Cymbidium aloifolium

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Maart 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
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

20

MAART

In buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Keuren en verpotten
Er wordt wat inzicht gegeven over de wijze waarop de orchideeën gekeurd
worden. De belangrijkste activiteit echter is het verpotten van planten. Neem
voor deze avond dus gerust planten mee die verpot moeten/mogen worden. We
gaan er samen mee aan de slag. Voor materialen wordt gezorgd.

Maxillaria porphyrostele, die aan verpotten toe is (foto NH)

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'

De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 7 april. Het onderwerp is: Ik kweek zo: Jos Janssen vertelt hoe hij
zijn planten kweekt in zijn kas.
Natalia, Renata en Hans Strijb nemen 3 planten mee om te bespreken.
En natuurlijk kunnen jullie altijd planten meenemen waar vragen over zijn, iets
bijzonders over te vertellen is of waar je problemen mee heeft.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2015
20
17
22
19
17

maart
Keuren en verpotten
april
Veiling
mei (let op datum) Albert Maas, Europese orchideeën
juni
Patrick Mannens, Guadeloupe
juli
Nog onbekend
(augustus is vakantiemaand)
17/18/19 september Jubileum!
16 oktober
Veiling
20 november
Nog onbekend
december
Eindejaar

NIEUWS

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

We willen graag royaal deelnemen aan de jubileumtentoonstelling van de
Orchideeënvereniging Brabant Zuid Oost die 25 jaar bestaat. Daarom deze
oproep om planten aan te leveren.
De planten kunnen naar de kringavond van 20 maart worden meegenomen en
worden dan door het bestuur naar Helmond gebracht. Zo hebben we op onze
kringavond ook een leuke showtafel en kunnen de tentoonstellingsplanten
desgewenst ook gekeurd worden.
Zondag 22 maart kunnen de planten na 17.00 worden opgehaald bij
Tuincentrum Van der Velden, Weg naar Bakel 4 in Helmond.
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VOORJAARS

ORCHIDEEËNDAG

NOV

Op zaterdag 18 april wordt in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest weer een
Voorjaars Orchideeëndag gehouden. Een uitgelezen gelegenheid om uw collega
hobbyisten te ontmoeten, uw overtollige planten te verkopen of nieuwe planten
te kopen. Kortom een vrijmarkt voor orchideeënhobbyisten.
De Orchideeëndag dag is geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Wie planten of andere zaken wil verkopen, kan één of meerdere tafels (80 x
120 cm) reserveren. Voor leden van de NOV zijn de kosten per tafel € 5,00.
Niet NOV leden betalen € 15,00 per tafel.
Verzoeken voor reservering van tafels richten aan acties@novorchidee.nl. Er is
geen garantie dat reserveringen ontvangen na 10 april 2015 gehonoreerd
kunnen worden. Meestal krijgt u binnen een week een bevestiging van de
gereserveerde tafels
Verkoop van hybridesoorten zoals cambria, phalaenopsis, cattleya enz. is in
verband met concurrentie voor de orchideeënhoeve meestal niet toegestaan.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met Dirk de Haan via hetzelfde mailadres
(Tel. 0321-331112).

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

OPEN

DAGEN

JAN

VAN DER

LINDEN

Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart organiseert Jan van der Linden weer open
dagen in zijn orchideeënkas.
U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00.
Voor meer informatie zie www.orchideeenvdlinden.nl
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GESLAAGDE

TENTOONSTELLING

JOSINA

Ter gelegenheid van het 95-jarig
bestaan van Bloemsierkunst Josina
hebben we onze kringavond van
februari bij Josina in Oss gehouden.
Daarbij hebben wij als kring NoordOost Brabant een orchideeënshow
opgebouwd. De aquariumvereniging
Xiphophorus uit Oss had ook een
stand opgebouwd en als extra een
schitterend terrarium neergezet.

In een gemoedelijke sfeer werd deze
avond gehouden, waarbij een praatje
werd gehouden over de gekozen
verlichting voor onze show, die helaas
af en toe uitviel. Er werd gezellig door
de kassen van Josina gewandeld en
geshopt. De aangedragen planten
werden gekeurd en een selectie werd
besproken. Al met al een geslaagde
kringavond.

De eigenaren van de zaak, Ben en
Corry de Bruin, hebben ons verwend
met gebak, koffie en frisdrank. Ben is
lid van onze kring en had ons daarom
uitgenodigd om ter gelegenheid van
het jubileum bij hem de kringavond te
houden.

De twee dagen erna bleef de show
staan om ook de klanten van Josina te
kunnen laten genieten van de mooie
collectie planten. Vrijwilligers van
onze kring hebben veel mensen
voorzien van informatie over
orchideeën. We hopen natuurlijk dat
er weer enkelen zo enthousiast
gemaakt zijn dat we ze in de
toekomst mogen verwelkomen bij
onze kring.

Na de opening van de kringavond
werd aan de Ben en Corry een mooi
kado, een fotolijst met een zevental
fraaie orchideeënschetsen,
aangeboden.
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KLEIN

MAAR FIJN

Het moet ergens in de jaren 90
geweest zijn dat ik bij De Slegte het
boek "Introduction to the World of
Orchids" van Dunsterville vond. Pas
bij lezing ontdekte ik dat het boek
gewijd is aan orchideeën van
Venezuela.

– ONCIDIUM

MEIRAX

Blijkbaar heeft iemand er toch handel
in gezien en de plant gezaaid.

Een soort die erin beschreven werd
was Oncidium meirax. En ik was
meteen verkocht. Een miniatuurtje
met vrolijke zigzaggende stengeltjes
met fel gekleurde geel-oranje
bloemetjes. De foto liet een mooi
plantje zien op een bemost stukje
schors dat volop in bloei stond.
Officieel bleek het overigens
Cyrtochillum te heten. Wat betreft de
bloemvorm begrijpelijk. Toch denk ik
bij Cyrtochillum aan grote planten
met meterslange bloemstengels.
Het plantje bleek nergens te vinden
bij de gevestigde handelaren. Ze
hadden er nog nooit van gehoord.
Onder welke naam dan ook.
Zes jaar geleden pas vond ik de plant
op de site van Ecuagenera. Zo lukte
het me om een plantje te
bemachtigen. Het kwam meer dood
dan levend mee naar een show in
Europa. Ik heb het opgebonden,
vertroeteld, het heeft nog even
gebloeid en gaf toen de geest.
Een paar jaar geleden stond het
plantje tot mijn grote verbazing
ineens in grote aantallen tegen
dumpprijzen op orchideeënshows.

Het is een leuk plantje dat behoefte
heeft aan een regelmatige watergift
en niet te droge lucht. Als miniatuur is
het gevoelig voor teveel en nog meer
voor te weinig water. Temperatuur
lijkt van ondergeschikt belang. Hij
wordt zowel in warme als in koele
regenwouden gevonden.
Toen ik voor dit artikeltje nog eens in
Dunsterville las, viel mijn oog op dit
zinnetje: "Maar zelden groeit het lang
genoeg om een mooie volle plant te
worden. Er worden dan ook veel
zaadpeulen aan gevonden".
Waarschijnlijk zijn ze dus gemakkelijk
op te kweken en gaan ze gemakkelijk
dood. Vandaar de lage prijzen en de
plotselinge beschikbaarheid.
Waarschijnlijk geen blijvertje, maar
wel leuk voor even.
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KEURING
Beginners:
Fam. Teurlincx
Dendrobium Rainbow Dance
'Grande Akazukin'
Epicattleya Rene Marques
'Flame Thrower'
Phalaenopsis Dutch Pride
Rhynchostylis gigantea red
Dendrobium yellow
Winter Beauty
Dendrobium nobile stardust
Dendrobium tetragonum

FEBRUARI

2015

Piet Lambrechts
Dendrobium sp. x tetragonum 8,3
8

D

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

Simon Faro
Paphiopedilum malipoense

7,7

Superkwekers:
Henk Smouter
Dendrochilum wenzelii

8,8 D

Jo van Hoof
Leptotes bicolor
Epidendrum calanthum
Dendrobium Nora Tokunoga

8,2
7,9
7

Jos Nuyten
Coelogyne cristata
9,1 DL
Epidendrum pseudepidendrum 6,7
Margreet Verhoef Sommeling
Dimerandra species
Renata Vilcinskaite
Dend. amethystoglossum
Phalaenopsis wit
8,2 D Restrepia sp. Kronenberg
Ornithocephalus gladiatus
Gevorderden:
Fam. Stompff
Tolumnia peach
7,7
Epicattleya Plicaboa
7,6
Vanda hybride paars
7,4
Brassavola Little star
7,4
Cambria hybride
6,9
Henk en Koos de Wit
Bulbophyllum longiflorum
Phalaenopsis wit
Brassavola glauca
Cambria
Maxillaria densa
Dendrobium speciosum

8,7 D
8,3
8,1
7,9
7,5
7,3

Ineke van Boggelen
Leptotes bicolor
Dendrobium kingianum
Brassavola Little Star

8
7
6,7
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8,5
8,2
8
7,9

PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI 2015

Tijdens onze tentoonstelling in februari bij Josina in Oss werden twee planten
ex aequo plant van de maand!
De ene is een grote Coelogyne cristata van Jos Nuyten. Gefeliciteerd Jos
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NOG

EEN PLANT VAN DE MAAND FEBRUARI 2015

De tweede plant van de maand is een mooi gekweekte Dendrobium
amethystoglossum van Margreet Verhoef. Proficiat!
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AGENDA 2015
20-22 maart:

Jubileumtentoonstelling Brabant ZO,
tuincentrum vd Velden, Helmond
Open kas Jan vd Linden, Brakel
Orchilim 2015, Alden Biesen
Voorjaars Orchideeëndag NOV, Luttelgeest

27-28 maart:
3-6 april:
18 april:

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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