Artorima erubescens – Christmas Orchid

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
december 2017

UITNODIGING

ZATERDAG 16 DECEMBER
bij Jan van der Linden
Engsteeg 2, te Brakel (tel.0418-671686)
aanvang 10.30 uur
Ook dit jaar zijn we met onze kring weer van harte welkom om in de kas van
Jan van der Linden onze kerst- en eindejaarsbijeenkomst te houden. Daarom in
december geen kringavond maar een gezellige bijeenkomst. We worden
welkom geheten met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
De kringbijeenkomst zal worden opgevrolijkt met een door Henk en Gerard
gemaakte quiz. Tevens zal een kleinood worden uitgereikt aan de leden. Er is
gelegenheid om rond te wandelen door de kas, om Jans eigen orchideeënshow
te bekijken en natuurlijk ook om planten te kopen.
Meld U -als U dat niet al gedaan heeft- nu direct via de mail bij Koos de Wit.

Masdevallia ignea

Verder is er orchideeënshow en -keuring, huldiging van de
'Plant van de maand', en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Voor dit jaar zijn we weer klaar met de werkgroepavonden. In december en
januari is er dus geen werkgroep. We beginnen weer op de eerste dinsdag van
februari (6 februari 2018). Wat het onderwerp van die avond gaat worden ligt
nog niet vast, maar dat zal in het januarinummer van het kringblad bekend
gemaakt worden.

JAARPROGRAMMA 2018
19 jan
Jaarvergadering
16 feb
besproken; nog niet bevestigd
16 mrt
Lezing over Gongore door Sjors
20 apr
Veiling
18 mei
besproken; nog niet bevestigd
15 juni
Patrick Mannens/ Zuid Afrika.
juli vakantiemaand; geen bijeenkomst.
17 aug
nog niet bekend
21 sept
nog niet bekend
19 okt
Veiling
16 nov
nog niet bekend
21 dec
Eindejaarsavond

WEBSITE
Heeft u de website van onze kring al eens goed
bekeken? U vindt er allerlei informatie over de kring:
het programma, de kweekgroep, foto's van activiteiten
en nieuws.
Maar er is meer! Zo vindt u op de website een digitaal
archief van de plant van de maand (al 10 jaar!) en van
het kringblad (sinds 2009). En voor het kringblad is er
nog een zoekfunctie ook.

2

BLOEMEN

DIE AFWIJKEN

Wanneer we onze orchideeën ter keuring aanbieden is een van de criteria
waarop gelet wordt dat de bloemen allemaal gelijk zijn. Dat wordt hoger
gewaardeerd dan wanneer er afwijkende bloemen aan de steel of plant zitten.
Terecht, want een afwijkende bloem wijst meestal op een kweekfout of op een
minderwaardige kruising.
Bij slechte kruisingen is vaak de tekening en de vorm van de bloem
onregelmatig. Bij kweekfouten zijn vaak enkele bloemen misvormd en missen
een bloemblad, een lip of zelfs het zuiltje. Zo heb ik zelf een Encyclia hanburyi
waarvan om de een of andere reden de eerste bloem aan de stengel vaak maar
twee kelkbladen heeft in plaats van drie. Dat hoort niet bij deze soort. Zo’n
misvorming kan bij een bepaalde vorm horen, maar dan moet het bij alle
bloemen het geval zijn. Er zijn nogal wat vormen in de handel waarbij
bijvoorbeeld alle bloemen drie lippen hebben (pelorie).
Toch is verschillende bloemen niet altijd een minpunt. Er zijn orchideeën waarbij
het juist een typerende eigenschap is dat de bloemen aan één stengel of aan
één plant verschillend zijn. In dit artikeltje wil een ik paar van die gevallen
beschrijven.
De eerste is er een met extreem misvormde bloemen: Oncidium abortivum. De
soort hoort bij een sectie van Oncidium die Heterantha heet. Dat betekent
letterlijk ‘verschillende bloemen’. O. abortivum is van die groep de enige die je
regelmatig in cultuur tegenkomt. Hij maakt zoals zoveel Oncidiums, lange
vertakte bloemtakken met vele knopjes. Maar als de bloemen opengaan is
maar een klein deel echt een volwaardige bloem. De rest blijkt uit niet meer
dan dunne bloemblaadjes te bestaan. Die kleine bloemetjes zijn onvruchtbaar
en het lijkt wel alsof de echte bloemen eraf gevallen zijn. Vandaar ook de naam
‘abortivum’ dat ‘afgestoten’ betekent. Het is een plant uit de regenwouden van
noordelijk Zuid-Amerika. Hij doet het prima bij gematigde temperaturen en
lichte schaduw. Bij een lage luchtvochtigheid heeft de plant snel last van spint,
dus misschien iets minder geschikt voor de huiskamer.
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Oncidium abortivum - links normale bloem, rechts schijnbloempjes
foto's van Luis Pérez via flickr.com

Dan zijn er ook orchideeën waarvan de bloemen eenslachtig zijn. Normaal
hebben orchideeën zoals de meeste bloemen zowel stuifmeel (pollinia, het
mannelijke deel) als een stempel en vruchtbeginsel (het vrouwelijke deel). Maar
bij sommige soorten hebben de bloemen ofwel alleen stuifmeel en geen
vruchtbeginsel, ofwel een vruchtbeginsel en geen stuifmeel. Op die manier
wordt zelfbestuiving voorkomen. We komen dit tegen bij onder andere
Catasetums en Cycnoches. De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
bloemen kunnen enorm zijn. In eerste instantie dachten de wetenschappers dat
ze in verschillende geslachten thuishoorden. Van Catasetum tridentatum (nu
Cts. monocarpum) weten we dankzij de brieven van Darwin dat de mannelijke
vorm tridentatum was. De vrouwelijke worm was beschreven als Monacanthus
viridis. Er was ook een plant gevonden met beide bloemen op een stengel en
die was beschreven als Myanthus barbatus. Het waren volgens de geleerden
dus niet eens Catasetums! Die laatste plant, waarbij beide bloemen op een
stengel zaten, bracht ze aan het twijfelen en het was waarschijnlijk Darwin die
tot de conclusie kwam dat deze drie planten een en dezelfde soort moesten
zijn.
Inmiddels is bekend dat de lichtintensiteit een belangrijke factor is voor het
vormen van mannelijke of vrouwelijke bloemen. Daarom komt het maar weinig
voor dat beide bloemen tegelijk aan een bloemstengel zitten. Op internet zijn er
een paar foto’s van te vinden, onder andere van Gena Jogolev (zie
http://tinyurl.com/catasetum2).
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Catasetum macrocarpum - links mannelijke, rechts vrouwelijke bloemen
foto's van Alex Popovkin via flickr.com

Nog mysterieuzer is de voornamelijk op Borneo voorkomende Dimorphorchis.
Deze naam betekent ‘tweevormige orchidee’ en dat is precies wat we zien. De
vanda-achtige planten maken een hangende bloemstengel waarvan de
bovenste paar bloemen sterk verschillen van de rest. Het is nog steeds niet
duidelijk wat hier de bedoeling van het verschil is. Beide soorten bloemen zijn
volledig tweeslachtig. Maar de bovenste zijn wasachtig en dik van structuur en
geuren sterk. De andere bloemen zijn dunner, geuren nauwelijks en zijn vaak
meer gevlekt. Waarschijnlijk zal het verschil toch een rol spelen bij de
bestuiving. Dimorphorchis is niet vaak in de handel en ook niet gemakkelijk in
cultuur. Ze hebben een warme en vochtige omgeving nodig en het worden
grote planten.

Dimorphorchis lowii - links bloemen basis van de stengel, rechts overige bloemen
foto's van Raoul Cere via flickr.com

5

Een laatste voorbeeld van verschillende bloemen aan een stengel is
Phalaenopsis tetraspis ‘C1’. De toevoeging ‘C1’ laat zien dat het hier gaat om
een geselecteerde vorm van de soort Phal. tetraspis. De soort zelf is ook al wat
variabel in haar bloemen, maar dat valt niet zo op. Het gaat om kleine rode
streepjes die schijnbaar willekeurig over de bloemblaadjes verdeeld zijn. In de
selectie ‘C1’ is dit rode pigment door een speling van de natuur zeer dominant
in een of twee bloemblaadjes per bloem en dat kunnen bij elke bloem andere
blaadjes zijn. De plant moet vermeerderd worden door meristeem (of door
keiki’s) omdat ze eigenlijk alleen ‘C1’ mag heten als ze genetisch identiek is
aan de oorspronkelijk beschreven selectie. Er zijn echter ook zaailingen mee
gemaakt die onder dezelfde naam rond gaan. Het verschil is meestal niet
noemenswaardig. Je kunt deze plant verzorgen zoals de meeste Phalaenopsis
en het is daarmee ook een plant die voor de vensterbank geschikt is.

Phalaenopsis tetraspis 'C1'
foto's van Jos Nuijten
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KEURING

NOVEMBER

2017

Beginners

Superkwekers

Gevorderden

Frans Blom
Ceratochilus biglandulosus
Gastrochilus acutifolius

8,5
8,0

Gerard de Puit
Dracula bella
Dracula deniseana

8,4
8,3

Hans Faro
Barbosella dusenii
Coelogyne trinervis

9,0
8,4

Arno Janssen
Leptotes unicolor
Oncidium hybride
Fam. Stompf
Doritis pulcherrima
Phaius tankervilleae alba
Paph. moquetteanum
x primulinum
Jos Nuyten
Phalaenopsis tetraspis 'C1'
Gastrochilus somae
Laelia anceps
Brassocattleya Yellow Bird

8,5
8,0

8,1
8,0
7,3

8,6
8,5
8,2
7,7

Cattleya maxima (var semi-alba?)
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PLANT

VAN DE MAAND NOVEMBER

2017

Deze maand verkozen de leden van de vereniging een Phaius tankervilleae
alba tot plant van de maand. Een mooi gekweekte plant zoals we ze niet vaak
meer zien. Proficiat Peter en Ineke Stompff.
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AGENDA 2018
18 december 2017
2-4 maart
3 maart
24 maart
21 april
12 mei
19-21 mei
2-3 juni
9-10 juni

Paphiopedilum-werkgroep, bij Jan vd Linden, Brakel

Orchideeënshow Brabant Zuid-Oost, Beek en Donk
Masdevalliawerkgroep, Bot. tuinen, Utrecht
Paphiopedilumwerkgroep, Bot. tuinen, Utrecht
Ruil- en verkoopbeurs kring Arnhem
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën
Orchidays, Binche, België
Open dagen Akerne
Open dagen Rölke Orchideeën

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
evenementen
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub./Sjors

06-53258929
0499-373816
073-5321664
06-83365414
06-23250947
06-22541548
06-20529978
073-5321664
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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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

