Brassia verucosa

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
oktober 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 19

OKTOBER

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
De blaadjes kleuren en vallen al, dat betekent voor ons dat de herfstveiling
eraan komt. In oktober kan ieder die dat wil weer zijn overtollige planten laten
veilen. Op een gezellige avond worden vele planten per opbod verkocht. Zo
kun je de verzameling een beetje op te schonen en uit te bereiden. Op de
volgende bladzijde staat nog wat meer informatie over deze veiling.
Gongora grossa x galeata

Coelogyne fimbriata

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

LEER JE VAN ELKAAR'

Op de eerste dinsdag van de maand komt de kweekgroep bij elkaar. In
november staat op het programma de bespreking van ruilplanten van
afgelopen jaar. Neem je plant mee en laat zien wat er van geworden is. Met
jouw verhaal erbij wordt het voor iedereen zeker een leerzame avond. Zoals
altijd kun je ook andere orchideeën meebrengen waarover je iets te vertellen of
te vragen hebt.
Dinsdagavond 6 november, 20.00 uur.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best.

JAARPROGRAMMA 2018
19 okt
16 nov
21 dec

veiling
Albert Maas - Orchideeën van Lesbos
eindejaarsavond

VEILING
Om de veiling soepel te laten verlopen hebben we enkele regels. Voor de
ervaren plantenleveranciers zullen ze bekend zijn, maar hier toch nog een keer
de belangrijkste:
•
planten dienen gezond en zonder ongedierte te zijn
•
andere voorwerpen bestemd voor onze hobby mogen ook aangeboden
worden, mits in goede staat
•
per lid mogen maximaal 15 items aangeboden worden, maar van elke
soort niet meer dan 2 stuks
•
op elk artikel moeten het lidnummer en een volgnummer worden
vermeld
•
zet alle artikelen op een veilinglijst, vermeld het volgnummer en de
eventuele minimumprijs (een lege veilinglijst vind u op de website in
het besloten leden-gedeelte onder “reglementen → downloads”
•
met de opbrengst steunt u ook de kringkas, 10% van de veilingprijs
komt ten bate van de kring.
Op de website is ook het volledige reglement te vinden.
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WEBSITE
Onze kring heft ook een website. Je vindt er onder
andere informatie over de kring, een archief van ons
kringblad, foto's van de plant van de maand en van
sommige showtafels.
In het afgesloten ledendeel vind je informatie die alleen
voor de leden bestemd is. Kun je daar (nog) niet in,
neem dan even contact op met Gerard de Puit. Hij helpt
je graag aan inloggegevens.

OPEN DAG JAN

VAN DER

LINDEN

Zo’n veertig jaar geleden begon Jan met een kwekerij van Fresia's; in de loop
van de tijd schakelde hij over naar orchideeën. Een aantal jaren geleden heeft
hij een deel van de kwekerij verkocht en is hij in een kleiner deel verder gegaan
met een gevarieerd assortiment voor de particuliere markt. Een deel van de kas
is ingericht als permanente tentoonstelling van orchideeën en andere tropische
planten. Op 26 en 27 oktober zijn er open dagen op de kwekerij. U bent welkom
tussen 10 en 16 uur en de koffie staat klaar.
Adres: Engsteeg 2, Brakel.

Galeandra baueri
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KEURING
Beginners:
Wim Crins
Phalaenopsis equestris alba
Gevorderden:
Fam. Teurlincx
Paph. maudiae x charlesworthii
Promenaea xanthina
x Paradisanthus micranthus
Paphiopedilum Pinocchio
Epicattleya. Rene Marques
'Flame Thrower' no2
Margelliantha burttii
Niek Hanckmann
Dendrobium Hibiki
Phalaenopsis pulcherima alba
Vanda cristata

Dendrochillum cobbianum
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SEPTEMBER

8,6

8,4
8,4
7,9
7,5
6,1

8,7
8,4
8,4

2018

Superkwekers:
Arno Janssen
Epidendrum ferrugineum

8,5

Fam. Coenen
Vanda species
8,6
Epidendrum porpax
8,5
Coelogyne mayeriana
8,3
Dend. lamellatum var. purpurata 8,1
Coelogyne speciosa
7,8
Ornithocephalus
7,6
Frans Blom
Pleurothallis sonderiana
Eulophia euglossa
Bulbophyllum carunculatum
Coelogyne speciosa

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

Gerard de Puit
Dracula veneficia
Dracula diabola
Pleurothallis johnsonii

8,6
8,3
7,9

Jo van Hoof
Stenoglottis longifolia
Asc. 'Sukaneum Sunlight'
Galeandra baueri

8,5
8,3
8,1

Martien Stiphout
Phalaenopsis gigantea
Paphiopedilum acmodontum

8,9
8,5

TUSSENSTAND

COMPETITIE

Naam:
Beginners:
1
Wim Crins
2
Natalia van Doormalen
3
Jan Braks
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KWARTAAL

2018

Gemiddelde

Aantal planten

8,167
8,367
7,800

6
3
2

Gevorderden:
1
Fam. Teurlincx
2
Peter Stompf
3
Niek Hanckmann
4
Jos Verhoeven
5
Henk en Koos de Wit
6
Kees van de Wittenboer

8,333
8,111
8,488
8,300
8,175
8,200

26
9
8
5
4
1

Superkwekers:
1
Jo van Hoof
2
Frans Blom
3
Gerard de Puit
4
Fam. Coenen
5
Arno Janssen
6
Martien Stiphout
7
Jos Nuyten
8
Hans Faro

8,592
8,575
8,550
8,500
8,450
8,570
8,238
8,320

23
18
16
49
20
10
8
5

Epidendrum porpax
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TELINGA GAJAH - OLIFANTSOOR
In 1896-'97 trok de Nederlander Nieuwenhuis door het centrale deel van
Nederlands en Brits Borneo. Nog steeds is dat een van de ongereptste gebieden
van Indonesië, al verandert dat dankzij de kap voor de aanplant van oliepalmen
snel. In die tijd moet dit een zeer uitdagende en gevaarlijke onderneming zijn
geweest. Op die reis vond hij een zeer groot exemplaar van wat hij dacht dat
Phalaenopsis amabilis was. Omdat het zo'n mooi exemplaar was, werd ze naar
Buitenzorg op Java gebracht. De plant bleek daar rustig nog groter te groeien,
veel groter dan alle andere Phalaenopsissen, maar bloeien deed ze niet. Toen
ze in 1909, dus 12 jaar later eindelijk bloeide bleek het een totaal nieuwe soort
te zijn en werd ze beschreven als Phalaenopsis gigantea.
De plant heeft grote blauwgrijze bladeren die tot wel 60 bij 30 cm kunnen
uitgroeien. Daarom worden ze in Indonesië ook wel Telinga Gajah genoemd, wat
olifantsoor betekent. De bladeren staan dicht op elkaar langs de stengel
waardoor ze vaak op elkaar rusten. Bij voldoende warmte en vooral licht
overdag, maakt ze tussen die bladeren een bloemstengel met daaraan een
groot aantal gevlekte en geurende bloemen. De bloemstengels kunnen
meerdere jaren achter elkaar tot bloei komen en bij grote exemplaren kunnen
ze zelfs vertakken.
De expeditie was uitdagend, maar het kweken
van deze plant is dat zeker ook. Ze houdt van
een warme plek met een vrij hoge
luchtvochtigheid. In het gebied waar ze
vandaan komen is het jaarrond 30°C overdag
en 20°C in de nacht en de luchtvochtigheid
komt zelden onder de 80%. In de natuur
groeien de planten hangend zodat er geen
water tussen de bladeren kan blijven staan. In
cultuur is het zaak ervoor te zorgen dat er
nooit water op de plant komt. Nattigheid
tussen de bladeren leidt tot rot en verlies van
de plant. Om zulke grote bladeren in leven te
houden heeft de plant een gezond wortelstelsel
nodig. Ze vergeeft je een kweekfoutje dan ook
niet gemakkelijk. Te nat of te droog betekent al
gauw het einde van de plant. Maar wie deze uitdagingen trotseert wordt wel
beloond!
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PLANT

VAN DE MAAND SEPTEMBER

2018

Afgelopen maand stond er weer een flink aantal prachtige en veelal bijzondere
planten op de showtafel. Iedereen daarvoor bedankt! Tot plant van de maand
werd gekozen de 'gigantische' Phalaenopsis gigantea van Martien Stiphout.
Proficiat!
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AGENDA
19-21 oktober
26-27 oktober
27 oktober
27 oktober
2-4 november
24 november
15 december

22e Int. Orchideen & Raritätenbörse, Esslingen, Duitsland
Open dagen Orchideeën Jan van der Linden
Masdevallia werkgroep, Botanische Tuinen, Utrecht
Werkgroep Papiopedilum, René Klinge, Nederhorst den Berg
8e exposition-vente int. d’orchidées, Toulouse, Frankrijk
Algemene ledenvergadering NOV, Bot. 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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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

