Dendrobium densiflorum

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
april 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 17 APRIL
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur

Voorjaarsveiling!
Komende kringavond houden we weer onze, verwachten we, spetterende
veiling. De kans om voordelig je collectie uit te breiden en natuurlijk om je
overtollige planten of mooi opgekweekte achterstukken te verkopen

Dendrobium chrysotoxum (foto Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, materialen
verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de ‘Plant van de
Maand' maar GEEN plantenverkoop en GEEN verloting ivm de veiling.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
LET OP!!! dinsdag 12 mei (de eerste dinsdag is 5 mei bevrijdingsdag). We
gaan deze avond jonge plantjes oppotten. Voor zowel de plantjes als
potmateriaal wordt gezorgd.
Na de pauze is het natuurlijk bespreken van de planten waar problemen mee
zijn en waarvan we willen weten hoe dit is te voorkomen. Neem dus je
probleemplanten mee!
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

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

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Wegens afwezigheid van Niek Hanckmann is deze editie van het kringblad weer
verzorgd door Henk Smouter

JAARPROGRAMMA 2015
17 april
22 mei (let op datum)
19 juni
17 juli
augustus
17/18/19 september
16 oktober
20 november
december

Veiling
Albert Maas, Europese orchideeën
Patrick Mannens, Guadeloupe
nog niet bekend
vakantie
Jubileum!
Veiling
Nog niet bekend
Eindejaar
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ONZE VEILING, ENKELE SPELREGELS
Ter herinnering hier nog enkele spelregels voor de komende veiling
Om de administratieve toestand wat vlotter te laten verlopen, hebben jullie een
veilinglijst via mail gestuurd gekregen die thuis ingevuld en geprint kan
worden. Het blad is in tweevoud, waarvan alleen het linker deel ingevuld hoeft
(kan) worden, het rechter deel wordt automatisch overgenomen.
NB: De toegestuurde lijst is als voorbeeld gedeeltelijk ingevuld, maar moet
natuurlijk met je eigen gegevens overschreven worden.
Vul je naam, woonplaats, lidnummer en datum in (gele vlakken), evenals de
plantnamen en eventueel een minimumprijs. Je lidnummer is te vinden in
bijgevoegde ledenlijst. Dit nummer verandert niet en kan dus steeds bij
veilingen gebruikt worden. Is geen minimumprijs ingevuld, dan bepaalt de
veilingmeester het minimum. Als de plant niet verkocht wordt voor de
minimumprijs, dan kan in overleg het minimum verlaagd worden.
Print het formulier en knip het in tweeën.
Voorzie de plant van een nummer (bijvoorbeeld op een sticker of op het label)
dat bestaat uit het lidnummer en het volgnummer van het formulier. De
nummers uit het voorbeeld zijn dus:
80-1 voor de eerste plant
80-2 voor de tweede plant
80-3 voor de derde plant
Lever één deel in met de planten in en bewaar (als je dat wil) het andere deel.
Het maximaal aantal te veilen planten per lid is 15 stuks.
Heel belangrijk: alle planten worden nagezien op ongedierte en kwaliteit. Zitten
er beesten in, zijn planten ziek of erg zwak, dan worden ze niet geveild.

NOV-DAG IN DE ORCHIDEEENHOEVE TE LUTTELGEEST
Op zaterdag 18 april 2015 wordt in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest weer
een Voorjaars Orchideeën dag 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 Orchideeën dag is geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
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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@nov-orchidee.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 hybrides zoals cambria, phalaenopsis, cattleya enz. is in verband
met concurrentie voor de orchideeënhoeve meestal niet toegestaan. Bij twijfel
kunt u contact met mij opnemen.
Dirk de Haan

DENDROBIUM CHRYSOTOXUM
Deze fraaie Dendrobium is
verspreid over het zuiden van
China, speciaal in de provincie
Yunnan. Ook in Burma, zowel in de
laagvlakte, als in het Arakangebergte tot op 850-1000 meter
boven zeehoogte. Verder op allerlei
hoogten in het oosten van India en
in het noorden van Thailand en
Laos. Oorspronkelijk werden de
eerste exemplaren in 1847 door de
Fa. Henderson in Engeland
ingevoerd.
Het uiterlijk van de plant is
afhankelijk van de streek waar deze
vandaan komt.
De planten in de warme laagvlakten
hebben langgerekte, knotsvormige,
20-35 cm lange pseudobulben, die
in het midden het breedst zijn.
Oudere bulben zijn sterk gegroefd.
Deze dragen 3 tot 5 bladeren van
10-15 cm lang en 4 cm breed. De
onderzijde van de bulben is dun en
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omgeven door dunne vliesachtige
scheden bij de geledingen, die na
enkele jaren afgevallen zijn.
Planten uit de hoge bergen hebben
een totaal andere habitus. De
korte, gedrongen ca. 10-12 cm
hoge, in doorsnee kogelronde
bulben dragen 2 tot 3 stugge
donkergroene bladeren.
De bloemstengel ontspruit aan de
top van de bulben onder, of tussen
de bladeren op de geledingen van
de bulb.
De grootte van de bloeitros is bij
het "bergtype" wat kleiner. De
bloeistengel is tussen de 10 en 25
cm lang en draagt een volle tros
donkergele welriekende bloemen
met een oranje vlek op de enigszins
gefranjerde lip. Eén bloem heeft
ongeveer 31⁄2 cm doorsnee.
De bloeitijd valt in het voorjaar
tussen maart en mei en duurt
meestal niet langer dan een week.
Cultuur:
Een plant, waarbij men de
kweektemperatuur enigszins moet
aanpassen aan de omstandigheden
van de streek (hoogte) waar dit
exemplaar vandaan komt.
De vorm en lengte van de bulben
(zie omschrijving) geven al enige
indicatie. In het algemeen is D.
chrysotoxum tevreden met een
gematigd klimaat, maar men kan
dit naar de koele of warmere kant
regelen.
Zowel het kweken in een pot of op
een varenblokje of stammetje van

eiken of acacia geeft geen
noemenswaardige problemen. Bij
potcultuur is een mengsel van 4/5
bark en 1/5 veenmos heel geschikt.
Het gaat erom, dat het materiaal
goed doorlatend en luchtig is en
blijft. De groeitijd is vanaf mei tot
november.
Een strenge rustperiode gedurende
de winter. 's Zomers kan men
normaal gieten en ook vloeibare
meststoffen toedienen, te beginnen
enkele weken na de bloei als de
groei doorzet. De rusttijd bestaat
daaruit, dat men zorgt dat de
bulben niet verschrompelen, door
zo nu en dan te broesen met de
nevelspuit. Echter niet op sombere
regenachtige dagen.
Om de bloei in het voorjaar te
bevorderen, is het van
doorslaggevend belang, dat de
plant in de wintermaanden volop
licht krijgt, koeler hangt, dus niet te
dicht bij de kachel en een echte
rusttijd geniet. Dus droog, droog en
nog eens droog!
Zij die succes hebben met het
kweken van Dendrobiums in huis of
in een serre, zullen waarschijnlijk
ook geen moeilijkheden
ondervinden met deze prachtige
soort.
Nederlandse Orchideeën Vereniging
– Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeen
Vereniging.
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KEURING MAART 2015
Beginners:
A.Janssen
Dendrobium trantuanii
Dendrobium wardianum
Pleurothallis
Dendrobium sulcatum
Maxillaria variabilis
Dendrobium pierardii

8,8 D
8,7 D
8,4
8,3
8,2
8,0

D
D
D
D

Fam. Teurlincx
Cambria hybride bruin oranje 7,9 D
Dendrobium pierardii 1
7,9 D
Dendrobium aphyllum
6,9
Wim Crins
Zygopetalum hybride
Phalaenopsis mini mark

7,8 D
7,7 D

Gevorderden:
Gerard de Puit
Pleurothallis stenosepala
Acronia tridentata
Pleurothallis epiglottis

8,0
8,0
7,0

Henk en Koos de Wit
Epidendrum polybulbon
Dendrobium kingianum
Dendrobium species rose

7,4
7,3
7,2

Ineke van Boggelen
Cymbidium hybride
Cymbidium hybride
Cymbidium hybride

8,7 D
7,6
7,3

Jos Laaper
Coelogyne cristata alba

8,1

Jos Verhoeven
Paphiopedilum spicerianum
Cymbidium hybride

7,2
6,8

Tom van Hest
Coelogyne cristata

9,6 LOF

Superkwekers
Fam. Coenen
Pleurothallis lindenii
Dendrochilum wenzelii
Dendrochilum wenzelii
Pleurothallis lindenii
Bulbophyllum falcatum
Pleurothallis species
Laelia harpophylla
Cymbidium lowianum

8,9 D
8,4
8,3
8,3
7,9
7,6
7,4
7,4

Hans Faro
Paphiopedilum haynaldianum

7,9

Jo van Hoof
Dendrobium rainbow Dance 8,3
Ornithocephalus cochleariformis 7,2
Dendrobium nobile hybride
7,1
Martien Stiphout
Paphiopedilum armeniacum 1 9,2 LOF
Paphiopedilum micranthum
9,0 LOF
Paphiopedilum armeniacum 2 8,7 D
Paphiopedilum appletonianum 8,3
Paphiopedilum rothschildianum 8,2
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TUSSENSTAND COMPETITIE 1E KWARTAAL 2015

Beginners

Punten

Aantal planten

1
2
3
4
5

8,400
7,783
7,900
7,750
8,200

8
10
2
2
1

7,744
7,643
7,100
7,550
7,400
7,400
9,600
8,300
8,100
7,700

9
7
7
6
5
2
1
1
1
1

8,390
7,600
8,025
8,357
7,167
8,800
7,900

10
10
8
7
3
1
1

Arno Janssen
Fam Teurlincx
Jos Nuyten
Wim Crins
Renata Vilcinskaite

Gevorderden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Henk en Koos de Wit
Gerard de Puit
Jos Verhoeven
Ineke van Boggelen
Peter Stompff
Kees van de Wittenboer
Tom van Hest
Piet Lambrechts
Jos Laaper jr.
Simon Faro

Superkwekers:
1
2
3
4
5
6
7

Martien Stiphout
Jo van Hoof
Fam. Coenen
Margreet Verhoef-Sommeling
Frans Blom
Henk Smouter
Hans Faro
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PLANT VAN DE MAAND MAART
De plant van de maand maart was de wel heel mooie Coelogyne cristata van
Tom van Hest. Zo zie je ze zelden! Gefeliciteerd!
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AGENDA 2015
18 april: Voorjaars orchideeën dag georganiseerd door de NOV
8 t/m 9 mei: Plantenmarkt Hortus Botanicus Leiden, www.hortusleiden.nl
14 t/m 17 mei: Orchideeëntentoonstelling met kunst en ambachten, Reinhart
Orchideeën, Haren, www.reinhartorchideeen.nl
16 mei: Internationale Ruil en Verkoopbeurs - Orchideeënvereniging Kring
Arnhem

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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