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BESTE KRINGLEDEN,
Het kan weer! We mogen weer bij elkaar komen. Voorlopig nog met maximaal
30 personen, maar we gaan weer avonden organiseren. Zolang dat nodig is zullen we twee identieke avonden per maand houden: zoals gewoonlijk op de
derde vrijdag van de maand en ook op de dinsdagavond daarvoor. De eerste
bijeenkomsten zijn op dinsdagavond 15 juni en op vrijdagavond 18 juni.
Wat betreft de inhoud maken we beide avonden een mix van de dinsdagavond
(kweekgroep) en de vrijdagavond (klassieke kringavond). Deze maand zal Ruud
Nabibaks een lezing verzorgen over Catasetum en aanverwanten. Maar neem
alsjeblieft ook planten mee, zowel successen om te showen als problemen om
te bespreken.
Vanwege corona is aanmelding van te voren bij Huub of Georg verplicht. Bij binnenkomst is ook het dragen van een mondkapje noodzakelijk, maar zodra je op
je plaats zit mag dat af. We zullen vanwege de anderhalve meter nog geen keuring houden.
De materialenhandel zal ook aanwezig zijn. De plantenhandel en de verloting
gaan deze maand nog niet door omdat Jan nog geen inkopen heeft kunnen
doen.
We zien ernaar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten en samen een gezellige avond te beleven.

Het bestuur.

WEBSITE

EN EMAIL

Op onze website (https://orchidee-brabant.nl/)
vind je veel informatie over de kring en haar activiteiten (als die er zijn!). Ook de namen en e-mailadressen van de bestuursleden kun je er vinden.
Er is een archief van de plant van de maand van
de afgelopen 12 jaar en eveneens een archief van
kringblaadjes. In die kringblaadjes kun je ook
zoeken op trefwoorden. Een schat van informatie
dus! Voor vragen of ideeën over de website kun je
terecht bij Hans van Doormalen.
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JAARPROGRAMMA 2021
15
13
20
17
15
19
17

en 18 juni
en 16 juli
aug
sept
okt
nov
dec

Ruud Nabibaks: Catasetum en verwanten
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen

ALS

HET MAAR GROEN IS
In de WhatsApp groep werden de afgelopen maand twee groene Coelogynes
gedeeld:
Coelogyne
pandurata
en
Coelogyne mayeriana. Het zijn twee
nauw verwante soorten waarbij vaak
getwijfeld wordt over welke het nu
eigenlijk is. Helaas zijn we nog niet zover
dat iedere hobbyist even een DNA-testje
op zijn plant kan loslaten om uitsluitsel
te krijgen, dus moeten we het doen met
uiterlijke kenmerken. Helaas zijn daarover de bronnen het vaak niet eens.

Volgens Jay Pfahl op orchidspecies.com
zitten er duidelijke verschillen in de
bloem: pandurata heeft een vioolvormige lip (dat is de betekenis van het
woord pandurata!) dit is te herkennen
aan een duidelijke versmalling tussen
Coelogyne mayeriana
het onderste deel van de lip en het deel
met de zijlobben. Bij mayeriana is die versmalling minder uitgesproken. Dit
verschil is ook duidelijk te zien bij de botanische tekeningen van beide soorten
die je bij de Swiss Orchid Foundation vindt. Verder zijn volgens Pfahl de wratten
op de lip bij mayeriana zijn wit en bij pandurata groen.
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Kevin Dawes geeft op zijn website
coelogynes.com
een
paar
andere
verschillen aan: pandurata heeft platte
bulben en een overhangende bloemstengel;
mayeriana
heeft
dikkere/
rondere bulben en bloemstengels die
meer rechtop staan of hooguit wat naar
voren buigen.
Dawes klaagt op zijn site dat hij verschillende pandurata's gekocht heeft die het
toch niet waren. Het lijkt er wel op dat
het Coelogyne pandurata heet, als het
maar groen is! En, grapt hij verder, bij
veel kwekers geldt dat het label altijd
klopt, maar dat het onduidelijk is welke
plant erbij zit.
Beide soorten houden van een warm en
Coelogyne pandurata
vochtig (tropisch) klimaat met behoorlijk foto: KENPEI op WikiMedia
wat schaduw. Het worden forse planten
en vooral de twee natuursoorten klimmen liever dan dat ze netjes in hun pot
blijven. Niet voor iedereen weggelegd dus.
Ze horen tot de sectie verrucosae. De naam
verrucosae betekent 'met wratten' en slaat op
de wratten op de lip die ze allemaal hebben.
De meest wrattige is misschien wel Coelogyne
verrucosa. Ook zo'n groene bloem met een lip
vol met witte papillen. De bruine tekening op
de lip valt bijna niet op.

Coelogyne Burfordiense
foto: KENPEI op WikiMedia

In de sectie zitten ook een paar witte soorten.
Een daarvan is Coel. asperata die een mooie
hybride met pandurata opgeleverd heeft:
Coelogyne Burfordiense (of Coelogyne x stansy
als het dezelfde hybride uit de natuur betreft).
Volgens Dawes wordt die hybride vaak
verkocht als pandurata. Deze hybride van
pandurata en asperata heeft meestal een meer
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bruine tekening in plaats van het diep zwart van pandurata en mayeriana.
Misschien iets minder apart. Daar staat tegenover dat de plant veel sterker is,
met iets minder warmte af kan, beter in zijn pot blijft en grotere bloemen heeft.
Lijkt een aanrader.
Buiten deze sectie zijn er nog meer
mooie groene Coelogynes te vinden.
Bijvoorbeeld Coelogyne chloroptera die
in de kassen van de Leidse Hortus te
vinden is. Een mooie, redelijk compacte
soort met glanzend groene bloemen en
een bruin-oranje tekening op de lip.
Kevin Dawes geeft nog Coelogyne brachyptera als tip. Deze heeft net zulke
groene bloemen met zwarte tekening als
mayeriana, maar gedraagt zich als plant Coelogyne chloroptera
een stuk beter: compacter en minder warmte nodig. Helaas een soort die ik nog
nooit tegengekomen ben.

Coelogyne brachyptera
foto: Dotuanhungdaklak op WikiMedia
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DIGITALE SHOWTAFEL
De afgelopen maand werden er in de App-groep wat minder foto’s gedeeld,
'maar' 60. Misschien dat mensen het te druk hebben met de zorg voor de
planten of dat ze de planten opsparen om live te laten zien tijdens de komende
avonden. Op de volgende pagina's toch weer een kleine selectie van de foto’s.

Dendrobium aphyllum
Jo van Hoof

Bulbophyllum masdevalliaceum
Mike Heesakkers

Dendrobium loddigesii
Thijs Coenen

Cuitlauzina pendula
Arno Janssen
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Coelogyne pandurata
Fam. Teurlincx

Coelogyne mayeriana
Thijs Coenen

Coelogyne pandurata
Fam. Teurlincx

Prosthechea citrina (syn. Euchile, Cattleya)
Ruud Nabibaks

Oncidium zalengoaense (zelenkoanum?)
Ruud Nabibaks

Maxillaria rufescens
Arno Janssen

Dendrobium anosmum
Thijs Coenen

Dendrobium hybride
Arno Janssen

Dendrobium anosmum
Jos Laaper

Thunia alba (syn. Th. marshalliana)
Thijs Coenen

Vanda lamellata x Thianchai
Antoon van der Veer

Epidendrum parkinsonianum
Antoon van der Veer
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
10 sept
24 sept
2 okt

Orchideenausstellung, Bot. Garten Augsburg, Duitsland
Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland
Najaars orchideeëndag NOV, Bot. Tuinen Utrecht

Check voordat je reist of de show definitief doorgaat!
Kwekers mogen weer beperkt klanten ontvangen. Vaak kun je ook (online of
telefonisch) bestellen.

BEREIKBAAR
voorz.
secr.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

Huub Boesten
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Koos de Wit
Wim Crins
Georg Teurlincx
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Niek Hanckmann
Hans van Doormalen
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen
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06-83365414
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0412-451027
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Coelogyne cristata var. hololeuca
Foto en plant van Renate Vilncinskaite

Cypripedium
Foto en planten van Arno Janssen

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

