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Patrick Mannens is inmiddels een regelmatige spreker in onze kring te noemen.
Het is dan ook een genot om naar zijn met Vlaamse humor doorspekte
reisverhalen te luisteren. Deze keer gaat de reis naar letterlijk de andere kant
van de wereld: Nieuw-Zeeland. Niet het eerste land waar je aan denkt bij
orchideeën, maar Patrick zal ons laten zien en horen wat daar allemaal te
vinden valt.

Dendrobium cunninghamii (foto: Natalie Tapson)
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'

Dinsdagavond 6 september komt de werkgroep “Kweken leer je van elkaar”
weer bij elkaar. Deze avond willen we de kwaliteit van water onder de loep
nemen. Onder andere worden de zuurgraad (ph-waarde) en geleidbaarheid
gemeten van zowel normaal gietwater als van gietwater met bemesting . Deze
termen, die iets zeggen over de kwaliteit van het water,worden ook toegelicht
en vragen erover worden beantwoord.
Jullie worden verzocht in flesjes zowel regenwater en/of kraanwater met en
zonder bemesting mee te nemen. Ook de meters hiervoor kunnen jullie
meenemen. Voor de ph-waarde is ook een ijkmeter aanwezig.
Natuurlijk kunnen probleemplanten en/of
meegenomen om te bespreken na de pauze.

bijzondere

planten

worden

Plaats Buurthuis Kadans, adres: St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best, Aanvang 20.00u

JAARPROGRAMMA 2016
15 Juli
Augustus
16 September
8 oktober
21 Oktober
18 November
16 December

Patrick Mannens, Nieuw Zeeland
vakantie
Hoe keuren we planten
Excursie naar drie orchideeënkwekers
Kringveiling
Martien van Stiphout, Paphiopedilum en Cypripedium
Eindejaarsavond

WEBSITE
Informatie over de kring, dit kringblad en andere wetenswaardigheden vindt u
op onze website: http://www.orchidee-brabant.nl
Er is sinds kort een zoekfunctie op de pagina “kringblad”. Hiermee kan in alle
voorgaande nummers tot 2009 gezocht worden op trefwoorden.
Er is ook een afgeschermd gedeelte van de site met extra informatie voor
leden. Om ook op dit deel te komen moet je inloggen. Persoonlijke
inloggegevens kun je krijgen wanneer je die in een mailtje aan Gerard de Puit
vraagt. Op dit moment zijn er al/pas 23 leden die gebruik maken van dit
beschermde deel. Dus meld je bij Gerard als je daar nog niet bij hoort.
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TANDENBORSTELORCHIDEE
Een enkele keer heeft een tropische
orchidee toch ook een Nederlandse
naam. Vaak zijn dat planten die al heel
lang in cultuur gehouden worden zoals
venusschoentjes. Soms ook zijn het
planten die de Nederlanders tegenkwamen in de koloniën zoals de
decemberorchidee (Onc. lanceanum)
in Suriname. Tot die tweede categorie
hoort ook Dendrobium secundum, de
tandenborstelorchidee.

Zo'n klein stukje geeft ons toch
behoorlijk wat informatie over deze
plant. Ze groeit blijkbaar goed in
Bandung dat op zo'n 750m hoogte in
West-Java ligt. Niet extreem warm dus,
eerder gematigd, maar zeker ook niet
koud. De plant staat er op bomen op
een kerkhof. Dat zal een redelijk open
plek zijn waar veel lucht en licht komt.
Dat ze veel licht nodig hebben wordt
nog duidelijker als de schrijver
vermeldt dat de bomen in de
Al in 1916 schreef Dr. Doctors van moessontijd kaal staan. Dat is juist de
Leeuwen in het maandblad De tijd dat ze bloeien.
Tropische Natuur:

D. secundum (foto: cantiq unique)

In de buurt van Bandoeng kan men een
paar soorten boomorchideeën vinden.
Vrij algemeen is de Dendrobium
secundum, een soort, die nog al eens
gekweekt wordt. Zij stelt ook biezonder
weinig eisen, en bloeit met trossen rood
paarse bloemen, die de plant de naam
van
tandenborstelorchidee
hebben
bezorgd. Hier in Bandoeng vindt men
ze vrij veel op een paar kerkhoven in de
buurt op bomen die in de Oostmoesson
geheel kaal staan. In die tijd bloeien
deze orchideeën juist druk.

Die Oostmoesson vraagt nog wat
puzzelen. Java kent twee moessonperiodes. De Westmoesson is zeer nat
en duurt van november tot april en
gaat dan langzaam over in de
Oostmoesson die droog is. Voor de
temperatuur maakt het allemaal niet
veel uit, die is jaarrond hetzelfde, maar
de plant krijgt wel een duidelijk nat en
een droog seizoen. In dat droge
seizoen heeft hij ook nog eens veel
licht. Dat zou een sleutel tot succes
moeten zijn. Wij zullen het droge
seizoen in onze winter houden en dan
moeten we dus zorgen voor zo veel
licht als mogelijk is.
3

Dendrobium secundum komt niet
alleen op Java voor. Het is een
wijdverspreide soort die voorkomt van
Maleisië en Birma tot aan de Filipijnen,
maar wel overal op enige hoogte en
met een duidelijk nat en droog
seizoen. De stengels kunnen onder
goede
omstandigheden
vrij
fors
worden, tot wel een meter lang, en ze
hebben de neiging om wat te gaan
hangen. Er komen vrij stevige lichte
bladeren aan die pas na het tweede
jaar afvallen. De plant bloeit vaak op
de oudere bulben van minstens een,

maar vaak zelfs twee of drie jaar oud.
Ze kan vaker op dezelfde stengel
bloeien. De vele kleine bloemetjes
staan in een trosje allemaal naast
elkaar naar één kant gericht. Vandaar
het tweede deel van de naam:
'secundum' betekent 'langs of naast'.
Dat maakt ook dat de bloeiwijze aan
een tandenborstel doet denken. De
kleur is meestal roze of paars al zijn er
enkele extreme kleurvariëteiten zoals
(bijna)rood of wit. De lip is altijd geel of
oranje van kleur en steekt mooi af bij
de rest van het bloemetje.

Dendrobium secundum (foto: Khunmoji)
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KOM

IN DE KAS

Ik heb al jaren een prachtige hobby: het kweken van orchideeën. Nou, kweken
doe ik niet zo, ik koop, krijg of win mijn planten bij elkaar. Kweken is toch een
vak apart. Mijn kas staat een aantal meters van huis, achter op ons terrein, dus
ik moet een stukje lopen. We wonen namelijk iets groter als de meeste anderen.
Daar staat dan een kas van 2 x 3 meter en ongeveer 3 meter hoog, globaal
geschat. Daar staan van allerlei soorten planten in, eigenlijk vooral gematigde
tot warme soorten. De planten bloeien regelmatig.
Er hangen ook een aantal Vanda’s. Deze hebben natuurlijk allemaal lange,
hangende wortels. En toen was er iets!
Ik kwam weer eens in mijn kas, om zomaar te kijken. Valt mijn oog op potjes
met loszittend potmateriaal. Bark er uit, mos weg, een oude kerstkrans van stro
uit elkaar geplukt. Een situatie die ik zo niet achtergelaten had. Na enkele
dagen was de ravage nog groter. Wat was er toch gaande?
En toen zag ik het. Tussen de wortels van mijn Vanda, was een beestje bezig
geweest, om al het potmateriaal om te toveren tot een perfect nestje. Al snel
bleek dat beestje een winterkoninkje te zijn, want een tijdje later bleek er een
heel zacht gepiep uit het bolletje te komen. Dus er waren eitjes gelegd en
uitgekomen. Natuurlijk moest ik de nodige dingen in mijn kas doen om mijn
planten te verzorgen, water geven en zo. Maar meteen daarna maar weer zo
snel mogelijk weg uit de kas (en de deur natuurlijk open laten staan) om vader
en moeder verder te laten zorgen voor hun kroost. Na een aantal weken was
het weer stil in mijn kas. Het gezinnetje was weg. Jammer, ik heb ze nooit meer
terug gezien of gehoord. Dus, vogels houden ook van orchideeën!
Groetjes, Yvonne Beniers
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KEURING
Beginners:
–
Gevorderden:
Arno Janssen
Anguloa clowesii x virginalis
Cattleya gaskelliana
Lycaste x
Dendrobium intricatum
Trichopilia tortillis
Coelogyne pandurata

8,9
8,8
8,8
8,6
8,0
7,6

D
D
D
D

Fam. Stompf
Paphiopedilum hybride
8,5 D
Epidendrum pseudepidendrum 7,7
Fam. Teurlincx
Vascostylis Viboon
Velvet 'Perfection'
Vanda Thai Sky ss1
Ascocenda Laksi Liang
Ascocenda Princess Mikasa
"Royal Sceptre"
Angraecum North Star
Jumellea arborescens

7,9
7,8
7,8
7,5
7,1
6,8

Henk en Koos de Wit
Stanhopea species

8,1

Jos Nuyten
Lepanthus telipogoniflora Bol
Lepanthus telipogoniflora Blok
Angraecum germinyanum
Dendrobium secundum alba
Dendrobium glomeratum
Dendrobium griffithianum

9,1
8,8
8,7
8,6
8,3
7,8

Jos Verhoeven
Vanda hybride
Cambria hybride

7,4
7,3

Simon Faro
Cypripedium reginae

7,9

JUNI

2016

Superkwekers:
Fam. Coenen
Pleurothallis tubatus
Trichopilia hybride
Bulbophyllum Lobbii
Pleurothallis tubatus
Arpophyllum giganteum
Coelogyne pandurata
Phalaenopsis pulchra

8,4
8,1
8,0
8,0
8,0
7,9
7,5

Frans Blom
Padangis dactyloceras
Eulophia euglossa

8,9 D
8,4

Gerard de Puit
Dracula verticulosa
Scaphosep. microdactylum
Specklinia grobyi
Dracula inaequalis

8,6
8,5
8,1
8,0

Jo van Hoof
Pleurothallis hemirhoda
Pleurothallis species
Barbosella species
Barbosella cogniauxiana

9,1 DL
8,6
8,4
8,4

DL
D
D
D

Arpophyllum giganteum
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TUSSENSTAND

COMPETITIE

2E

KWARTAAL

2016

Na de eerste 6 keuringen is de tussenstand als volgt:
Naam:

Gem.

Aantal

Beginners (minimaal 6 planten):
1
Jan Braks
8,150
2
Wim Crins
6,550
3
Huub Boesten
8,400
4
Marjon v. Beurden
7,400
5
Bep Spoor-Eijkemans
7,000

7
2
1
1
1

Gevorderden (minimaal 9 planten):
1
Jos Nuyten
8,667
2
Arno Janssen
8,644
3
Fam Teurlincx
8,222
4
Peter Stompf
8,033
5
Henk en Koos de Wit
7,200
6
Jos Verhoeven
7,175
7
Simon Faro
8,033
8
Kees v.d. Wittenboer
8,300
9
Ineke van Boggelen
8,300
10
Niek Hanckmann
7,700

18
18
20
14
8
8
3
2
1
1

Superkwekers (minimaal 12 planten):
1
Frans Blom
8,717
2
Jo van Hoof
8,575
3
Gerard de Puit
8,500
4
Fam. Coenen
8,458
5
Hans Faro
8,233

20
15
16
52
3

VERZOEK

VAN DE KEURINGSCOMMISSIE

Het is fantastisch dat we iedere maand weer een flinke tafel vol met planten bij
elkaar krijgen die gekeurd mogen worden. We doen dat met plezier. Het is voor
ons echter lastig dat vaak de plantnamen op de formulieren niet goed leesbaar
of gewoon verkeerd geschreven zijn. Het kost achteraf veel tijd om dan uit te
zoeken wat de juiste naam zou moeten zijn. Daarom graag wat meer aandacht
voor het invullen van het formulier. Hartelijk dank!
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PLANT

VAN DE MAAND JUNI

2016

Het was niet eenvoudig om tussen al die bijzondere planten van goede kwaliteit
(zie de keuringsuitslag) te kiezen. De leden vonden echter de witte Dendrobium
secundum van Jos Nuyten de beste plant van de maand juni. Gefeliciteerd Jos!
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AGENDA 2016
16-18 sept:
International Orchid Show 2016, Leuven
30 sept – 2 okt: Jubileumtentoonstelling 85 jaar NOV, Utrecht

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
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
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Wim/Sjors

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

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
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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

