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BESTE KRINGLEDEN,
We zijn inmiddels weer een maand verder en nog steeds is er geen mogelijkheid om deze maand een kringavond te organiseren.
We houden de berichten van de regering nauwlettend in de gaten en laten jullie
zo spoedig mogelijk weten, wanneer er weer een kringavond gehouden kan en
gaat worden.
Het bestuur.

MATERIALENHANDEL
Bark, schors, mest of ander materialen nodig? Zolang we niet bij elkaar kunnen
komen belt u even met Mike. Hij zal samen met u afspreken hoe de gewenst
materialen bij u terecht komen.
Materialenhandel: Mike Heesakkers
T:
06-46953844,
E:
mike4mail@hotmail.com

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.

JAARPROGRAMMA 2021
Voorlopig nog geen concreet programma voor 2021
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SPECIAALTJE 1 - LANKESTERELLA

GNOMUS

Dit plantje komen we zelden tegen. Om eerlijk te
zijn ken ik maar een exemplaar en dat zie ik al
een aantal jaar in bloei voorbij komen. Het plantje
lijkt maar niet groter te worden, maar het ziet er
altijd gezond uit.
Wanneer je Lankesterella voor het eerst ziet, zou
je kunnen denken dat het geen echte plant is. De
blaadjes lijken wel van plastic: onnatuurlijk glimmend groen. Dat het plantje zo klein is en in een
miniatuur terracotta potje staat helpt de geloofwaardigheid ook niet mee. De bloemetjes zijn van
het mooiste wit met wat groene adertjes en er
zitten wat haartjes aan (of zijn het rafeltjes van de
kunstzijde?).
Toch is het een heuse orchidee, afkomstig uit het
zuidelijk deel van Brazilië, om precies te zijn de
staat Minas Gerais. Daar groeien ze al epifyt in
diepe schaduw en vooral op plaatsen waar de
luchtvochtigheid hoog is, bijvoorbeeld in de buurt
van watervallen. Geen omstandigheden die je hier
gemakkelijk nabootst, of je moet al in een paludarium kweken.
Het plantje dat we hier zien wordt op de vensterbank gekweekt. Dat is geen aanbeveling voor
anderen om hetzelfde te doen, want: wat Jo kan,
kan niemand! Bijzonder is dat het nu bloeit. Blijkbaar heeft het een ingebouwde klok want ook in
Brazilië bloeit het rond deze tijd van het jaar. Alleen is het daar het eind van
een warme natte periode, terwijl het hier nu het eind van een wat drogere koele
periode is.
(foto's en plant van Jo van Hoof)
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SPECIAALTJE 2 - PHALAENOPSIS

DIFFORMIS

Dit stond als raadseltje in de WhatsApp groep.
Wat is het? Een Bulbophyllum?
Epidendrum?
Aerides? Tot ieders verrassing blijkt het een
Phalaenopsis difforme te zijn. Wel iets heel anders
dan de Phalaenopsis die we gewoonlijk bij de
supermarkt zien staan!
Phalaenopsis difformis komt zoals de meeste
Phalaenopsissen uit Zuid-Oost Azië (hoewel, de
meeste komen tegenwoordig uit het laboratorium). Ze groeit daar in vergelijkbare omstandigheden als de Lankesterella uit het vorige stukje:
epifytisch, liefst in een moslaagje, in de schaduw
op plekken met hoge luchtvochtigheid. De plant
komt op verschillende hoogtes voor en is dus niet zo kieskeurig over de temperatuur. Maar het is opnieuw geen plant die op het eerste gezicht makkelijk te
kweken is.
Wanneer de plant geen bloemen heeft, ziet ze er
inderdaad uit als een Phalaenopsis, maar de
bloem is alles behalve typisch voor dit geslacht.
Een lip met franje-achtige uitsteeksels zoals we
die bij Bulbophyllum kennen. De bloem heeft
een duidelijk spoor zoals we dat bij Aerides
vinden. Ook de groene en roodbruine kleur zijn
bijzonder. De bloemen zijn klein, maar dat is iets
wat we van meer Phalaenopsissen kennen.
Oorspronkelijk is de plant beschreven als
Aerides difformis (Wall ex. Lindl, 1833), ze is
achtereenvolgens naar de geslachten Ornithochilus, Sarcochilus en Trichoglottis verplaats. Pas in 2014 werd ze aan het
geslacht Phalaenopsis toegevoegd. Dus niet echt een schande dat we dat niet
zomaar konden raden lijkt me.
Laten we hopen dat we de plant in de toekomst eens echt mogen bewonderen
op een kringavond en dat Natalia ons er wat meer over kan vertellen.
(foto's en plant van Natalia van Doormalen)
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SPECIAALTJE 3 - PELORISCHE CYMBIDIUM
Het raadseltje van Natalia was een reactie op een
raadseltje van Jos Laaper. Dat was misschien niet
zo'n lastig raadsel. Het cymbidiumgehalte van
deze plant is nog vrij groot, maar een speciaal
gevalletje is het wel deze pelorische Cymbidium
hybride.
Jos kwam hem tegen in het tuincentrum, dus blijkbaar zijn ze via de reguliere handel en veiling in
omloop gebracht. Het is een cascade-vorm van
een kleinbloemige Cymbidium-hybride. Die zie je
wel meer, maar deze heeft drie lippen in plaats
van één.
Een kenmerk van de meeste orchideeën is dat de bloemen enkelvoudig spiegelsymmetrisch zijn. Dat wil zeggen dat als je ze precies één symmetrieas hebben:
de linker- en de rechterhelft van de bloem zijn gelijk. Datzelfde zien we ook bij
lipbloemigen (Salvia's bijvoorbeeld) en vlinderbloemigen (zoals erwten).
Veel andere bloemen maken bloemen die meervoudig symmetrisch en draaisymmetrisch zijn. Denk maar aan rozen of appelbloesems.
Soms wordt door een afwijking een normaal enkelvoudig symmetrische bloem,
meervoudig symmetrisch. Dat kan een gevolg van een groeifoutje zijn, maar
wanneer dit bij alle bloemen aan de plant gebeurt is het een genetische afwijking. Dat verschijnsel heet pelorisme, naar het griekse peloros wat monsterlijk
betekent. Het zijn dus monsterlijke bloemen!
Het gevolg is meestal ook dat de bloemen onvruchtbaar worden en in de natuur
zal zoiets dus weinig kans op overleven hebben. Maar mensen houden wel van
afwijkingen (zolang het maar niet bij mensen is) en kweken dit doelgericht
verder. Dankzij moderne meristeemtechnieken kan het vervolgens ook in grote
aantallen op de markt komen.
(foto van Jos Laaper, de plant natuurlijk niet ;-))
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DIGITALE SHOWTAFEL
De afgelopen maand werden er in onze App-groep ruim 130 foto’s gedeeld, al
ontbraken een paar trouwe leveranciers. Op de volgende pagina's vind je een
kleine selectie van de foto’s, zodat wie geen WhatsApp gebruikt toch mee kan
genieten.

Leptotes bicolor
Mike Heesakkers

Restrepia muscifera
Antoon van der Veer

Barbosella cogniauxiana (syn. porschii)
Jo van Hoof

Trichoglottis rosea (syn breviracema)
Thijs Coenen
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Dendrobium aphyllum
Mike Heesakkers

Dendrobium densiflorum
Wim Crins

Dendrobium lindleyi
Mike Heesakkers

Dendrobium farmeri
Thijs Coenen

Dendrobium unicum
Arno Janssen

Dendrobium kingianum
Jos Laaper

Bulbophyllum alkmaarense
Mike Heesakkers

Clowesetum Pink Lemonade
Natalia van Doormalen

Psychopsis Mariposa
Fam. Teurlincx

Phalaenopsis lueddemanniana (l)
en bastianii (r) Nathalia v. Doormalen

Jackfowlieara Apple Blossom
Renata Vilncinskaite

Trichocentrum helicanthum
Antoon van der Veer

7

AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
24 sept

Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland

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
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@orchidee-brabant.nl
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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Prosthechea pseudopygmea (syn.
Encyclia) Foto en plant van Jos Laaper

Vanda flabellata (syn. Aerides)
Foto en planten van Thijs Coenen

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

