Disa sp.

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Maart 2014

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden
• Oppotmaterialen
• Diverse soorten meststoffen
• Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Prijslijst schriftelijk aanvragen
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 21 MAART
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur

Lezing
Vanavond zal Patrick Mannens ons alles gaan vertellen over het
geslacht Disa en hopelijk de vooroordelen over het moeilijk te kweken
zijn van dit geslacht wegnemen

Disa hybr. (foto: internet)
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialen verkoop, 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'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 1 april. Dan gaan we planten oppotten. Dan wordt door een van de
deelnemers verteld hoe hij/zij kweekt, maar we weten nog niet wie dit zal
doen!. Na de pauze vertellen drie deelnemers over drie meegenomen planten
wat daar zo bijzonder aan is.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Graag wil ik iedereen bedanken voor hun medeleven na het overlijden van onze
zoon. Al die reacties doen ons goed.
Henk en Greetje Smouter

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2014
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
18 juli
augustus
19 september
17 oktober
21 november
december

Lezing Disa door Patrick Mannens
Veiling
Lezing nog niet bevestigd
Lezing Cymbidium door John Esseling
Uitgebreide Plantenkeuring
Vakantie
Lezing, nog niet bevestigd
Veiling
lezing Paphiopedilum door Jan Evers
Eindejaarsbijeenkomst, plaats en tijd
nog onbekend

NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus dit jaar is juli weer de vakantiemaand
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RUIL EN VERKOOPBEURS WAALRE
Op zaterdag 29 maart 2014, organiseert de Orchideeën vereniging
Brabant Zuid Oost, wederom een Landelijke RUIL EN VERKOOPBEURS
Een ieder is welkom om zijn planten te ruil of te koop aan te bieden.
Per tafel wordt € 5,- in rekening gebracht, zowel voor liefhebbers als
handelaren. De zaal gaat om 09.00 uur open voor de tafelhuurders
Entree € 1,- per persoon Aanvang 09.30 uur, einde omstreeks 12.00
uur
De ruilbeurs wordt zoals gebruikelijk gehouden in Gemeenschapshuis “
Het Klooster “ Hoogstraat 6-8 te Waalre, tel: 040-2214989
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Orchideeën Vereniging
Brabant Zuid Oost tel: 077 - 307 40 03 penningmeester@orchideebzo.nl of e-mail: info@orchidee-bzo.nl

ACTIVITEITENWEEKEND
Het was weer een behoorlijk druk maar succesvol orchideeën weekend.
Hiermee bedoel ik Tuinidee in Den Bosch en het L&G weekend bij drie
vestigingen. Het kost elke weer veel moeite maar de organisatie is er
toch weer in geslaagd dit weekend in te vullen. Met dank aan alle
vrijwilligers.
Om te beginnen met Tuinidee. Dit waren vier lange maar gezellige
dagen die beter waren dan de jaren ervoor. Dit was boven verwachting.
We dachten dat we qua plaats wat weggedrukt waren van de loop maar
het tegendeel was waar. De verlichting die we te leen hadden van Wim
deed wonderen. Het was een aandachttrekker. Dit jaar hebben we
Tuinidee met een mooi financieel resultaat kunnen afsluiten.
L&G Cuijk was naar zeggen van Ineke erg rustig maar niet minder
gezellig. L&G Bladel was gezellig, maar niet verwonderlijk als Riet heel
Bladel kent. L&G Veldhoven was daags tevoren pas geopend en trok
natuurlijk veel publiek. Het was zo goed met de verkoop dat er voor
onze orchideeëndoktoren Jos en Jo maar weinig overbleef qua
orchideeën voor de zondag.
Deze vestiging heeft ons gevraagd om later in het jaar de mensen wat
orchideeënkennis bij te brengen. Verdraaid leuk initiatief.
Maar we zijn er nog niet. 22 en 23 Maart hebben we het verzoek
gekregen bij Groenrijk in Den Bosch aanwezig te zijn. (met dank aan
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Herman ter Borgh). Dit is nieuw tuincentrum voor ons. Leuk en goed
voor de kring.
29 en 30 Maart moeten we aanwezig zijn bij het ons bekende Intratuin
in Nuenen. In april gaan we bij Tuincentrum Coppelmans onze
voorjaarsshow houden. Hiervoor moeten we de datum nog afspreken.
Acties genoeg dus. Maar…………… hiervoor zoekt onze
activiteitencommissie(Wim en Sjors) weer de nodige vrijwilligers.
Maak het ze niet moeilijk en meld je aan.
Nogmaals bedankje aan alle vrijwilligers.
Huub Boesten

Hierboven een foto van onze fraaie stand op Tuinidee
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ORCHIDEEËN HORIZONTAAL
Op een blok opgebonden
orchideeën drogen veel sneller
op dan planten in een pot,
iedereen die beide naast elkaar
heeft, merkt dat. Even te weinig
tijd voor de planten en de potten
hebben niks geleden, maar de
wortels van de opgebonden
orchideeën zijn uitgedroogd.
Toch wil je epifyten graag
epifytisch kweken, bovendien is
het een groot voordeel dat je
altijd snel kunt zien hoe op een
blok groeiende planten er bij
staan.
Ineens kreeg ik het hierna
volgende idee, ik ben meteen
aan het experimenteren geslagen
en het werkt!! De epifyten zien
er veel beter uit en mijn kas
wordt nog meer een imitatie van
een bos!
Tot nu toe heb ik de meeste
planten op schors, op kurk, of
(het goedkoopst) op stukken
piepschuim gekweekt. Die
stukken hangen met de plant er
tegen aan een haakje, dus alsof
de plant tegen een boomstam
groeit, verticaal.
Nu is het mij bij het bekijken van
foto's van het oerwoud
opgevallen dat er op de stammen
niet zoveel orchideeën te zien
zijn. Maar min of meer
horizontale takken zitten vaak
mudvol. Ook zitten de planten
dikwijls in de holte van
vertakkingen. Als je dichterbij

kijkt, zijn die holtes een soort
vuilnisbak van de kroon. Van
alles dwarrelt naar beneden en
blijft daar hangen en begint te
verteren. En juist daar wortelt
dan weer een orchidee in.
Ik bedacht toen, dat boven op
takken in de groeven van de
schors langer water blijft staan.
Ideaal voor de daar wortelende
planten. Er blijven afgevallen
bladeren in plakken, er hangen
slierten slingerplant overheen en
er groeit veel gemakkelijker een
laag mos op zulke takken. En
daarom zitten ze ook veel voller
met orchideeën!
Met wat extra ijzerdraad heb ik
een heel stel van mijn
piepschuim- en kurkplankjes met
planten horizontaal gehangen.
Het is wel wat lastiger ophangen
aan drie draden in plaats van een
want het geheel moet een beetje
in evenwicht zijn en ze hangen
elkaar gauw in de weg. Maar....ik
kan nu heel gemakkelijk hier en
daar een pluk mos tussen de
wortels leggen. Dat mos raap ik
op in het bos, met stukjes
rottend hout eraan. Je vindt
overal wel afgewaaide dunne
takken die geheel met mos
overgroeid zijn. Mijn kas hangt
nu vol met dergelijke vlotjes!
Dave Kirk uit New Zealand
vertaling Marjolijn Cardozo
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PHRAGMIPEDIUM CAUDATUM

Phragmipedium caudatum
(Ldl.) Rolfe
Phragmipedium caudatum
behoort tot een geslacht met
ongeveer 12-15 soorten die in
tropisch Amerika groeien. De
meerderheid groeit in noordelijk
Zuid Amerika, maar ook in
Panama en Guatemala zijn
planten gevonden. De lange
petalen zijn bijna karakteristiek
voor het geslacht. P. caudatum
groeit epifytisch (jawel!!) op
bomen of in de humus op
rotsen. Op die rotsen kunnen ze
blootgesteld zijn aan de volle
zon, maar er zijn ook planten
die wat meer in de schaduw

groeien. De planten zijn te
vinden tot op een hoogte van
2000 meter. Het zijn meestal
nogal forse planten die wel 4050 cm hoog kunnen worden. De
bloemstengel kan wel 4
bloemen dragen, die van top tot
uiteinde soms 20 cm
in doorsnee kunnen zijn. De
bladeren kunnen een lengte
bereiken van 35 cm. Deze soort
wordt gekenmerkt door de
extreem lange petalen, er zijn
bloemen opgemeten met
petalen van 75 cm lengte. Als
de bloemknoppen zich openen
zijn
de petalen nog even lang als de
sepalen! De soort werd in 1840,
dus al meer dan 160 jaar
geleden beschreven door mr.
Lindley als Cypripedium
caudatum. Later, in 1896,
veranderde mr. Rolfe de naam
in Phragmipedium.
Kweekwijze
De planten hebben een
voorkeur voor een half
beschaduwde tot lichte
standplaats in de gematigde tot
warme kas, die echter tegen
directe zonnestraling moet
worden afgeschermd. Als beste
kweekwijze wordt potcultuur
aanbevolen boven de
kweekwijze op blok, wat echter
bij deze soort zeker mogelijk is.
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P. caudatum moet veel water
hebben, maar de drainage moet
optimaal zijn. Tussen twee
watergiften mag de grond
enigszins opdrogen, zodat lucht
goed in het mengsel kan
toetreden. Gedurende de
groeiperiode mag bij elke
watergift met een zeer
verdunde mestoplossing worden
gegoten. De plant verlangt
daarnaast een goede
luchtbeweging en toevoer van
lucht. Ondanks dat men alle
kweekvoorwaarden goed
toepast valt niet te ontkennen

PLANTENKEURING
Categorie
beginners/jeugdleden
Arno Janssen
Rhynchostele rossii
Coelogyne cristata
Rhynchostele cervantesii
Fam. Teurlincx
Dendrobium harveyanum
Dendrobium nobile
Dendrobium tetragonum
Oerstedella centradenia

7,5D
7,3
6,5

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

Jos Nuyten
Dendrobium kingianum purple 8,3D
Rhynchostylis gigantea p spot 6,7
Rhynchostylis gigantea red
6,7
Categorie gevorderden
Fam. Stompff

dat P. caudatum een moeilijke
bloeier is. Pas als de planten
een zekere leeftijd en grootte
hebben bereikt komen ze
regelmatig ieder jaar in bloei.
Dit houdt in dat men het delen
van grote planten, zelfs als ze
teveel ruimte dreigen in te
nemen, zoveel mogelijk moet
vermijden. Ook schijnen planten
makkelijker in bloei te komen
als ze in de winter aanzienlijk
kouder worden gezet.
Bewerkt door Henk Smouter

DECEMBER

2013

Vanda paars-blauw (2bl)
Vanda paars
Vanda rood
Dendrobium gracilicaule
Vanda wit (klein)
Vanda licht paars
Brassavola little star
Gerard de Puit
Dendrobium speciosum x
gracilicaule
Restrepia guttulata
Pleurothallis macra
Masdevallia tovarensis 7,6

8,2
7,7
7,6
7,3
6,6
6,4
6,4

8,6D
7,7
7,7

Johnny Haasakker
Calanthe vestita
Calanthe vestita
Calanthe vestita

8,1
8,1
7,6

Kees v.d. Wittenboer
Dendrobium guerreroi
Dendrobium delicatum
Dendrobium Snowflake

8,2
8,0
7,2
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Simon Faro
Paphiopedilum malipoense

Paphiopedilum hybride nr 8 6,9
8,3

Categorie superkwekers

Fam. Coenen
Dendrochilum glumaceum
Dendrobium intricatum
Dendr. amethystoglossum
Dendr. amethystoglossum
Dendrochilum gramineum
Dendrobium intricatum

8,1
8,0
7,2
7,1
7,1
6,3

Frans Blom
Bulbophyllum ambrosia
9,2L
Paphiopedilum king arthur 8,3
Paph. gratrixianum hybr
7,2

Margreet Verhoef Sommeling
Pholidota chinensis
8,5
Hans Faro
Pterostylis curta
8,5
Paphiopedilum vietnamense 8,2
Dendrobium aggregatum
7,9
Jo van Hoof
Maxillaria variabilis var.
Unipunctata
Dendrobium speciosum
Maxillaria species

8,2
8,0
7,9

Plant van de maand
februari is geworden:
Dendrobium
aggregatum van Hans
Faro. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2014
21/3 t/m 23/3 2014: Orchideeënshow Mergelland, Intratuin, Egelantier 19
Geleen

BEREIKBAAR
voorzitter
Huub Boesten
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Wim Crins
activiteiten
Sjors Teurlincx
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
06-54288252
073-5321664
0499-373816
0412-451027

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
secretaris@orchidee-brabant.nl
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