Oncidium hastilabium
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Kring NO-Brabant
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UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

21

JULI

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze avond komt Jac Wubben een presentatie geven over de geslachten
Oncidium en Odontoglossum. Die avond stond vorig jaar al op het programma,
maar kon toen helaas niet doorgaan. We verheugen ons nu op een interessante
avond over deze twee grote en zeer gevarieerde geslachten.

Rhynchostele maculata

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 bijeenkomsten van de kweekgroep
in verband met de zomervakantie. We zien jullie graag terug op de eerste
dinsdag van september dat is op 5 september.
Die avond gaat in elk geval door, maar het programma is bij het uitkomen van
dit boekje nog niet bekend. We hopen op de kringavond volgende week iets
mee te kunnen delen.
Verder kunnen er zoals altijd planten worden meegebracht om te bespreken.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St. Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2017
21 juli
augustus
15 september
20 oktober
17 november
15 december

Odontoglossum en Oncidium, Jac. Wubben
Vakantie
Botanische tuinen en hun geheimen, Albert Maas
Najaarsveiling
Catasetum en verwanten, Yéri Dewèvre
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.orchideebrabant.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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DENDROBIUM

LAMELLATUM VAR. PURPURATUM

Op de kringavond van maart 2016 bracht Thijs Coenen een Dendrobium
lamellatum var. purpurea mee voor de plantkeuring. En dan sta je als
keurmeester toch weer voor een uitdaging om er iets van te vinden, zonder dat
je de plant kent. In de plantbespreking heb ik de plant nog naar voren gehaald
om er iets meer van te weten te komen. Maar “warm”, “het hele jaar door kan
hij bloeien” en “bloeit steeds met enkele bloemtjes” is alles wat er mij van is
bijgebleven. Ik had me voorgenomen om eens in de boeken en websites te
duiken om meer van deze plant te weten te komen.
Dendrobium lamellatum is beschreven door Lindley in 1830 en behoort tot de
sectie Platycaulon. Opvallend zijn de platte pseudobulben die aan de basis smal
zijn en naar boven toe breder worden. Ze doen wat cactusachtig aan. Boven
aan de pseudobulben verschijnen meerdere keren, onregelmatig, ongeveer 2,5
cm grote bloemen. De plant groeit epifitisch en bloeit vooral in de winter, de
lente en de zomermaanden.
De plant lijkt op Dendrobium compressum en Dendrobium pseudolamellatum.
Verschillen zouden te vinden zijn in het aantal rijen ribbels op de lip en hoogte
verschillen daarin. Ook zou de kleur aan de onderzijde van het blad van belang
zijn om onderscheid te maken tussen deze soorten.
Het verspreidingsgebied van Dendrobium lamellatum omvat Myanmar (Birma),
Thailand, Sumatra, Java, Borneo en de Philipijnen. Daar groeit de plant in
bossen, op een hoogte van 400 tot 900 meter. Dat betekent dus vooral heel
warm.
Gemiddelde
hoogste
temperatuur is 28°C en de
gemiddelde laagste temperatuur
ongeveer 20°C en daarbij een
luchtvochtigheid die nauwelijks
onder de 90% zakt.
De bloem staat bijna 2 weken
open. De kleur is wit met een
geel/groene kleur op de lip.
Helaas heeft de bloem geen geur.
De variëteit purpuratum, (niet
purpurea) heeft een wit/rose kleur
op de bloemblaadjes.
Al met al, een plant die niet in
mijn kweekcultuur past. Dat hoeft
ook niet. Ik zal elke keer met veel
Dend. lamellatum var purpuratum
plezier genieten van de plant als
foto: Stefano douneika
Thijs hem weer meeneemt.
Jos Laaper
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FWC,

KWEKEN ZONDER MEDIUM

Wie op zijn orchideeënhobby ook op
Internet beleeft op Facebook en in
forums zal vast wel eens het begrip
FWC, Full Water Culture, gezien
hebben. Orchideeën die in een ruime,
vaak glazen, pot staan in alleen een
bodempje water. Geen bark, geen
houtskool, geen kleikorrels, alleen lucht
en water! Dat trok mijn aandacht. Het
is zo tegen het advies dat iedere
orchideeënliefhebber je zal geven:
“zorg dat de plant nooit in het water
blijft staan!” En hier zie ik gezonde en
zelfs bloeiende planten als boeketjes in
het water staan. Wat verder lezend
ontdekte
ik
dat
er
een
hele
gemeenschap is van hobbyisten die
orchideeën op die manier proberen te
kweken, met wisselend succes, dat
wel, maar toch regelmatig met succes.
Een beetje achtergrondinformatie.
Al veel langer is er de methode van
SHC, Semi Hydroponic Culture, een
uitvinding van Ray Barklow. Hij maakt
gebruik van gesloten potten, gevuld
met
die
rode
hydrokorrels.
Op
ongeveer een derde van de hoogte van
de pot (van onderen) worden enkele
gaten geboord. Als je water geeft, dan
vul je de pot helemaal, waarna
ongeveer twee derde weer leeg
stroomt door die gaatjes. Er blijft een
laagje water achter in de pot dat door
de korrels omhoog getrokken wordt en
in een week verdampt. Ik had al eens
geëxperimenteerd met die methode en
ontdekt dat het bij veel planten een
hele
snelle
nieuwe
wortelgroei
oplevert. Maar in de winter, als de
temperatuur in kas wat lager is, dan
leken de planten toch te lijden onder
het natte regime. Ik gebruik het nog
steeds om planten met weinig tot geen
gezonde wortels weer aan de gang te
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krijgen. En dat lukt me hierin beter dan
in een klassiek mengsel.

Encyclia ging zonder wortels in SHC. Heeft
nu nieuwe wortels en een scheutje.

Full Water Culture (FWC) is eigenlijk
niet zo heel veel anders, alleen
ontbreken nu de kleikorrels en drogen
de wortels in principe nooit meer op.
Voortdurend blijft er ongeveer een
kwart tot een derde water in de pot
staan. De pot moet wel ruim genoeg
zijn zodat er ook lucht bij het bovenste
deel van de wortels kan. Men beweert
dat de orchidee in deze cultuur
'waterwortels'
in
plaats
van
'luchtwortels' maakt en dat die wortels
wel in water kunnen groeien.
Ik had een stel kneusjes waarmee ik
wel eens wilde experimenteren. Met
een gezonde plant durfde ik het niet
goed: een Renanthera waarvan vrijwel
alle wortels verrot waren, enkele keiki's
van Phalaenopsis en een Coelogyne die

Enthousiast geworden heb ik ook de
Cymbidium goeringii (die van het
kweekproject), mijn Cattleya bicolor die
vorig jaar het verpotten niet overleefd
leek te hebben en een Phragmipedium
op water gezet.
Voor de Phragmipedium kwam de actie
te laat, maar de Cattleya maakt een
nieuwe scheut en nieuwe wortels. De
Cymbidium had wat langer nodig maar
begint nu ook een worteltje te maken.
Zijn er dan geen nadelen? Toch wel. De
methode is voor mij alleen geschikt op
de vensterbank. In de kas wordt het
water te koud en is het moeilijk om te
voorkomen dat er met sproeien teveel
water in het glas komt. Het glas wordt
snel vuil door kalkaanslag en door
algengroei. Het is niet eenvoudig om te
bemesten. Ik geef heel af en toe een
klein beetje omdat ik bang ben dat de
zouten zich anders zouden ophopen in
het water. Misschien zou ik een dag na
het bemesten het water moeten
Renanthera monachica in FWC. Oude
wortels bruin, nieuwe "waterwortels" groen verversen. Sommige wortels groeien
aan de binnenkant van het glas vast
zwaar door blackrot was aangetast. Ik waardoor je ze er niet zonder
heb de wortels van de planten goed
schoongemaakt en vrijwel alle oude
slechte wortels weggeknipt voordat ze
in het bodempje water gingen. De
planten staan op de vensterbank, want
het is wel belangrijk dat het water niet
te koud wordt (20 graden is goed). Het
water vul ik eens per week aan, soms
vaker, soms minder vaak. Tot mijn
verbazing begonnen alle planten na
enkele weken nieuwe wortels te
maken. Wel rotten de wortels die er al
aanzaten helemaal weg in het water.
Bij die rottende wortels heb ik het
water een paar keer ververst om Nieuwe wortels aan een bijna dode Cattleya
besmetting van de nieuwe wortels te beschadigen uit krijgt. Ik hoop er in de
voorkomen. De nieuwe wortels groeien toekomst meer ervaring mee op te
het water in en blijven tot nu toe doen, ook met het weer terugzetten in
gezond.
bark en met andere soorten.
Niek Hanckmann
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KEURING
Beginners:
-Gevorderden:
Arno Janssen
Trichopilia tortilis
Leptotes unicolor
Oncidium hybride
Dendrobium senile
Lycaste aromatica

8,7
8,7
8,2
8,2
8,2

Fam. Stompf
Bulbophyllum fritillariflorum
Brassavola Jimminey Cricket

7,9
7,8

Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum echinolabium
Eulophia euglossa
Phalaenopsis lueddemanniana

8,8
8,7
8,5

JUNI

2017

Jos Nuyten
Lepanthus telipogoniflora
Catasetum tenebrosum

9,4
8,6

Jos Verhoeven
Paphiopedilum Saint Swithin

8,3

Superkwekers:
Fam. Coenen
Paphiopedilum Saint Swithin
Encyclia campylostalix
Schoenorchis paniculata
Species 2
Dendrobium farmeri

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

Frans Blom
Aerides flabellata
Dendrobium farmeri

8,6
7,2

Jo van Hoof
Bulbophyllum purpurascens

8,3

KEURINGSFORMULIEREN

INVULLEN

Elke maand verwerk ik de uitslagen van de keuringsformulieren voor het
overzicht in ons kringblad. Dit is een tijdrovende bezigheid. Hierbij kunnen jullie
mij op een aantal manieren werk uit handen nemen:
1. Door de wedstrijdformulieren via de computer in te vullen (dit gebeurt
al steeds meer, daarvoor dank).
2. Door de formulieren in elk geval goed leesbaar in te vullen
3. En, hoe dan ook, door de plantnamen correct in te vullen.
Veel tijd gaat namelijk zitten in het corrigeren van de namen. Vaak is ruim een
kwart van de namen niet correct op de formulieren ingevuld. Hiervoor zoek ik
eerst in de Internet Orchid Species Photo Encyclopedia de namen op. Lukt dat
niet wordt verder gezocht op internet met wisselend succes. In het kringblad
staan altijd de gecorrigeerde namen, áls ik die tenminste heb weten te
achterhalen. Vergelijk na keuring de namen van je planten met de namen zoals
ze in het kringblad staan en verbeter je labeltjes zodat een volgende keer wel
de juiste naam wordt ingevuld.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Wim Crins
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TUSSENSTAND 2E
Naam:

KWARTAAL

Gemiddelde

(T/M

JUNI)

Aantal planten

Gevorderden (minimaal 9 planten vereist):
1. Arno Janssen
8,600
2. Henk en Koos de Wit
8,589
3. Jos Nuyten
8,578
4. Fam Teurlincx
8,133
5. Jos Verhoeven
8,238
6. Peter Stompf
8,214
7. Niek Hanckman
8,400
8. Kees van de Wittenboer
8,200

24
15
13
16
8
7
5
1

Superkwekers (minimaal 12 planten vereist):
1. Fam. Coenen
8,650
2. Jo van Hoof
8,500
3. Frans Blom
8,378
4. Martien Stiphout
8,600

40
15
9
4

Pseudorchis albida, Valle de Cestrède, Pyreneeën
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PLANT

VAN DE MAAND JUNI

2017

De plant van de maand juni was de Aerides flabellata van Frans Blom. Nog niet
eens zo'n groot exemplaar maar wel met twee prachtige grote bloemtrossen en
een flink stel gezonde wortels. Mooi kweekresultaat dat ook nog veel belooft
voor de toekomst. Proficiat Frans!
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AGENDA 2017
15 juli
2 september
7 oktober

Werkgroep Masdevallia, Bot. Tuinen Utrecht
Algemene plantenverkoopdag, 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
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

