Barkeria uniflora

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
oktober 2017

UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

20

OKTOBER

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Zoals altijd is oktober weer de maand voor onze najaarsveiling. De planten
die je in het voorjaar gescheurd hebt kun je nu kwijt en dat is voor anderen
weer een manier om tegen aardige prijsjes weer iets nieuws aan de
verzameling toe te voegen.

Epidendrum ibaguense

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

LEER JE VAN ELKAAR'

De volgende avond van de kweekgroep is op dinsdag 7 november. Deze avond
houden we plantenruil. Soms doet een plant het bij jou niet zo goed omdat je
misschien net niet kunt bieden wat de plant nodig heeft. Breng een plant mee
die je graag kwijt wilt en ruil die tegen een plant die een ander graag kwijt wil.
En natuurlijk horen we graag waarom je juist die plant wilt ruilen.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St. Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2017
20 okt
17 nov
15 dec

Najaarsveiling
Catasetum en verwanten,
Yéri Dewèvre
Eindejaarsavond, details volgen

INFORMATIE

OVER DE VEILING

Omdat nog steeds niet iedereen toegang heeft tot het
ledendeel van de website, zetten we hier het
veilingreglement nog maar eens in het boekje. Mocht
je van plan zijn om planten of andere zaken aan te
bieden, dan is het goed om dit nog eens door te
nemen. Het belangrijkst zijn: geen zieke planten,
geen
ongedierte,
maximaal
15
planten,
maximaal 2 per soort, duidelijk ingevulde
veilinglijst.
Artikel 1
Door het bestuur wordt jaarlijks één of meerdere veilingen georganiseerd als thema van
een kringavond. Een veiling kan in samenwerking met een andere kring georganiseerd
worden.
Artikel 2
Het bestuur stelt per veiling een commissie in bestaande één of meerdere
veilingmeesters, tevens assistenten (meestal drie) die de administratie verzorgen.
Commissieleden worden door het bestuur uitgenodigd.
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Artikel 3
Alle kringleden kunnen orchideeën en voorwerpen bestemd voor onze hobby, zoals
boeken, ventilatoren, opblokmaterialen enz. enz. ter veiling inbrengen.
Artikel 4
Alleen voorwerpen die goede staat verkeren en volwaardige en gezonde planten worden
geaccepteerd, één en ander ter beoordeling van de veilingcommissie.
Artikel 5
Alles wat ter veiling wordt gebracht, dient voor aanvang van de vergadering ter
inschrijving en keuring aangeboden te worden bij de veilingcommissie, vergezeld van
een, door de kring ter beschikking gestelde, maar door de eigenaar ingevulde lijst van
inzendingen. (zie https://orchidee-brabant.nl/images/reglementen/veilinglijst-2017.xls of
neem contact op met de secretaris)
Artikel 6
Maximaal 15 planten kunnen per persoon aangeboden worden en maximaal 2 per soort.
Artikel 7
Planten die niet “schoon” zijn (ongedierte/ziekte) worden niet geveild en ter zijde gezet.
Een en ander ter beoordeling van de veilingmeester(s).
Artikel 8
Het volgnummer voor het artikel op de lijst van inzendingen wordt, met het lidnummer,
door de eigenaar overgenomen op een sticker en op het artikel geplakt. Dus: bijvoorbeeld
80-1 … 80-15 komt op de stickers.
Artikel 9
Als een minimumprijs voor het aangebodene gewenst is, dient die op de inzendinglijst
vermeld te zijn. Indien geen minimumprijs vermeld is bepaald de veilingmeester de inzet.
Artikel 10
Tot het moment van veilen, kunnen de spullen en planten op de daarvoor bestemde tafels
gezet worden, zodat iedereen het aangebodene kan bekijken.
Artikel 11
Grotere hoeveelheden van één soort, van zaailingen, stekken of delen van één plant
kunnen uitsluitend na overleg met de veilingcommissie worden geveild. De opinie van de
commissie is bindend.
Artikel 12
De veiling geschiedt per opbod; biedingen alleen in hele of halve Euro’s, ter beoordeling
van de veilingmeester(s). Een uitgebracht bod is bindend.
Artikel 13
De afrekening vindt plaats direct na afloop van de veiling.
Artikel 14
10% van de veilingprijs komt ten bate van de kringkas, als volgt verdeeld: 5% ten laste
van de verkoper en 5% ten laste van de koper.
Artikel 15
Het bestuur noch de veilingcommissie is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het
geveilde, maar heeft slechts een controlerende en regelende taak in deze.
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HABENARIA,

EEN WERELDPLANT!

Tropische aardorchideeën zijn een
beetje een ondergeschoven kindje bij
veel liefhebbers. Onterecht, zo bleek
vorige maand wel weer toen een gele
Habenaria rhodocheila plant van de
maand werd. Aardorchideeën hebben
de naam wat lastig te zijn. Misschien
ook wel omdat de planten zich een
deel van het jaar onder de grond
terugtrekken. Daar staat tegenover dat
ook sommige andere orchideeën een
rustperiode nodig hebben.

Ook Europa heeft er een, als je de
Canarische eilanden tenminste bij
Europa rekent: Habenaria trydactilites.
Deze
Europeaan
is,
zoals
veel
soortgenoten niet erg opvallend, maar
er zitten ook een paar zeer opvallende
planten in het geslacht die we gelukkig
af en toe tegenkomen.

Habenaria rhodocheila (syn. xanthocheila)

Habenaria trydactilis
Foto: Engeser (via Wikimedia)

Habenaria is het grootste geslacht van
aardorchideeën. Het heeft zo'n 800 tot
900 soorten en ze komen over de hele
wereld voor in tropische en gematigde
streken. Dus echt een wereldplant!
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Allereerst de H. rhodocheila van vorige
maand. Deze plant komt in varianten
voor van rood (waar de naam vandaag
komt) tot geel en er is zelfs een roze
variant. Af en toe worden de gele en
de roze variant als afzonderlijke
soorten benoemd (H. xanthocheila en
H. erichmichaelii),
maar meestal
worden ze gezien als vormen van
rhodocheila. Het is een compacte plant
met een mooie basale rozet bladeren.
De bloemstengel kan zo'n 50 cm lang
worden, maar blijft meestal veel korter
en draagt een 10-tal vrij grote
kleurrijke
bloemen.
De
bloemen
hebben een lang spoor waar een
beetje nectar in zit en ze worden dan

ook door vlinders bevrucht. De soort
komt voor in heel zuid-oost Azië en
groeit daar in humus in scheuren en
kleine holtes van rotsen. Vaak staan ze
in de buurt van stromend water. In het
groeiseizoen behoorlijk nat, maar ook
met
enkele
maanden
volstrekte
droogte. Als je dat na kunt doen zijn
het geen moeilijke planten.

wonderlijke schoonheid. Wit met een
rood accentje en een krans van
stralende franjes aan de lip. Elke bloem
kan wel 4 tot 5 cm groot zijn.

Pecteilis radiata (syn. Habenaria radiata)
Foto: Alpsdake (via Wikimedia)

Habenaria medusa
Foto: Orchi (via Wikimedia)

Habenaria medusa en Habenaria
myriotricha zijn ook spectaculaire
soorten die we soms in cultuur zien. Ze
lijken vreselijk veel op elkaar maar
worden door Kew nog als afzonderlijke
soorten benoemd. Ze komen voor in
Thailand, Cambodja en Laos. Ze
groeien daar in een vrij warm klimaat,
maar ook weer met een uitgesproken
nat en droog seizoen. Uit een klein
knolletje komt een stevige plant met
een bloemstengel van 40 cm. Daarop
ook weer een 10-tal bloemen van een

Ook voor de tuin is er een Habenaria.
In noord-oost Azië groeit Habenaria
radiata (officieel nu Pecteilis radiata).
Dit is een klein plantje dat slechts 10
tot 15 cm oog wordt. Er kunnen zo'n 5
bloempjes aan een stengeltje zitten en
die zijn maar 2 tot 3 cm groot. Helder
wit met een beetje groen en geel,
maar vooral de vorm is heel bijzonder.
Net een vogeltje dat wegvliegt. De
plant wordt in Japan dan ook Sagi-so
genoemd, dat reigergras betekent. Ze
houden van een vochtige plek met
licht zure grond. Ze kunnen vorst
hebben, maar het is beter om er in de
winter een laagje blad overheen te
leggen. Als je ze binnen overwintert
net niet helemaal droog houden. De
knolletjes zijn erg klein en drogen
anders uit.
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KEURING

SEPTEMBER

2017

Beginners

Superkwekers

Natalia van Doormalen
Paph. Magic Lantern x emersonii
Paph. malipoense x primulinum

8,4
8,1

Wim Crins
Paphiopedilum hybride
Vanda coerulea
Paphiopedilum hybride

8,5
8,2
8,0

Fam. Coenen
Habenaria rhodocheila
8,6
Scaphosepalum verrucosum
8,5
Epidendrum porpax
8,5
Zootrophion atropurpureum
8,4
Liparis gibbosa
7,9
Phrag. longifolium x sargentianum 7,9
Liparis viridiflora
7,8

Gevorderden:
Fam. Stompf
Sigmatostalix radicans
Stelis species
Bulbophyllum fritillariflorum
Fam. Teurlincx
Prosthechea cochleata
Dendrochilum latifolium
Vanda Janice Allison
Oncidium Goldiana
Gongora latisepala
Jos Nuyten
Lepanthes telipogoniflora
Trichoglottis triflora
Dendrobium moniliforme
Jos Verhoeven
Paphiopedilum Prime Child
Paphiopedilum dianthum

8,2
8,1
7,9

8,1
7,5
7,5
7,4
6,8

8,5
8,5
7,6

Frans Blom
Bulbophyllum dearei
Bulbophyllum frostii
Phalaenopsis fasciata

7,8
7,7
7,5

Gerard de Puit
Scaphosepalum swertifolium
Pleurothallis obovata
Scaphosepalum verrucosum
Pleurothallis johnsonii
Dracula chimaera

8,8
8,6
8,5
8,3
8,0

Jo van Hoof
Bulbophyllum involutum
Brassia species
Stenoglottis longifolia

8,6
8,5
7,9

8,0
7,8

Bulbophyllum cymbidioides
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TUSSENSTAND 3E

KWARTAAL

Naam:
Beginners (minimaal 6 planten):
1
Wim Crins
2
Natalia van Doormalen
3
Jan Braks

(T/M

SEPTEMBER)

Gemiddelde

Aantal planten

8,233
8,250
7,800

3
2
1

Gevorderden (minimaal 9 planten):
1
Jos Nuyten
2
Arno Janssen
3
Henk en Koos de Wit
4
Jos Verhoeven
5
Peter Stompf
6
Fam. Teurlincx
7
Niek Hanckmann
8
Kees van de Wittenboer

8,722
8,700
8,589
8,389
8,289
8,233
8,400
8,200

21
29
15
13
12
23
5
1

Superkwekers (minimaal 12 planten):
1
Fam. Coenen
2
Jo van Hoof
3
Frans Blom
4
Gerard de Puit
5
Martien Stiphout

8,692
8,558
8,358
8,213
8,657

53
18
16
8
7

Dendrobium victoria-reginae
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PLANT

VAN DE MAAND SEPTEMBER

2017

Deze maand een aardorchideetje dat plant van de maand werd: Habenaria
rhodocheila. De publieksprijs gaat dus duidelijk niet alleen maar naar groot en
veel. De eer voor het kweken van dit mooie exemplaar is weer voor de familie
Coenen. Proficiat!
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AGENDA 2017
4 november
18 december

Masdevalliawerkgroep, Bot. Tuinen Utrecht
Paphiopedilum-werkgroep, bij Jan vd Linden, Brakel

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

Kringblad van Orchideeënvereniging NO-Brabant.
Jaargang 35 nr. 9, oktober 2017
Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee:
Tjitte Bakker, Wim Crins, Albert Maas
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 Orchideeën
Vereniging (NOV).
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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

