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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
juni 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 15

JUNI

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze maand krijgen we bezoek uit het zuiden. De inmiddels welbekende Belg
Patrick Mannens komt ons een verhaal vertellen over de orchideeën van
Zuid-Afrika. Veel van de orchideeën uit dit gebied zijn voor de meesten van
ons minder bekend en worden ook niet veel gekweekt. Dat is jammer, want
zoals we zullen zien, zijn ze prachtig!
Gongora grossa x galeata

Disa tripetaloides

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, plantenhandel,
materialenverkoop, de bar, plantenbespreking, 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 juli en augustus is er geen kweekgroep. We gaan in september weer verder.
Het onderwerp is nog niet bepaald maar wordt in het kringblad van augustus
bekend gemaakt. We zien jullie graag terug op de eerste dinsdag van
september.

BUSREIS
De geplande busreis naar België gaat door. Op 1 september gaat de bus naar
Petrens & Co in Gent en naar Akerne in Schoten. Graag willen we de
deelnemers eraan herinneren dat het volledige bedrag uiterlijk op de komende
kringavond 15 juni bij Koos de Wit betaald moet zijn. Neem voor meer
informatie contact op met Sjors Teurlincx

JAARPROGRAMMA 2018
15 juni
Patrick Mannens - Zuid-Afrika
juli vakantiemaand - geen bijeenkomst
17 aug
Rogier van Vught - Turkse Taurusgebergte
21 sept
Natalia van Doormalen - Catasetinae
19 okt
veiling
16 nov
Albert Maas - Orchideeën van Lesbos
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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KEURING
Beginners
Gevorderden:
Fam. Stompf
Oncidium sphacelatum

8,0

Fam. Teurlincx
Gongora superflua no 2
Aerangis ellisii
Bulbophyllum bicolor no 2
Gongora superflua no 1

8,1
8,1
7,4
6,8

MEI

2018

Superkwekers
Arno Janssen
Oncidium stramineum
Dendrobium hercoglossum
Cattleya mossiae
Dendrobium thyrsiflorum

8,4
8,2
7,7
7,5

Fam. Coenen
Pleurothallis discoidea
Coelogyne speciosa
Encyclia campylostalix
Phalaenopsis fasciata
Pleurothallis discoidea
Epidendrum cochleatum

8,3
8,2
8,2
7,8
7,6
7,6

Frans Blom
Dendrobium aggregatum

8,7

Hans Faro
Laelia purpurata

8,5

Jo van Hoof
Epidendrum brachystele
Leptotes species
Bulbophyllum purpurascens
Species 'Brazilië'

9,4
8,4
8,2
8,1

Jos Nuyten
Chiloschista lunifera
9,4
Epid. Secret Valley 'Orange Sugar' 8,6

Chiloschista lunifera foto: Jos Nuyten

Martien Stiphout
Paphiopedilum fowliei
Paphiopedilum haynaldianum
Paphiopedilum druryi

8,9
8,5
8,4
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DENDROBIUMS

UIT DE

De plant van de maand mei was een
Dendrobium lindleyi. Op de website
staat dat het een Dendrobium
chrysotoxum was, de naam die ook op
het labeltje stond. In de keuringsuitslag in dit boekje staat Dendrobium
aggregatum. Verwarrende namen? Tijd
voor
wat achtergronden
bij de
Densifloragroep. Een groep binnen het
grote geslacht Dendrobium waar deze
orchidee bij hoort.

Dendrobium lindleyi

DENSIFLORAGROEP

alle soorten geel of wit, soms met wat
roze en ze hebben een gele of zelfs
bijna oranje lip. De buitenste drie
bloembladen zijn vaak wat smal en
relatief klein. De binnenste bloembladen zijn groter en de lip is breed en
vaak wat donzig. Veel soorten hebben
kleine franjes aan de randen van de
sepalen en de lip.
De soorten uit de Densifloragroep
komen uit de berggebieden van
centraal Azië: van de Himalaya in het
westen tot Yunnan in het oosten en
dan zuidelijk tot in Maleisië. Ze kennen
allemaal een duidelijke rustperiode die
relatief droog is en een korte sterke
groeiperiode waarin overvloedig water
gegeven moet worden. De meeste
soorten hebben een vrij grote lichtbehoefte, met name tijdens de rust.
Van nature groeien ze in bladverliezende bossen.

De Densifloragroep wordt gekenmerkt
door spoelvormige bulben die op een
kort rhizoom, dicht bij elkaar groeien.
Aan de top van de bulb komen meestal
enkele bladeren. De bladeren zijn
donkergroen en blijven meerdere jaren
aan de plant. De bloemen staan in
trossen die uit de bovenste knopen van
de bulben komen, meestal tussen de
bladeren uit. Een bulb kan meerdere
jaren uit dezelfde bulb bloemstengels D. jenkinsii foto: abelard1005 (flickr)
produceren. De bloemen zijn bij vrijwel
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D. aggregatum is een wat afwijkende
soort in deze groep. Ze heeft kortere
bulben (5-10cm) en gewoonlijk maar
een
enkel
blad
per
bulb.
De
bloemstengels komen bij deze soort
niet uit de top, maar vaak uit de
knopen vanaf het midden van de bulb
en hoger. Er zijn twee ondersoorten:
var. aggregatum en var. jenkinsii. Die
laatste wordt gekenmerkt door hele
korte platgedrukte bulben (2-3cm) en
bloemtrosjes met maar 1 tot 3
bloemen. Beide variëteiten komen
naast elkaar in het hele verspreidingsgebied voor op 500-2000m
hoogte. De rustperiode moet licht zijn,
droger, maar niet te droog.
Tegenwoordig worden de variëteiten
als aparte soorten beschouwd waarbij
de
aggregatum-variant de
naam
D. lindleyi gekregen heeft.

groeit vaak op meer dan 2000m
hoogte. Ze heeft om te kunnen bloeien
een korte droge rust nodig die zeer
licht en koel moet zijn. Als de
rustperiode te warm of te lang is
geweest, kan het moeilijk zijn om ze
weer aan de groei te krijgen is mijn
ervaring.

Dendrobium farmeri

D. chrysotoxum

D. chrystotoxum is in alles groter dan
aggregatum en heeft tot vijf bladeren
aan de top. De bulben krijgen als ze
ouder worden de kleur van messing.
Deze soort komt uit het noordelijke
deel van het verspreidingsgebied en

Drie andere bekende soorten uit deze
groep zijn D. densiflorum, D. farmeri
en D. thyrsiflorum. Ze hebben wat
dunnere bulben die 4 tot 6-hoekig in
doorsnede zijn. Ze hebben mooie
hangende trossen met elk tot wel 30
bloemen. Bij densiflorum zijn die
bloemen helder geel, bij farmeri wit of
roze met een gele lip. D. thyrsiflorum
lijkt wat op farmeri, maar is groter en
de bloemtrossen kunnen tot wel 50
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bloemen dragen. Deze soorten kunnen
met wat minder licht toe en D. farmeri
heeft zelfs graag lichte schaduw. Ze
hebben graag een wat langere rustperiode waarin ze weinig water krijgen,
maar wel een hoge luchtvochtigheid
hebben.

D. harveyanum

Afbeelding 1: Dendrobium thyrsiflorum

Er zijn nog enkele soorten met
spectaculair
gefranjerde
bloemen.
D. harveyanum heeft franjes op de
petalen en korte franjes aan de lip.
D. brymerianum heeft lange vertakte
franjes aan de lip. Ze hebben niet zo'n
groot aantal bloemen, maar dat wordt
ruimschoots goedgemaakt door de
bijzondere vorm. In cultuur zijn deze
vergelijkbaar met D. farmeri.
D. brymerianum foto: Zichen Wang (flickr)
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PLANT

VAN DE MAAND MEI

2018

Alweer was er een ruime keru aan planten op de showtafel. En alweer kozen de
de leden voor een rijkbloeiende plant: deze keer de prachtige Dendrobium
lindleyi van Frans Blom als plant van de maand. En alweer: Proficiat Frans!
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AGENDA
9-10 juni
30 juni
6 oktober
15 december

Open huis Rölke Orchideeën, Stukenbrock, Duitsland
Masdevallia werkgroep, Botanische Tuinen, Utrecht
NOV-orchideeëndag, Botanische Tuinen, Utrecht
9e open Cattleya-dag bij Chris Loncke, Loppem, België

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

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
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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

