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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
November 2015

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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 20 NOVEMBER
In buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Lezing Dracula
Vanavond hebben we een lezing uit eigen gelederen: Gerard de Puit houdt een
lezing over het interessante, maar voor velen onbekende geslacht Dracula.
Inmiddels is Gerard hard bezig zijn kennis over deze groep orchideeën (en daar
reken ik dan ook Masdevallia, Pleurothallis en Stelis toe) zodanig te vergroten
dat we haast over hem kunnen spreken als een waardig opvolger van Pieter
Oversteegen. Interessante avond, niet missen!

Dracula dalstroemii
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenhandel, de
bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de 'Mooiste Plant van de
Maand'.

1

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
Het jaar is weer om voor de dinsdag bijeenkomsten. We beginnen weer op 2
februari 2016 met.....natuurlijk, het oppotten van onze Pleiones!

Pleione formosana

JAARPROGRAMMA 2015/2016
20 november
19 december
15 januari 2016

Gerard de Puit, Dracula
Eindejaar bijeenkomst bij Jan van der Linden
Jaarvergadering

NIEUWS VAN HET BESTUUR
De eindejaar bijeenkomst wordt dit jaar weer bij Jan van der Linden
gehouden en wel op zaterdag 19 december. Aanvang 10.30 uur
NB: In verband met de lunch wil Jan graag weten op hoeveel personen
hij kan rekenen. Willen jullie bij het secretariaat (Gerard) opgeven of je
komt en of je ook je partner meeneemt?

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.
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EEN JUWEELTJE, ANGRAECUM LEONIS
Dit is nu eens een Angraecum die
een mooi compact plantje blijft en
niet zo'n enorme joekel zoals
bijvoorbeeld Angraecum
sesquipedale (wel geweldig mooie
bloemen).
Ik ben de gelukkige bezitter van zo'n
plantje en, toch belangrijk, het is
een prima bloeier. Dit jaar met zes
prachtig grote bloemen. Die bloemen
ruiken ook nog eens lekker en dat is
in een Bulbophyllum kas met z'n
stinkers toch mooi meegenomen.

Angraecum leonis
Angraecum leonis wordt gevonden op Madagaskar en de Comoreneilanden als
een warmteminnende soort. Op Madagaskar groeit de plant tussen 200 en 1200
meter. De plant heeft vleesachtige dikke bladeren. Er wordt aangegeven
(internet) dat het een winterbloeier is maar bij mij komt de bloei zo eind mei
tot begin juni en dan is het volgens mij geen winter meer. Tenminste niet hier.
Wellicht daar wel maar daar heb ik me niet in verdiept. Ik heb de plant hoog in
de kas hangen zodat ze van zo veel
mogelijk licht kan profiteren. Daar ben ik
al wel een keer flink mee gestraft daar
het net onder het glas zo heet kan
worden dat er bladbeschadiging op gaat
treden. Dat heb ik nou en moet er
uitgroeien maar dat gaat nog even duren.
Ik hang de plant nu een cm of 15 lager
waar een kleine ventilator voor wat
luchtbeweging zorgt en dus verkoeling. In
de winter geef ik het plantje niet veel
water. Eens in de 14 dagen een
dompelbeurt en de rest moet uit de
vochtige lucht komen (volop aanwezig in
mijn kas).
In de groeiperiode dompel ik de plant om
de paar dagen waarbij er steeds mest in
het water zit (lage concentratie: 0,5 gram
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per liter).
Het plantje zit opgebonden op een plankje mexifern wat een harde
varenwortelsoort is die snel droogt na een dompeling.
Angraecum leonis is in 1885 door Gustav Reichenbach beschreven en ingedeeld
in de groep Angraecum.
Door andere botanici is de plant eveneens omschreven en diverse andere
namen doen dus de ronde. Vrijwel altijd wordt de plant aangeboden als
Angraecum leonis.
Het is een plantje dat iedereen kan kweken. Zowel in de kas als op de
vensterbank zal het er prima groeien. Zorg wel voor voldoende licht hetgeen
wellicht op de vensterbank een probleempje kan zijn. Op de vensterbank ook
wat vaker water geven lijkt mij, ook in de winter. Zorg er wel voor dat de basis
van de plant niet te lang nat blijft daar er dan gemakkelijk rotting gaat
optreden.
Aanschaffen zou ik zeggen, dan zien we de soort ook weer eens wat vaker op
de showtafel in Best.
Synoniemen voor Angraecum leonis zijn:
Aeranthes leonis Rchb.f 1885; Aeranthus leonis Rchb.f; Angraecum humblotii
Rchb.f 1885; Angraecum leonii [Rchb.f]André 1885; Macroplectrum humblotii
Finet 1907; Macroplectrum leonis [Rchb.f] Finet 1907.
Henk de Wit

LOTGEVALLEN VAN EEN BEGINNERSPLANT
Laat ik me eens voorstellen: mijn naam is Valy Noppes, inmiddels zeven jaar
oud en ik wil nu wel eens graag mijn levensverhaal kwijt. Want daar valt
inmiddels heel wat over te vertellen! En dan heb ik het nu eens niet over mijn
slechte jeugd, want die heb ik helemaal niet gehad, integendeel, deze kon
haast niet beter. Toegegeven, het eerste jaar was moeilijk. Met zijn honderden
in een couveuse was erg krap, maar wel gezellig. Maar daarna heb ik een
geweldige jeugd gehad. Altijd lekker weer, nooit te warm of te koud en altijd
lekker vochtig. En elk jaar nieuwe kleren, want we groeiden als kool(?). Dat
heeft zo’n twee jaar geduurd, maar toen begon het echte leven. We waren
groot genoeg, we werden steeds mooier en we gingen de wijde wereld in. Ik
kwam terecht in een winkel waar van alles te koop was, een supermarkt
noemen ze dat. Tussen allemaal rare buren, geraniums en fuchsia’s werden die
genoemd, stond ik daar in een donkere hoek. Brrr..wat een tijd.
Gelukkig duurde het niet lang en werd ik geadopteerd door een deftige
mevrouw, die mij uitkoos omdat ik van die prachtige witte bloemen op mijn
hoofd had. Ik werd direct voor het raam gezet, een prachtig uitzicht was daar
wel, met dat heldere glas, maar omdat het aan het eind van de middag was
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wist ik niet wat me de volgende dag te wachten stond. Want wat ik toen
meemaakte… Gloeiend heet was het daar, de zon scheen volop op mijn
bladeren en ik kon er niet tegen drinken om mezelf wat koel te houden. De
eerste dag ging nog wel, maar toen begon het, ik kreeg veel te weinig water,
elke dag een heel klein scheutje, dat houd je niet lang uit. Gelukkig waren er
wel dagen dat er niet veel zon was en dan kon je het even wel volhouden.

Hier sta ik voor het raam.
Op een dag gebeurde het. Ik werd uit de vensterbank gehaald, de laatste
bloemen die ik had werden eruit geknipt en ik verhuisde naar een plekje aan de
andere kant van het huis, in ieder geval uit de zon. Dat was eerst wel lekker,
maar ook weer het andere uiterste. Ik kreeg nu ineens veel meer water dan ik
nodig had, want in de schaduw heb je niet zoveel nodig. Met als gevolg dat ik
weken en weken met drijfnatte voeten stond. Het gevolg liet zich raden, mijn
voeten vielen er af van narigheid. En aan het eind van de winter was ik een
hoop ellende. Ik stond daar maar in die vieze zure modder, ik kreeg geen
voedsel meer naar binnen en ik groeide helemaal niet meer. Gelukkig kwam er
redding. Want op een dag hoorde ik een man, ik geloof de zoon van de
mevrouw, zeggen: “die plant daar, doe je daar iets mee, want dat gaat niet
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goed”. “Eigenlijk niet, Jos, hij bloeit helemaal niet, maar als jij hem hebben wilt
mag je hem meenemen”. En zo verhuisde ik. Ik werd door die meneer direct uit
de pot gehaald, al mijn eens zo mooie, maar nu zwart geworden voeten werden
afgeknipt en ik werd met een stuk draad op een soort boomschors gebonden,
met een lekkere dot vochtig mos om mijn bijna verdwenen voeten. En dat was
me toch lekker! Ik kwam in een soort serre te hangen met nog veel meer
planten, lekker in de schaduw en ik kreeg om de paar dagen een lekker buitje
op mijn kop. Heerlijk. Ik voelde me opknappen en zowaar begonnen mijn
voeten weer opnieuw te groeien. Lekker in de groeven van de schors, lekker
luchtig en toch kreeg ik genoeg water omdat er altijd wel wat vocht achterbleef
in de groeven. Ik kon niet anders dan die meneer te belonen door lekker te
gaan groeien en met een hoop mooie bloemen te verrassen. Inmiddels ben ik
daar nu drie jaar en ik moet zeggen, ik heb nu een heerlijk leven, maar het was
op het nippertje. Soms vraag ik me wel eens af: zouden al mijn zusjes (of
broertjes?) het nu net zo goed hebben als ik?
HS

Hang ik hier nu niet lekker?
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KEURING OKTOBER 2015
Beginners:

Simon Faro
Bulbophyllum pteroglossum

Arno Janssen
Nanodes porpax
7,5 D
Lemboglossum rossii
7,3
Laelia Cattleya gila wilderness 7,0
Fam. Teurlincx
Gongora Barbara
Aerangis rhodistica 2

7,4
6,4

Jos Nuyten
Campylocentrum micranthum
Brassocattleya "yellow bird"
Masdevallia pumila
Oncidium varicosum Blok
Oncidium varicosum

8,7
8,5
8,1
7,7
7,3

Wim Crins
Zygopetalum hybride

8,1 D

D
D
D
D

7,1

Superkwekers:
Fam. Coenen
Coelogyne fimbriata
Pleurothallis species
Phragmipedium
Zootrophion atropurpureum
Stanhopea wardii Lodd.
Pleurothallis fastidiosa

7,8
7,8
7,8
7,6
7,6
6,8

Frans Blom
Ceratostylis biglandulosus
Bulbophyllum pingtungense

8,4
7,7

Hans Faro
Barbosella dusenii
Schoenorchis fragrans

8,7
7,8

Gevorderden:
Fam. Stompff
Brassolaeliocattleya hybr rose
Vanda hybride rood
Cattleya binosa wabash valley
Cambria "Tiger Barb"
Aerangis biloba

8,1
7,9
7,8
7,1
6,3

Gerard de Puit
Pterostylis curta x pedunculata 8,1
Masdevallia hybride
7,2
Dryadella simula
7,1
Jos Verhoeven
Miltonia leucoglossa
Paphiopedilum hybride
Miltonia candida

7,3
6,9
6,9
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PLANT VAN DE MAAND OKTOBER 2015
De plant van de maand oktober was de mooie Zygopetalum hybride
van Wim Crins. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2015
Geen nieuws

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
kringblad
potmateriaal
kweekgroep
keuring

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Jan Evers
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Huub/Sjors
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl

0412-451027
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