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Mystacidium capense in Bot. tuinen Utrecht

BESTE KRINGLEDEN,
We zijn weer bijna terug bij normaal. In elk geval houden we vanaf deze maand
weer de normale avonden. Op de eerste dinsdag van de maand de dinsdagavondgroep (kweken-leer-je-van-elkaar) en op de derde vrijdag van de maand
een (bijna) normale kringavond. Het is nog wel nodig om je per avond aan te
melden zodat we zeker zijn dat er niet teveel mensen komen.
Er gaat zelfs weer een tentoonstelling aankomen! Hierover lees je meer verderop in het kringblad.
Verder heeft onze voorzitter een nieuw e-mailadres. Dat hangt nog samen met
de overgang naar een nieuwe website. De meeste bestuursleden gebruikten al
gmail, nu is er ook een gmail-adres voor de voorzitter:
voorzitter.nob@gmail.com. Pas het aan in je contacten en mailprogramma,
zodat je niet tevergeefs een mailtje stuurt!
Vriendelijke groet, uw redacteur
Niek Hanckmann

KRINGBLAD
Zoals al diverse malen aangegeven, worden de druk- en porto kosten van ons
kringblad steeds hoger en hoger. Er zijn al heel veel leden overgestapt op het
ontvangen per e-mail, zodat er al veel kosten werden verminderd. Toch blijven
deze kosten stijgen.
Zo kost één boekje op dit moment € 2,63. Voor de 14 boekjes, die we nu nog
drukken en per post versturen, bedragen de totale jaarkosten € 411,40. Het
bestuur heeft daarom onderzocht of we deze kosten kunnen verminderen en dit
is gelukt.
De uitkomst van het onderzoek is als volgt: De drukkosten worden verminderd
door zelf de laatste kringbladen te gaan printen. Kosten ca. € 100,- per jaar.
Daarnaast worden de portokosten verminderd door het kringblad niet meer per
post op te sturen, maar uit te delen op kringavonden aan die leden die nu nog
een kringblad thuisgestuurd krijgen. Alleen de leden die geen e-mail hebben
krijgen het kringblad nog per post.
Door deze maatregelen verlagen we de kosten van € 411,40 naar € 100,- op
jaarbasis. Een fraaie reductie van € 311,40!
Namens het bestuur,
Georg Teurlincx.
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WEBSITE

EN EMAIL

Onze nieuwe website is in de lucht. Hij ziet er fris
en modern uit, maar is nog niet helemaal af. Met
name het gedeelte voor onze eigen leden moet
nog gevuld worden.
Het is ook goed om nog eens kritisch te kijken
naar de teksten die er nu op staan. Alle op- en
aanmerkingen en aanvullingen zijn welkom. Niet
alleen tekstueel, maar ook over inhoud en
opmaak, Stuur daarom alle opmerkingen naar:
Wim Crins: activiteiten2orchidee.nob@gmail.com

TENTOONSTELLING OOSTELBEERS
De vogelvereniging “De Beerse Vogelvrienden” organiseert een tentoonstelling
begin november en heeft onze vereniging gevraagd om medewerking hieraan
te verlenen. Als de Corona maatregelen het toelaten en de tentoonstelling kan
doorgaan, zullen wij deze activiteit volop ondersteunen.
De gegevens zijn hiervoor:
Vogelshow met orchideeënshow op november 5-6-7 november
Georganiseerd door De Beerse Vogelvrienden
Zaal ‘De Kerk’, Kerkstraat 10, Oostelbeers
Openingstijden:
vrijdag 5 november van 20.00 tot 22.00 uur.
zaterdag 6 november van 11.00 tot 21.00 uur.
zondag 7 november van 10.00 tot 17.00 uur.
Hulp bij de opbouw, aanwezigheid tijdens de show en het afbreken is nog nodig.
Aanmelden hiervoor kan bij Georg Teurlincx:
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com of 0499-395752.
De activiteitencommissie.
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JAARPROGRAMMA 2021
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Joost Riksen - Europese orchideeën
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen

DE

WOESTIJNORCHIDEE

De orchideeënfamilie is groot en zéér
divers. Van miniatuurtjes van een
paar millimeter groot (Lepanthes
oscarrodrigoi), tot reuzen van een
paar meter (Grammatophyllum speciosum). Planten met enorme bladeren
(Phalaenopsis gigantea) of zonder
bladeren (Chiloschista sp.). Ze groeien
op alle continenten (behalve Antarctica), van de tropen tot in de poolstreken (o.a. Corallorhiza trifida). Van
zeeniveau, tot hoog in de bergen. Van
tropische regenwouden tot in de
woestijn.
In de woestijn? Ik zie u fronsen. Nou
ja, niet in de zandbak van de Sahara,
maar toch wel in de half-woestijnen
van Afrika, van Zimbabwe tot op het
Arabisch Schiereiland. Hier groeit
Eulophia petersii, die op het eerste
gezicht meer weg heeft van een
Sansevieria, dan van een orchidee. De
plant heeft zeer harde bulben en op
elke bulb twee eveneens harde en
dikke bladeren. Het blad is v-vormig in
doorsnede, heeft een licht gezaagde
rand en een scherpe punt. Ook de
kleur doet aan Sansevieria denken:

gelig-groen met een beetje grijze,
matte laag erop. Wanneer je de plant
ziet, snap je meteen dat dit een plant
voor een warm, zonnig en droog
klimaat is. In het Engels heet de plant
dan ook Desert Orchid, woestijnorchidee.

Eulophia petersii in Djibouti
foto: Plantsman op wikimedia.org

De plant groeit graag in de “schaduw”
van bomen. Daar moet je je niet
teveel van voorstellen, want een groot
deel van het jaar hebben die bomen
geen bladeren. Ze groeit in het gezelschap van andere succulenten zoals
Aloe en (inderdaad) Sansevieria.
Eulophia petersii is, zoals de meeste
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Eulophia’s, terrestrisch. Ze groeit dus
in de bodem. Die bodem is meestal
zand en rotsachtig en de planten
wortelen meestal diep. Veel voedingsstoffen zijn er niet voorhanden.
In mijn kas heb ik naast (tropische)
orchideeën ook hoek met cactussen
en succulenten. Dat is niet mijn
hobby, maar een overblijfsel van de
hobby van een overleden medebroeder. Ik zorg er met plezier voor.
Terwijl ik op internet aan het zoeken
was naar informatie over een van de
plantjes kwam ik opeens deze
orchidee tegen op een site over
succulenten. Dat trok natuurlijk mijn
aandacht. Ik zocht verder en ontdekte
dat de plant in de VS door liefhebbers
van zowel succulenten als orchideeën
gekweekt wordt, vooral in de zuidelijke staten waar de plant het grootste
deel van het jaar buiten kan staan. Ik
wist dat ik in staat was om Eulophia
guineensis te laten groeien, dus dit
wilde ik ook wel proberen.
Daarmee begon een zoektocht om
Eulophia petersii in Europa te kopen.
Dat viel tegen. Bij de meer bekende
kwekers staat hij nergens op de lijst.
Ik vond een succulentenkweker in
Portugal die de plant op zijn site had,
maar (al jaren) niet meer leverbaar.
Uiteindelijk waagde ik er een berichtje
op FaceBook aan. Wie schetst mijn
verbazing dat ik enkele weken later al
een berichtje kreeg van onze eigen
Georg Teurlincx. Hij had de plant op
Marktplaats (!) te koop zien staan. Ik
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kon het niet geloven. Zo’n bijzondere
soort op marktplaats? Na enkele mailtjes met de verkoper over en weer
kreeg ik toch de indruk dat het echt
was en besloot ik de plant te kopen
(net als Georg trouwens!). een week
later kwam het pakketje binnen en
inderdaad was het een echte Eulophia
petersii.

De plant staat nu in een hoge pot
(rozenpot) met onderin een laagje
kiezel, dan een mengsel van cactusgrond (50%) met seramis (20%),
perliet (20%) en bark (10%). Tot slot
bovenop weer een laag kiezel om te
voorkomen dat de nieuwe scheuten in
contact zouden komen met de mogelijk toch nog te natte grond. Het
duurde een tijdje, maar na twee
maanden begonnen er twee nieuwe

scheuten in te komen. Die moeten
nog flink groeien en zullen zeker
kleiner blijven dan de bulb die ik
gekocht heb, maar het begin is er.

wel aardig om hiermee een klein
collectietje te maken. Dat is in elk
geval alvast ‘climate-proof’.
Terug naar de herkomst van mijn
plant. Ik kreeg een mailtje met een
artikeltje van de verkoper. Hij had de
plant in 1988 in Oman gevonden en
er een pseudobulb van meegenomen
naar huis – hij woonde toen in Oman.
Daar heeft hij de plant in een pot
verder opgekweekt en steeds mee
verhuisd wanneer hij ergens anders
werk kreeg. Uiteindelijk kwam de
plant mee naar Nederland en was ze
zo groot dat er wat deelstukken af
konden.

Overigens zijn er nog enkele soorten
orchideeën die in de buurt komen van
Eulophia petersii wanneer het om
droogtebestendigheid gaat. Oeceoclades calcarata (Spurred Desert
Orchid), Oec. decaryana en de prachtige
bontbladige
Oec.
perrieri
verdragen lange droge periodes en
hebben een succulente groeiwijze.
Datzelfde geldt ook voor een aantal
Australische
soorten,
zoals
de
bekende Dend. speciosum en Cymbidium canaliculatum. Maar al deze
planten hebben in de groeitijd
aanmerkelijk meer behoefte aan
water dan Eulophia petersii. Misschien

Eulophia petersii in Miami Bot. Garden
foto: Scott Zona op flickr.com
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Ik heb het klimaat van Oman opgezocht: Slechts 120 mm regen per jaar,
voornamelijk in de vorm van zware
buien in juli en augustus en nog wat
kleine
buitjes
in
de
periode
september-december. Van januari tot
en met juni is het er droog. Geen
regen en een luchtvochtigheid van
gemiddeld 65%. Wel veel, heel veel
licht. De temperaturen variëren
tussen de 25 en 30 graden overdag,
met uitschieters naar 40. ’s Nachts is

Eulophia petersii
foto: Cerlin Ng op flickr.com
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het een stuk koeler, tussen de 10 en
20 graden. Ik heb de plant in de
zomer buiten gehad en ze gaat nu
weer naar binnen omdat de nachttemperaturen al erg omlaag gaan en
er meer regen gaat komen.
Ik hoop over een paar jaar de plant
nog eens in bloei te kunnen showen.
Maar ik heb het vermoeden dat ook
daarbij Georg me wel eens voor kan
zijn.

DIGITALE SHOWTAFEL

Bulbophylum macraei
Antoon van der Veer

Stanhopea oculata
fam. Teurlincx

Stanhopea tigrina
Jan Braks

Maxillaria rufescens
Jos Laaper

Prosthechea mariae x citrina
Natalia van Doormalen

Bulbophyllum grandiflorum (burfordiense)
Mike Heesakkers
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
24 sept
2 okt
4-7 nov
20 nov

Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland
Najaars orchideeëndag NOV, Bot. Tuinen Utrecht
Vogel- en Orchideeënshow, Zaal De Kerk, Oostelbeers
Algemene ledenvergadering NOV

Check voordat je reist of de show definitief doorgaat!

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

Huub Boesten
Jan Braks
Koos de Wit
Wim Crins
Georg Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Hans van Doormalen
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
06-19703509
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter.nob@gmail.com
secretaris.nob@gmail.com
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-46953844 mike4mail@hotmail.com
06-20529978 redacteurorchidee.nob@gmail.com
hans@doormalen.com
06-46953844 mike4mail@hotmail.com
0418-671686 info@orchideeenvdlinden.nl
0412-451027
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Oeceoclades maculata
Foto en plant van Renate Vilcinskaite

Paphiopedilum Harrisianum
Foto en planten van Peter Stompf

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

