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Brassavola cucullata

UITNODIGING

VRIJDAG 15

OKTOBER

In buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Deze maand hebben we Rogier van Vugt, kaschef van de hortus in Leiden, te
gast in onze kring. Hij gaat een lezing geven over Macaronesië. Als u niet weet
waar dat is, hoeft u zich niet te schamen. Het is geen aardrijksundige naam,
maar een plantkundige naam voor de verzameling eilanden in de Atlantische
Oceaan ten westen van Afrika: Azoren, Madeira, de Canarische en de Kaapverdische eilanden. Staatkundig horen ze bij Europa, maar geografisch zijn ze
meer Afrikaans. Door hun geïsoleerde ligging hebben ze echter vooral een
heel eigen planten- en dierenrijk.
In wijkcentrum Kadans kan gecontroleerd worden op een coronabewijs (QR)
omdat we gebruik maken van de horecavoorziening.

Habenaria tridatylites
foto: Kerry Woods via flickr.com

Zoals iedere kringavond is er de planten- en materialenhandel,
orchideeënshow en natuurlijk de verloting. De keuring en de verkiezing van de
plant van de maand gaan voorlopig nog niet door.
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TENTOONSTELLING

IN

OOSTELBEERS

Beste Leden,
Eindelijk we kunnen weer! We starten met een orchideeënshow in samenwerking met de Beerse Vogelvrienden.
Deze wordt gehouden in Zaal “De Kerk”, Kerkstraat 10 te 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.
Natuurlijk kunnen we niet zonder jullie hulp de inbreng van planten is van zeer
groot belang. Denk niet ik heb maar één plantje wat in bloei staat; voor ons telt
ieder plantje. Met deze show proberen we ook leden te werven.
Inleveren planten op donderdag 4 november bij:
Huub Boesten: Sedanlaan 6, 5627 MT Eindhoven, 06-53258929.
Of Georg Teurlincx: Europaplein 18, 5684 ZC Best, 06-23250947.

WEBSITE

EN EMAIL

Op de website vind u alle actuele informatie over
onze kring. Onder andere de informatie over de
kring- en de dinsdagavonden. Kijk dus regelmatig,
en in elk geval voordat u naar een avond komt.
Ook dit kringblad - en een archief van de afgelopen 12 jaar! - staan op de site.
Heeft u zelf infromatie voor op de website, of ziet
u iets dat niet klopt of beter kan? Stuur dan een
berichtje aan Wim Crins:
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com

JAARPROGRAMMA 2021
15 okt
19 nov
17 dec?

Rogier van Vught: Macaronesië
Najaarsveiling
Jaarafsluiting
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DRACULA'S
Dit artikel is geschreven en van foto's
voorzien door Harald Mexsenaar en is
eerder verschenen in het kringblad
van de Arnhemse Orchideeënkring.

Dracula wallisii

Als men aan Dracula’s denkt dan is de
eerste gedachte dat deze soort in een
koude tot gematigde kas gehouden
moet worden. Tevens denkt men dat
dit een wat moeilijk te houden soort
is.
Het eerste is waar maar het tweede
zeker niet, maar je moet wel rekening
houden met de omstandigheden
waaronder deze soort in de natuur
voorkomt. Als je dat doet dan zul je
zien dat Dracula’s goed te houden
zijn.
Ik heb deze soort nu ruim twee jaar.
Mijn eerste Dracula heb ik gewonnen
tijdens een verloting bij de Masdevalliawerkgroep in Utrecht in oktober
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IN DE ZOMER
2015. Het was een Dracula papillosa.
Mijn eerste gedachte na het winnen
van dit plantje was wat moet ik
hiermee? Dit gaat het niet worden.
Thuis gekomen het plantje opgehangen in de kas en goed vochtig
gehouden. Na een paar weken
verschenen de eerste nieuwe uitlopers. Het ging dus goed. Ik kreeg er
meer vertrouwen in dat het mij zou
lukken om Dracula’s te houden. In
2016 meer Dracula’s gekocht en het
ging nog steeds goed in de kas. In de
herfst en winterperiode is het makkelijker om in de kas de temperatuur
goed in de hand te houden d.m.v. een
thermostaat. ’s Nachts laat ik de
temperatuur terug lopen tot +8 °C of
+ 10°C. Overdag houd ik de temperatuur op ongeveer 18 tot 20°C.

Dracula hirtzii

Buiten het zomerseizoen hangen de dracula’s boven in de kas.

De
luchtvochtigheid
schommelt
tussen de 70 en 85%. ’s Morgens
sproei ik eerst alle planten en overdag
eventueel nog een paar keer. Zeker
mijn Dracula’s. Ik voeg Akerne
Rainmix toe aan het regenwater.
Naast Dracula’s bestaat het orchideeën bestand in mijn kas hoofdzakelijk
uit
Pleurothallissoorten
en
Restrepia’s, een koele kas dus. In het
voorjaar wordt de verwarming steeds
minder gebruikt tot dat deze in mei
helemaal uit kan. In april maak ik het
dak en de wanden wit met zonwerende verf en in mei gaat er ook nog
eens schaduwdoek over de kas met
een dekkingspercentage van 75%.

Dracula terborchii
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Ik had mij al langer zorgen gemaakt
hoe of ik de Dracula’s in de zomer
tegen hoge temperaturen zou kunnen
beschermen. In mijn kas kunnen deze
oplopen tot 30-35°C. Wel erg warm
voor Dracula’s. Dus deze keer niet
overwinteren maar overzomeren. Ik
wilde de planten deze zomer niet in
maar buiten de kas houden. Daartoe
heb ik onderstaande constructie
bedacht. Een houten frame opgebouwd uit demontabele panelen zodat
ik deze in het najaar onder een afdak
op kan slaan. Hoog 150cm diep 65cm
en breed 160cm. Ik kan de Dracula’s
hier in twee lagen ophangen. Er

Dracularek
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hangen ongeveer 60 verschillende
soorten Dracula’s in. Rondom is schaduwdoek van 75% aangebracht dat
aan de voorkant geopend kan worden.
’s Morgens sproei ik de planten maar
gedurende de dag herhaal ik dit
indien nodig nog een paar keer. De
luchtvochtigheid bevorder ik door bij
hoge buiten temperaturen een luchtbevochtiger in het rek te plaatsen en
daarbij het doek om het rek te sluiten.
Het rek is op een schaduwrijke plek
tegen een stenen muur geplaatst. ’s
Zomers staat er bij zonneschijn ook
nog een grote parasol boven.

Als er echt veel regen verwacht wordt
leg ik een plastic golfplaatje over het
rek. De eerste zomer met het rek
Dracula’s is nu achter de rug. Ik ben
zeer tevreden met het resultaat.
Gelukkig viel voor mijn orchideeën het
aantal tropische dagen deze zomer (in
2017 red.) erg mee en over de luchtvochtigheid had ik ook niet te klagen.
Niet alleen hebben ze het allemaal
overleeft maar veel soorten hebben

zelfs hartje zomer meerdere keren
gebloeid (vampira, tsubotae, terborchii, wallisii, trigonopetala, hirtzii,
rezekiana,
severa,
woolwardii,
mopsus en soennemarkii). Zodra de
nachttemperaturen beneden de +7 of
+8 graden komen gaan alle Dracula’s
weer de kas in en demonteer ik het
rek. Volgende zomer ga ik het zeker
weer gebruiken.

Dracularek in gesloten toestand

7

AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
4-7 nov
20 nov

Vogel- en Orchideeënshow, Zaal “De Kerk”, Oostelbeers
Algemene ledenvergadering NOV

Check voordat je reist of de activiteit 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

Kringblad van Orchideeënvereniging NO-Brabant
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Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteurorchidee.nob@gmail.com
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Georg Teurlincx
Aan dit nummer werkten mee: Harald Mexsenaar, Georg Teurlincx
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,t.n.v. Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland
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Kring NO-Brabant is één van de 19 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën Vereniging
(NOV).
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Prosthechea Elfin
(cochleata x prismatocarpa)

Cattleya bicolor

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

