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UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

19

FEBRUARI

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze maand krijgen we de heer Folbert Bronsema op bezoek die ons een
verhaal geeft over orchideeën in Thailand. Hij heeft enkele jaren in dat land
gewoond en zal over zijn ervaringen daar vertellen. Thailand is een land met
veel verschillende tropische klimaten en heeft daardoor een grote variëteit aan
orchideeën en andere flora. Het belooft dan ook een boeiende avond te worden.

Cymbidium lowianum
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialenverkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 1 maart om 20.00u komen we weer bij elkaar. We gaan
planten verpotten. Neem daarom enkele plantjes mee die aan verpotten toe
zijn. Voor materialen wordt gezorgd.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2016
19 Februari
18 Maart
15 April
20 Mei
17 Juni
15 Juli
Augustus
16 September
21 Oktober
18 November
16 December

F. Bronsema, orchideeën in Thailand
Wiel Driessen over Pleurothallidinae
Kringveiling
Judith Prins over tuinorchideeën, tevens verkoop
Jac. Wubben over Oncidium en Odontoglossum
Patrick Mannens, Nieuw Zeeland
vakantie
Nog niet bekend
Kringveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond

WEBSITE
De nieuwe website die Gerard ons op de vorige kringavond gepresenteerd
heeft, is in de lucht. Ga gauw kijken!
Het adres van onze website is nog steeds: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.
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NIEUWS

OVER HET KWEEKPROJECT

Zoals door Patrick van Orsouw aangekondigd gaan we een kweekproject
opstarten, waar alle leden aan mee kunnen doen. Er is voor gekozen om er
geen wedstrijd van te maken maar een interessante uitdaging. Het is de
bedoeling om op bepaalde momenten de planten mee naar de kringavonden te
nemen en te zien hoe de planten zich gedragen en groeien onder de
verschillende kweekomstandigheden, met als hoogtepunt natuurlijk de eerste
bloeiende exemplaren.
Inmiddels hebben zich 28 deelnemers gemeld en zijn de plantjes besteld. En
we hebben goed nieuws! De plantjes voor het kweekproject zijn vanwege het
milde weer al verzonden en ook ontvangen! Daarom kunnen ze de aankomende
kringavond verdeeld worden onder de leden die deelnemen aan het project. De
betaling van de plantjes (€7,50) kan bij Koos gebeuren. Mocht je toch nog mee
willen doen? Het kan nog, we hebben de beschikking over een aantal
reserveplantjes. We gaan dus nu officieel van start!
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SPECIALE

VERLOTING

Tijdens de jaarvergadering in januari is weer een plant verloot onder de leden
die vóór 12 januari hun contributie betaald hebben. Deze plant, een mooie
Cymbidium, ging naar T. Bakker.
Verder was er dit jaar nóg een speciale verloting onder de mensen die bij ons
jubileum lid geworden zijn van de kring. Mevrouw van Doorn heeft hiermee een
Lycaste hybride gewonnen.
We wensen de winnaars veel succes met kweken en hopen dat we de planten
over een jaartje weer terugzien op de showtafel.

KEURING

DECEMBER

De uitslag van de keuring van
december 2015 had u nog tegoed.
Beginners
Fam. Teurlincx
Rhynchostylis gigantea white
Paphiopedilum paars
Jos Nuyten
Bark. lindleyana
x Epid. stamfordianum
Epicattleya Rene Marques
x Pot. Free Spirit
Colmanara wildcat 1
Pleurothallis truncata

8,5 D
7,9 D

Superkwekers
Frans Blom
Bulbophyllum annandalei
8,3
Sophronitis cernua
8,2
Bulbophyllum medusae
7,9
Cym. Sarah Jean 'Ice Cascade' 6,6
Paphiopedilum King Arthur
6,6

9,1 DL
8,9 D
8,5 D
8,1 D

Wim Crins
Laelia anceps

7,9 D

Gevorderden
Gerard de Puit
Pleurothallis secunda
Pleurothallis x mystica
Masdevallia weberbaueri

8,3
7,8
7,6

Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum longiflorum
Restrepia ophiocephala groot

8,4
8,4
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2015

Cymbidium Little Black Mambo

UITSLAG

COMPETITIE

2015

Beginners
Naam:
1
Jos Nuyten
2
Arno Janssen
3
Fam Teurlincx
4
Wim Crins
5
Renata Vilcinskaite
6
Hans Strijb
7
Natalia van Doormalen

Gemiddelde
8,883
8,650
8,250
7,760
7,933
7,333
8,250

Aantal planten
28
28
49
5
3
3
2

Gevorderden
Naam:
1
Gerard de Puit
2
Henk en Koos de Wit
3
Peter Stompff
4
Jos Verhoeven
5
Ineke van Boggelen
6
Simon Faro
7
Piet Lambrechts
8
Kees van de Wittenboer
9
Tom van Hest
10
Jos Laaper jr.
11
Niek Hanckmann

Gemiddelde
8,356
8,211
7,911
7,411
7,557
7,683
8,200
7,400
9,600
8,100
8,000

Aantal planten
31
23
16
14
7
6
2
2
1
1
1

Superkwekers
Naam:
Gemiddelde
1
Martien Stiphout
8,617
2
Fam. Coenen
8,242
3
Frans Blom
8,092
4
Jo van Hoof
8,067
5
Hans Faro
8,188
6
Margreet Verhoef-Sommeling 8,357
7
Henk Smouter
8,800

Aantal planten
16
36
17
18
8
7
1

In alle categorieën was er voor de eerste, tweede en derde plaats een mooie
trofee. Dan was er ook nog de speciale wisselbeker van de familie Coenen.
Deze beker gaat elk jaar naar de kweker die de meeste planten heeft geleverd
met een score van 7,5 of hoger. Dit jaar mocht die beker weer met de familie
Coenen terug naar Limburg, want ze hadden zelf deze prijs verdient met maar
liefst 33 planten met een score boven de 7,5.
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KEURING

JANUARI

Beginners
Marjon v. Beurden
Phalaenopsis hybride

7,4

Gevorderden
Arno Janssen
Calanthe vestita
Coelogyne huettneriana

8,2
8

Fam. Stompff
Oncidium hybride Wild Cat

8,6 D

Fam. Teurlincx
Asco. christensonianum
Ascocentrum pusillum

8,7 D
6,7

Jos Nuyten
Phal. amabilis x tetraspis c#1 8,8 D
Ascocenda christensonianum 8,6 D
Trichogl. rosea v. breviracema 7,8
Jos Verhoeven
Paphiopedilum 'Tom'
Miltassia 'Cor'
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Calanthe discolor cf
foto: K Yamada

8,3
7,5

2016

Superkwekers
Fam. Coenen
Dendrochilum graminifolium
Stelis ascendens
Dendrobium japonica
Dendrochilum williamsii
Encyclia garciana
Epicattleya plicaboa
Dendrochilum graminifolium
Oerstedella centradenia
Coelogyne lactea
Epidendrum polybulbon
Calanthe triplicata x masuca
Encyclia vitellina

8,4
8,3
8,3
8,3
8,2
8,1
7,9
7,9
7,8
7,8
7,6
6,6

Frans Blom
Bulbophyllum ambrosia
Dendrobium aberrans
Paphiopedilum king arthur
Comparettia falcata
Dendrobium nathanielis

9,6 DL
8,3
7,4
7,4
7,4

Gerard de Puit
Pleurothallis restrepioides
Masdevallia nidifica

8,3
8

Hans Faro
Pterostylis curta
Sophronitis wittigiana

8,9 D
7,3

Jo van Hoof
Encyclia polybulbon
Maxillaria species
Scaphosephalum prolifera
Dendrobium virginalis
Barkeria skinneri

9
DL
8,9 D
8,8 D
8,6
7,8

CALANTHE –

EEN MOOIE BLOEM

Op de showtafel van januari stonden enkele Calanthe's, waarvan er een de
plant van de maand werd. Zo heel vaak zien we die planten niet op onze tafel.
Dat zou verschillende redenen kunnen hebben: Ze hebben de naam een beetje
lastig te zijn vanwege de rusttijd; Ze bloeien in een beperkte tijd van het jaar
(vandaar dat er misschien ineens een paar op de tafel stonden); De planten
nemen nogal wat ruimte in. Maar ze hebben mooie bloemen en dat is dan ook
de betekenis van de naam: 'kalos anthos', Grieks voor mooie bloem.
Het geslacht Calanthe is behoorlijk groot. Er zijn meer dan 200 soorten
geregistreerd waarvan we er een tiental af en toe in cultuur tegenkomen. Ze
komen over de hele wereld voor in de tropen en subtropen. Alleen Europa en
Noord-Amerika hebben geen Calanthe's. De meeste groeien als aardorchideeën
en hoewel sommige bronnen zeggen dat er ook epifyten in het geslacht zitten
heb ik daar geen voorbeelden van kunnen vinden.
Maar omdat ze zo wijd verbreid zijn, hebben ze ook verschillende eisen in de
verzorging. Veel soorten hebben inderdaad een duidelijke rustperiode nodig,
maar Calanthe triplicata bijvoorbeeld is een soort die in de tropen zijn blad
houdt en dan nauwelijks een echte rustperiode nodig heeft. Op een warm
plekje in de kas of zelfs op de vensterbank zou dit een probleemloze plant
moeten zijn. Hij is helaas wel redelijk fors 50 cm in het rond zonder de
bloemen. En je komt hem niet zo vaak tegen in de handel.
Een andere soort die je wel vaker tegenkomt is Calanthe vestita. Deze is net zo
groot, maar verliest aan het eind van de zomer
zijn bladeren. Dan begint een droge rusttijd bij
gematigde temperaturen, maar de plant kost dan
geen ruimte. Problemen ontstaan wanneer de
planten tijdens de rust te koud gehouden worden.
Als er dan vocht bij komt gaat de boel aan het
rotten. Bij gematigde temperaturen kun je in
januari, na de bloei één keer de potkluit vochtig
maken om de plant tot groei te stimuleren.
Daarna weer niks totdat de nieuwe scheut zo'n 10
cm hoog is. In de zomer lekker buiten in het
zonnetje en veel water en mest.
Te lastig? Dan zijn er nog de winterharde soorten
die je gewoon in de tuin kunt zetten als je de
slakken maar weghoudt. Bij Calanthe sieboldii,
Calanthe bicolor en een aantal Japanse hybriden
kun je gewoon de natuur haar werk laten doen.
Misschien dat Judith Prins ons daarover in mei
nog iets kan vertellen.
Calanthe vestita
foto: Maja Dumat
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PLANT

VAN DE MAAND JANUARI

2016

De plant van de maand januari was een plant die we niet vaak op onze tafel
zien. Het was een mooie plant met twee opvallende bloemstengels. Deze
Calanthe triplicata x masuca is van de Fam. Coenen.
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AGENDA 2016
4-6 mrt:
17-20 mrt:
25, 26, 28 mrt:
14 mei:

Orchideeënshow O.V. Mergelland, Intratuin, Geleen
Internationale Orchideenwelt, Dresden, Duitsland
Open dagen Orchideeën Jan van der Linden, Brakel
Bijeenkomst Werkgroep Paphiopedilum, Nederhorst den Berg

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

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl

Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Patrick van Orsouw
Jos Janssen
Huub/Sjors

06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664
06-22541548
0412-451027

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
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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

