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Anacamptis pyramidalis

BESTE KRINGLEDEN,
Vorige maand hadden we onze eerste kringavonden. Weliswaar nog in aangepaste vorm, maar we mochten elkaar weer ontmoeten, weer luisteren en kijken
naar een mooi presentatie, weer planten showen en kijken. We gaan deze
zomer gewoon door. In juli weer twee avonden, waarvan de eerste afgelopen
dinsdag al geweest is. Op vrijdag 16 juli om 20:00 uur is de tweede. Wil je
komen, meld je dan aan bij Georg of Huub.
Er zal een lezing zijn door Jos Jansen. De materialenhandel is aanwezig, de plantenhandel helaas nog niet. Er is ook nog geen loterij en geen plantenkeuring.
Wel wordt het van harte aangemoedigd om planten mee te brengen voor de
showtafel. Inmiddels zijn de mondkapjes niet meer verplicht, afstand houden
nog wel.
In augustus kan vanwege vakantiesluiting van Kadans maar één avond gehouden worden. Dit wordt vrijdag 27 augustus (let op: dit is dus de 4e vrijdag van
de maand!). Voor die avond hopen we Joost Riksen als spreker te krijgen.
De redacteur houdt de komende maand wel vakantie. Er verschijnt in augustus
dus geen boekje. Eventuele mededelingen worden via de mail gedaan, dus
houd die goed in de gaten!
We wensen jullie allemaal een mooie zomer, met groeizaam weer en we hopen
dat we vanaf september weer zo normaal mogelijk onze avonden kunnen houden.
Vriendelijke groet, 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
6 en 16 juli
27 aug !!!
17 sept
15 okt
19 nov
17 dec

Jos Jansen
Joost Riksen?
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen
nog in te vullen

EENE

REUSACHTIGE ORCHIDEE

In 1885 stond deze titel boven een klein artikeltje van Wigman over een
orchidee die in de Rijks Plantentuin te Buitenzorg (Bogor, West-Java) groeide.
De Grammatophyllum speciosum waar het over gaat heb ik zelf twee keer in
het echt mogen zien. De eerste keer in een grote kas van een botanische tuin
(ik meen Hannover), de tweede keer in een voortuin in Borneo. Beide keren niet
in bloei, maar beide keren vond ik het een indrukwekkend gezicht.
Grammatophyllum is een klein geslacht (13 soorten plus een paar variëteiten)
van grote planten. En dit is de tijd voor bloeiende Grammatophyllums. Vorige
maand stond er een van Hans Faro op de showtafel en op Facebook zie ik
vrijwel dagelijks foto's van bloeiende exemplaren voorbij komen, vooral uit de
tropen waar de planten lekker in of onder een boom groeien.
Maar hier eerst het verhaal van Wigman in het tijdschrift voor land- en tuinbouw en boschkultuur in Nederlandsch Oost-Indië:
Er staat op 't oogenblik in 's lands plantentuin eene orchidee te bloeien die met
recht den bovengenoemden naam verdient.
Het is de Grammatophyllum speciosum (Bl.). Deze plant prijkt met acht en
twintig bloemstengels, iedere bloemstengel is gemiddeld acht voet lang, aan één
bloemstengel telde ik zeventig bloemen waarvan er vijftig tegelijk geopend
waren. De bloem heeft een middellijn van 15 cm, elk bloemblad is zeven cm lang
tegen vier cm breed, de kleur der bloemen is geel met bruine vlakken terwijl de
lip - die de grootte der bloemen in aanmerking nemende bijzonder klein is - eene
meer koperkleurige tint heeft met bruine strepen.
De bloemstengels, die nog al stevig zijn, staan meest rechtop, terwijl de talrijke
zware bladstengels naar beneden hangen, sommige dezer laatsten zijn wel tien
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voet lang. De bloemen blijven, even als die der meeste orchideën, lang frisch.
Bovengenoemde plant groeit op een kanarieboom op een voet of acht boven den
grond en heeft den vrij dikken stam van den boom geheel omringd. Eene eigen aardigheid in hare groeiwijze is dat de zeer talrijke wortels allen in eene schuine
richting naar boven groeien, eene eigenaardigheid die zij met zeer weinig
planten gemeen heeft; door het groot aantal dezer wortels onstaat er zoo iets als
een omgekeerde parapluie, de vergelijking is misschien niet geheel juist, maar ik
kan о> 't oogenblik geen betere vinden; de bladen die van boven vallen blijven
tusschen die worteltjes hangen en vergaan dan tot humus, waarschijnlijk tot
voedsel voor de plant. Overigens heeft deze plant al heel weinig zorg noodig, er
wordt letterlijk niets aan gedaan als een enkele maal wat vergane blad of
bloemstengels afgesneden; zelfs in de droogste oostmoessons is het nog nooit
gebleken dat eenige begieting noodzakelijk was.
De Grammatophyllum speciosum (Bl.) groeit hier in de bosschen van West Java
het is de eenigste soort van dit geslacht dat op Java voorkomt. Wel hebben we
nog de Grammatophyllum scriptum (Bl.), maar die is van Ambon ingevoerd.
Volgens Hugh Low, den bekenden engelschen orchideënkweeker en importeur die
een paar jaren geleden onzen tuin bezocht, wordt de Gr. speciosum zeer zeld zaam in de collecties in Engeland aangetroffen; bij hem had ze ook gebloeid.
Daarmee zijn de twee bekendste soorten uit
het geslacht al benoemd. Ze vertegenwoordigen ook de twee zeer verschillende vormen.
Gram. speciosum heeft heel lange stengelvormige pseudobulben, die over de hele lengte
bezet zijn met lange smalle bladeren. Ze
hebben wel iets Vanda-achtigs van uiterlijk.
Vaak maken de bulben een paar kronkels om
zoveel mogelijk licht op te vangen. Het is
bijna onvoorstelbaar dat zo'n scheut in een
paar maanden tijd zich kan ontwikkelen. Daar
is veel licht, water en voeding voor nodig. Die
voeding verzamelt de plant zelf, zoals in het
artikeltje te lezen is, door net als sommige
Catasetums en Stanhopea's omhoogstekende
vangwortels te maken.

Grammatophyllum speciosum
in Noord Borneo
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Grammatophylum scriptum
foto: Frank Farm (frankfarm.org)

Grammatophyllum scriptum
wortels

Gram. speciosum en de nauw verwante soorten pantherinum, walisii, kinabaluense en papuanum zijn voor de meeste liefhebbers niet te houden vanwege
hun enorme omvang.
Gram. scriptum hoort bij de andere groep die aanmerkelijk kleiner blijft. Ze
maken dikke, ronde en soms wat afgeplatte pseudobulben van 10 tot 40 cm
lang met enkele brede bladeren. Ook deze planten worden in totaal al gauw
een kleine meter groot, maar dat is nog te overzien. In die groep zitten ook de
“kleinste” soorten stapeliiforme en multiflorum met planten van normaal
cymbidium-formaat.
Alle Grammatophyllums komen uit Zuidoost Azië. Sommige zijn wijdverspreid,
andere komen maar in een beperkt gebied voor. Allemaal groeien ze in tropisch
laagland bij gemiddeld hoge temperaturen en luchtvochtigheid. De speciosumgroep verdraagt meer droogte dan de scriptumgroep. Dat is ook te zien aan de
bladeren die bij speciosum harder zijn dan bij scriptum. Gram. stapeliiforme zou
het misschien met iets minder warmte af kunnen omdat die soort ook in wat
hogere gebieden nog voorkomt. Ga voor de zekerheid toch maar uit van temperaturen tussen de 25° en 30°C overdag en minimaal 20°C 's nachts. Om goed
tot bloei te komen hebben ze, behalve warmte, ook behoorlijk wat licht, water
en voeding nodig. Het toont dan ook het vakmanschap van Hans Faro dat hij
vorige maand een prachtig gekweekte Grammatophyllum uit de scriptumgroep
in bloei kon showen op onze kringavond.
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Hoewel de groeiwijze van speciosum en
scriptum zeer verschillend is, zijn de
bloeiwijzen vergelijkbaar. De lange
bloemstengels komen uit de basis van
de pseudobulb en zijn rechtopstaand tot
overhangend. De bloemen hebben
meestal een geelgroene basiskleur met
een roodbruine tekening. Van verschillende soorten zijn alba-vormen bekend
die vanwege hun groengele bloemkleur Gram. scriptum var. citrina
vaak citrina genoemd worden.
foto Scott Zona (flickr.com)
Een opvallend kenmerk is dat de onderste bloemen op de stengel meestal
steriel zijn. Ze missen het zuiltje en vaak ook de lip. Het is niet duidelijk wat het
doel van deze misvormde bloemen is. Bij andere plantensoorten (zoals hortensias) zijn de steriele bloemen vaak groter of opvallender en helpen ze zo om
bestuivers aan te trekken, maar dat is bij Grammatophyllum niet het geval.
Misschien is het een manier om vraatschade aan de goede bloemen te voorkomen. Of zou het gewoon een geintje van de plant zijn om onze keurmeesters
om de tuin te leiden?

Grammatophyllum speciosum in Bot. Tuin Singapore
foto: Michael MK Khor (flickr.com)
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DIGITALE SHOWTAFEL
Hoewel we weer een echte showtafel hebben, blijf ik voorlopig nog even
plaatjes delen uit de WhatsApp groep. Ik hoop zo ook een beetje eer te doen
aan de plantjes die anders op deze plek in de keuringsuitslag of zelfs de plant
van de maand gestaan zouden hebben.
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Bulbophyllum Wilbur Chang(?)
Thijs Coenen

Oncidium strictum
Jan Braks

Dendrobium tobaense
Renate Vilncinskaite

Epidendrum brachystele
Jo van Hoof

Prosthechea mariae x citrina
Arno Janssen

Angulocaste clowesii x macrophylla
Peter Stompf

Paph. rothschildiana hybride
Natalia van Doormalen

Bulbophyllum tingabarinum
Mike Heesakkers

Vanda ampullacea
Mike Heesakkers

Restrepiella ophiocephala
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
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

Kringblad van Orchideeënvereniging NO-Brabant
Jaargang 39 nr. 7, juli 2021
Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteurorchidee.nob@gmail.com
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk: RICOH, DAF, Eindhoven
Verzending: Huub Boesten
Aan dit nummer werkten mee:

Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,t.n.v. Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland
IBAN: NL65 INGB 0003268332
Kring NO-Brabant is één van de 19 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën Vereniging
(NOV).

8

Epidendrum parkinsonianum
Foto en plant van Antoon van der Veer

Dendrobium farmeri album
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

