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in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Vanavond een lezing over Catasetum en verwanten door Yéri Dewèvre van
Tropiscape Orchids te Kortenaken, België (tussen Brussel en Hasselt).
De Catasetums staan bekend om hun ingewikkelde bloemvormen en speciale
effecten voor het afgeven van de stuifmeelkorrels.
Tropiscape zal deze avond ook planten verkopen met 10% korting. Via hun
Website kun je die van tevoren bestellen.

Catasetum albovirens

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

LEER JE VAN ELKAAR'

Voor dit jaar zijn we weer klaar met de werkgroepavonden. In december is er
dus geen werkgroep. We beginnen weer op de eerste dinsdag van februari
(6 februari 2018). Wat het onderwerp van die avond gaat worden ligt nog niet
vast, maar dat zal in het januarinummer van het kringblad bekend gemaakt
worden.

JAARPROGRAMMA 2017
17 nov
16 dec

Catasetum en verwanten door Yéri Dewèvre.
Eindejaarsbijeenkomst bij Jan van der Linden.

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
archief van de plant
het kringblad (sinds
nog een zoekfunctie

vindt u op de website een digitaal
van de maand (al 10 jaar!) en van
2009). En voor het kringblad is er
ook.

En dan is er het ledendeel. Hier staat informatie die enkel voor de leden
toegankelijk is: een ledenlijst, reglementen en het forum. Helaas wordt van het
forum nog maar weinig gebruik gemaakt. Er staan enkele topics over de
planten van het kweekproject en nog een paar andere onderwerpen. Dat is
jammer, want het is een mooi hulpmiddel om ook tussen de
kringbijeenkomsten door van elkaars kunde gebruik te maken. Kijk er eens
rond, schrijf eens iets of geef je mening en kennis door aan anderen. Als je
ideeën hebt om het forum meer en beter gebruikt te krijgen, laat dat dan weten
aan Gerard.
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KERSTREIS KRING 'HART

VAN

BRABANT'

Onze collega-kring n Tilburg organiseert dit jaar een kerstreis/excursie naar
België en Noord-Frankrijk. Ze gaan naar Ryanne Orchidee (u weet wel, de
dochter van Koos Wubben) en naar Jacky Orchiflora. Beiden zijn bekende
kwekerijen in de Europese orchideeënwereld. Ook voor een natje en droogje
wordt die dag gezorgd, alleen een lunchpakketje moet je -om practische
redenen- zelf meebrengen.
De reis vindt plaats op zaterdag 9 december. Vertrek om 7.15u in Tilburg en
daar ook weer terug tegen 20.00u. De kosten bedragen €35,- per persoon.
Meer informatie en opgave vóór vrijdag 24 november bij Ger Rommelaars
(g.rommelaars@planet.nl of 013 5705073).

EINDEJAARSBIJEENKOMST
Ook dit jaar zijn we met onze kring weer van harte welkom om in de kas van Jan
van der Linden onze kerst- en eindejaarsbijeenkomst te houden. Daarom in
december weer geen kringavond maar een gezellige bijeenkomst op zaterdag
16 december. We worden om 10.30u welkom geheten met een kopje koffie of
thee en iets lekkers. Er is gelegenheid om rond te wandelen door de kas, om
Jans eigen orchideeënshow te bekijken en natuurlijk ook om planten te kopen.
Verder is er natuurlijk ook gewoon onze eigen plantenshow en -keuring.
Jan en zijn gezin verzorgen deze dag altijd perfect, maar daarvoor is het wel
nodig dat we op tijd kunnen doorgeven hoeveel mensen er komen. Meld je
daarom nu aan via de mail bij Koos de Wit of doe dat op de kringavond van
november. Daarna kan ook nog wel, maar wacht er liefst niet te lang mee!

Eriodes barbata
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VAN CATTLEYA

TOT

CATTLEYA - LAELIA

PERRINII

om met zijn katoenzendingen allerlei
planten mee te laten komen en die in
zijn tuinen in Aigsburgh weer tot bloei
te krijgen. De prachtige Cattleya
harrisoniana is onder andere naar hem
genoemd.
Hij beschrijft Cattleya perrinii als een
bloem die wel wat lijkt op Cattleya
labiata, maar “inferieur in schoonheid”.
Over smaak valt natuurlijk niet te
twisten. Het grote verschil zit in de lip
volgens Lindley die dan een een
relatief klein detaillistisch verschil van
een holte in de basis van de lip
beschrijft. Mij dunkt dat de verschillen
toch aanmerkelijk groter zijn en ik zou
bijna denken dat Lindley de verkeerde
plant voor zich heeft gehad, ware het
niet dat de bijgeleverde tekening klopt.
De plant komt uit Brazilië en is
vernoemd naar Mr. Perrin, de tuinman
van Harrison die “al zoveel ZuidIn 1838, zo ongeveer op het Amerikaanse planten hier in bloei heeft
hoogtepunt van de orchideeënkoorts in weten te krijgen.”
West-Europa, beschreef John Lindley in
Edwards Botanical Magazine een
nieuwe soort: Cattleya perrinii. De
plant was al een tijdje in zijn bezit en
hij had er zelfs enkele exemplaren van
die hem via verschillende mensen
waren toegekomen. Maar het eerste
exemplaar had hij gekregen van de
Liverpoolse
edelman
en
katoenhandelaar
Richard
Harrison.
Deze handelaar had er een hobby in
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In die jaren werden aan de lopende
band nieuwe orchideeën ontdekt en
vele
daarvan
met
spectaculaire
bloemen.
In
Engeland,
Frankrijk,
Duitsland
en
Nederland
werd
gewedijverd in het uitgeven van
beschrijvingen van al dat moois. En
ook in die tijd werd er al flink
gerommeld met namen. Heynold
beschreef de plant in Duitsland als
Amalia perrinii, genoemd naar de
Saksische
prinses
Amalie.
James
Bateman maakte er in 1847 Laelia
perrinii van. Onder die naam is de
plant ook nu nog bekend. In 1862 vond
Reichenbach dat het Bletia perrinii
moest zijn. Dan blijft het lang stil, maar
in 2000 barst de storm weer los.
Sophronitis, Hadrolaelia, Brasilaelia,
Chironiella. Uiteindelijk bevestigt DNAonderzoek in 2009 dat Lindley het in
1838 nog niet zo slecht gezien had. De
groep Laelia's waar perrinii bij hoort
blijkt genetisch veel dichter bij

FWC,

Cattleya te zitten dan bij de andere
Laelia's.
De
huidige
erkende
naamgeving is dan ook weer Cattleya
perrinii. Wie vorige maand de plant
van Arno Janssen gezien heeft, kan het
daar alleen maar mee eens zijn. Het
ziet er gewoon uit als een Cattleya.
Hooguit die lip…
Lindley geeft overigens ook een goede
cultuurtip. Het is cruciaal dat de
wortels gezond blijven. Het was hem
opgevallen dat de wortels van deze
soort zeer oppervlakkig groeien. Hij
raadt daarom aan om de plant op een
heuveltje in de pot te zetten enkele
inches (!dus meer dan 5 cm) boven de
potrand. De onderste helft van de pot
vul je op met gebroken baksteen zodat
overtollig water makkelijk weg kan.
Kijk nu nog eens naar de wortels op de
foto van de plant van de maand en je
ziet dat Lindley ook hier gelijk had.
Goede waarnemer was die man!

KWEKEN ZONDER MEDIUM, DEEL
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een half jaar aan de gang. Tijd voor
een korte update. Eén plantje heeft het
inmiddels niet overleefd. Dit was een
achterbulb van een Coelogyne die door
een schimmelinfectie zo goed als dood
was gegaan vóórdat ik hem in water
zette. De bulb maakte in watercultuur
een paar nieuwe worteltjes en een
scheutje. Maar omdat hij in een klein
glaasje met slechts een bodempje
water stond heeft hij een paar keer
Mijn experiment met orchideeën in full- helemaal droog gestaan en dat heeft
water-culture kweken is inmiddels bijna hem uiteindelijk genekt.
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Ook de Phalaenopsis-keiki's hebben
het moeilijk. De luchtworteltjes doen
het niet in het water en sterven een
voor een af. Maar de plantjes blijven
mooi en ik wacht geduldig af of ze
weer nieuwe wortels gaan maken.
Een redelijk succes is mijn Cattleya
bicolor. Ook die was na een ontijdige
verpotactie vorig jaar bijna dood. Er
zat geen blad meer aan en er was al
een jaar lang geen scheut meer
aangekomen. Enkele bulben waren nog
groen, alle wortels waren dood. Deze
plant maakte in het water binnen een
week nieuwe wortels en vlak daarna
ook een nieuwe scheut. Die is nu
uitgegroeid tot ongeveer 25 cm. Dat is
veel te kort om te kunnen bloeien
maar wel een mooi begin. Inmiddels zit
er weer aardig wat wortel aan.

Een Renanthera citrina x monachica
die na aankoop slechts een levende
wortel bleek te hebben, heeft nu ook
weer een paar nieuwe wortels. Maar de
plant groeit nog helemaal niet. Ook dat
is dus nog afwachten.
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Dan is er nog een Dendrobium
waarvan alleen een keiki nog enig
leven leek te bezitten. Die begon na
twee maanden voorzichtig weer groei
te laten zien en maakt nu wortels en
een nieuwe scheut.
Tot nu toe heb ik vooral zwakke en
slechte planten op water gezet. Recent
heb ik ook drie gezonde planten uit
hun pot gelicht en overgezet op
watercultuur. Daarover een andere
keer meer.

KEURING

SEPTEMBER

2017

Beginners

Superkwekers

Marjon v. Beurden
Paphiopedilum hybride

Fam. Coenen
Pleurothallis hemirhoda
Maxillaria picta
Coelogyne fimbriata
Cattleya 'Botani Hawaii'

8,3
7,9
7,7
7,4

Frans Blom
Coelogyne fuliginosa
Bulb. annandalei x longissimum
Coelogyne fimbriata
Bulbophyllum dearei 2e keer
Bulbophyllum flabellatum veneris
Bulbophyllum annandalei
Bulbophyllum rothschildianum

8,7
8,4
8,2
8,1
8,0
7,8
7,5

Gerard de Puit
Pleurothallis casapensis
Pleurothallis tuerckiheimii
Pleurothallis cardiiothallis
Masdevallia weberbaueri
Masdevallia floribunda
Restrepia muscifera
Pleurothallis species 2
Pleurothallis species 1
Vanda Siriporn Pink 'Bow'

8,9
8,7
8,6
8,5
8,5
8,4
8,4
8,3
8,1

Jo van Hoof
Pterostylis furcillata x curta
Galeandra baueri
Dendrobium hercoglossum
Phal. pulcherrima x schilleriana
Dendrobium bigibbum

8,6
8,2
8,2
8,1
7,8

8,3

Gevorderden
Arno Janssen
Trichocentrum lindenii
Maxillaria picta
Laelia perrinii
Coelogyne fuliginosa

8,9
8,7
8,6
8,5

Fam. Stompf
Paphiopedilum King Arthur
Stelis arcuata

8,5
7,8

Fam. Teurlincx
Paphiopedilum maudiae 'Vinicolor' 8,5
Dendrobium Hibiki
7,9
Jos Nuyten
Pleurothallis schweinfurtii
Doritaenopsis Purple Gem 'Aida'
Holcoglossum wangii
Lepanthes calocerca x saltatrix
Cochleanthes discolor

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

Jos Verhoeven
Paph. macabre x charlesworthii
Miltonia leucoglossa

8,5
8,2
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PLANT

VAN DE MAAND OKTOBER

2017

Deze maand een klassieke orchidee als plant van de maand: Laelia perrinii van
Arno Janssen. Prachtige grote open bloemen op twee scheuten. Goed gekweekt
en een prachtige showplant. Proficiat Arno!
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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
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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 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

