toch wel
op wat er groeit. Een paar dagen
later liepen we langs een beekje .
Hier
stond
een
eenzame
bosorchis, bijna uitgebloeid. Een foto maken, en dan
verder. Maar na wat kijken, zag ik er een spierwit
spinnetje op zitten. Genietend van de zon……
Een aantal jaren geleden was ik met onze hond op ons
eigen terrein aan het wandelen. De hond snuffelde in het
gras, en langs de sloot. Plots viel mijn oog op een paar
langgerekte bloemenstelen. Niet wetende wat dit was
ging ik verder. Toen na enige tijd de bloemen open
waren, zag ik het pas. Er bloeide op onze grond de
Epipactus helleborine. En nog niet zo weinig ook… Ook
stond er de Epipactus palustris. Het was een mooie
ontdekking. Tijdens een andere wandeling, bleek er bij
de buren ook E. helleborine te groeien. En nog op een
enkele plaatsen meer. Vorig
jaar waren het er erg veel,
maar nu heb ik nog niet eentje
gezien. Misschien komt het, dat
er bomen gerooid zijn. Het
onkruid is wel hoog, maar er
groeit geen orchidee meer
tussen. Misschien komen er het
volgende jaar wel weer terug.
Want het is wel spectaculair;
orchideeen op je eigen grond.
Bij ons in de buurt, binnen enkele kilometers afstand,
ligt een veldje van Staatsbosbeheer. Regelmatig kom
ik er langs. Toen een aantal jaren terug mij iemand
vertelde dat er aardorchideeën groeien, ben ik in de
auto gestapt en er naartoe gereden. Het is een veldje
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dat je eigenlijk niet mag betreden. Het is ook erg drassig. Maar ja, je wil toch
wat zien! Maar aangezien het lopen wat moeizaam gaat, ben ik niet ver
gekomen. Je zakt er te ver in weg. Dan maar naar huis en de lens gehaald, om
de bloemen van dichtbij te fotograferen. Dat is me gelukt. Heel erg mooi: een
flinke groep Dactylorhiza's. Maar het is wel raar; het ene jaar is het er prachtig
paars, en het volgende jaar is er niets te zien. Niet eentje. Eigenaardig. Dus als
er wel wat bloeit, dan is het genieten.
Yvonne Beniers

KEURING
Beginners
-Gevorderden:
Arno Janssen
Oncidium stramineum
Coelogyne usitana
Cattleya mossiae
Cattleya intermedia alba
Epidendrum ferrugineum
Fam. Teurlincx
Dendrobium victoria-reginae

8,5
8,5
8,3
8,2
8,2

MEI

2017

Henk en Koos de Wit
Encyclia hanburyi
Angraecum leonis
Brassavola cucullata

8,1
8,4
8,0

Niek Hanckmann
Prost. Holm's Green Emerald
Bifrenaria aureo-fulva

8,6
8,4

Superkwekers
-6,7
7

PLANT

VAN DE MAAND MEI

2017

Tot plant van de maand mei is gekozen de Brassavola cucullata van Henk en
Koos de Wit. Stevig in de bloemen en mooi gepresenteerd op blok. Daar mag je
trots op zijn!
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AGENDA 2017
10-11 juni
18 juni
24 juni
2 september
7 oktober

Expositie orchideeënkring Namen, Moulin de Ucimont
Bijzondere plantenmarkt Succulenta, Kolpinghuis Nijmegen
Werkgroep Masdevallia, Bot. tuinen Utrecht
Plantenverkoopdag Bot. Tuinen
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
0499-373816
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
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

