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Suriname – Ruud Nabibaks
De eerste hittegolf van dit jaar hebben we gehad. Wat was het warm! Maar,
toch nog niet zo warm als in Suriname, het land waar deze avond de lezing
over gaat. Ons eigen kringlid Ruud kan daar als geen ander over vertellen en
zal ons de mooie plekjes, orchideeën en ander schoons laten zien.

Epidendrum ibaguense gele vorm (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 werkgroep 'Kweken leer je van elkaar' is aan de zomervakantie begonnen.
In de maanden juli en augustus zijn er dus geen bijeenkomsten. Informatie
over de eerste bijeenkomst na de zomer in september volgt nog.

JAARPROGRAMMA 2015
17 juli
18-19 september
16 oktober
20 november
december

Ruud Nabibaks, Suriname
(augustus is vakantiemaand)
Jubileum!
Veiling
Gerard de Puit, Dracula
Eindejaar

NIEUWS

VAN DE REDACTIE

Het is bijna zomervakantie. De temperaturen zijn aardig opgelopen en dat
maakt het zorgen voor onze planten een stuk gemakkelijker. Teveel water
geven kan bijna niet. Alleen degenen met een verzameling koude-kasorchideeën zijn druk in de weer om het klimaat goed te regelen. Volgende
maand is het vakantie voor de kring. Zelf ben ik de afgelopen drei weken op
vakantie geweest in de Franse Pyreneeën. Heerlijk gewandeld en veel
orchideeën gezien. Daarover misschien een andere keer. Na de vakantie komt
ons jubileum eraan.
Het plan is om een dubbeldik nummer van ons kringblad uitgeven. Dat ga ik
natuurlijk niet helemaal zelf vullen. Daarom zijn jullie, nog meer dan anders,
uitgenodigd om ook iets te schrijven. Een terugblik op de geschiedenis van de
kring, een beschrijving van een bijzondere plant die je via de kring bemachtigd
hebt, de gouden tip voor kweken die je hier ooit gehoord hebt enz., enz... Stuur
je bijdragen naar mij (redacteur@orchidee-brabant.nl) voor 31 augustus. Maak
je geen zorgen over de taal, waar nodig pas ik dat wel aan. Het liefst heb ik
volgende maand teveel materiaal, zodat ik kan kiezen. Dan kan ik het
gemakkelijkst een mooi uitgebalanceerd boekje maken. Wat overblijft kan altijd
in een van de andere nummers weer gepubliceerd worden.
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WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

LAELIA

MARGINATA

–

foto: Maarten Sepp
Ter voorbereiding op de lezing van
deze maand beschrijf ik deze keer een
orchidee uit Suriname:
Laelia marginata. Een plant die we in
Nederland maar zelden zien. Ik meen
me te herinneren dat er in de Uithof
in Utrecht een exemplaar hangt. De
plant is mooi, bloeit prachtig en is
relatief vergevingsgezind in cultuur
als ze maar veel licht en lucht krijgt.
En daar zit het probleem. Het is niet
zoals een typische Laelia een kleine

EEN

SURINAAMSE

REUS

tot middelgrote plant. De soort zit dan
ook pas sinds een jaar of 10 weer in
het geslacht Laelia. Eerst heette ze
Schomburgkia crispa en Schomburgkia's, dat zijn reuzen. De plant
zelf wordt gemakkelijk 50 centimeter
hoog en daarbovenop groeit de
bloemstengel tot wel twee tot drie
meter. Dat zou nog niet erg zijn als de
plant een beetje tegen schaduw kon,
maar het is een zonaanbidder, dus
een plant voor hoog in de kas. En dat
gaat niet... Dus, tenzij je in de tropen
woont of een heel grote kas hebt, is
dit geen makkelijke gast.
Heb je wel mogelijkheden, dan is het
een kwestie van veel water, mest,
warmte en licht tijdens de groei en
daarna een rustperiode met vooral
veel licht en nog behoorlijk warm. Het
beste kweek je dit opgebonden op
flink stuk hout of kurk of in grove
bark. Er moet in elk geval veel lucht
bij de wortels kunnen anders rotten
ze weg. Op die manier groeit de plant
vanzelf en als er voldoende licht is
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komt de bloei ook vanzelf. In de
natuur meestal tegen het eind van het
natte groeiseizoen, in cultuur vaak
pas na een droge rustperiode.
Het oude geslacht Schomburgkia
kende ook twee 'dwergen', Sch.
thomsoniana en Sch. humboldtii, die
slechts
anderhalve
meter
hoog
worden. Die horen nu bij het geslacht
Myrmecophila,
maar
voor
de
verzorging maakt dat niets uit. Als je
die kunt vinden en je hebt een warme
en licht kas, dan kun je een poging
wagen.
Myrm. thomsoniana
(foto Miguelorchids)

Myrm. humboldtii (foto Jay Pfahl)

TIP –

RHIZOOMCLIP

Ook altijd aan het puzzelen hoe je dat
deelstuk met weinig wortels toch
netjes in zijn pot houdt? Maak van
een stuk stevig draad een clipje
waarmee je vanaf de potrand de plant

op zijn plaats houdt. Als de plant
eenmaal goed geworteld is kun je de
clip eenvoudig weer verwijderen en
hergebruiken.
(Kelleys Korner Orchid Supplies)

KEURING
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JUNI

2015

Beginners:
Arno Janssen
Cattleya gaskelliana
Lycaste hybride
Anguloa clowesii x virginalis
Coelogyne pandurata

8
8
7.7
7.6

Fam. Teurlincx
Ascocenda White Sunshine
8.1
Dendrobium senile
7.9
Vanda Thai Sky SS1
7.8
Vanda Varut Fushia 2N x Mem.
Cathenne Mc Cartney
7.8
Vanda rothschildiana donker 7.8
Podangis dactyloceras
7.2
Ascocenda Yip Sam Wah
7.2
Dendrobium senile
6.9
Jos Nuyten
Lepanthus telipogoniflora
Galeandra leptoceras
Trich. tortillis x T. turialbae
Brassia verrucosa
Trichoglottis tomentosa
Coelogyne tomentosa
Oncidium longipes

9
Lof
8.3
8.2
7.9
7.8
7.3
7.2

Gevorderden:
Fam. Stompff
Vanda Kulwadee Fragrance

8.3

Gerard de Puit
Masdevallia infracta
Ascocenda Princess Mikasa

8.2
8

D
D
D
D
D
D
D

Superkwekers:
Frans Blom
Podangis dactyloceras 1
Podangis dactyloceras 2
Neofinetia falcata
Bulbophyllum annandalei

8.2
8.2
8.1
7.6

Hans Faro
Paphiopedilum hybride

8.6 D

D
D

D
D
D
D
D

Ineke van Boggelen
Paphiopedilum glaucophyllum 7.6
Simon Faro
Paphiopedilum Lady Isabel

7.3
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TUSSENSTAND

COMPETITIE JUNI

Naam:

2015

Gem. score

Aantal planten

Beginners:
1
Arno Janssen
2
Jos Nuyten
3
Fam Teurlincx
4
Renata Vilcinskaite
5
Wim Crins
6
Hans Strijbos

8,583
8,500
8,117
8,150
7,750
7,400

19
16
28
2
2
1

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

8,156
8,033
7,678
7,200
7,557
8,200
7,500
7,400
9,600
8,100
8,000

16
14
9
9
7
2
2
2
1
1
1

Superkwekers:
1
Martien Stiphout
2
Fam. Coenen
3
Jo van Hoof
4
Frans Blom
5
Margreet Verhoef-Sommeling
6
Hans Faro
7
Henk Smouter

8,617
8,075
7,673
7,750
8,357
8,250
8,800

16
16
11
10
7
4
1
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PLANT

VAN DE MAAND JUNI

2015 –

DEEL

1

Wederom hadden we in juni een ex aequo voor de plant van de maand. De ene
groot en de ander klein.
Arno Janssen met een prachtige Cattleya gaskeliana...
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PLANT

VAN DE MAAND JUNI

2015 –

DEEL

2

… en Jos Nuyten met een miniatuurtje met een bijzondere presentatie:
Lepanthes telipogoniflora.
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AGENDA 2015
18-19 sept:
25-27 sept:
30-31 okt:

Jubileumtentoonstelling Kring Noord-Oost Brabant, Best
Orchideen-Ausstellung Bergkamen-Heil, Duitsland,
www.uwz-westfalen.de
Orchideeën Extravaganza bij Stichting EPRIC in Huissen
www.epric.org

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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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

