Orchideeën Vereniging

Geen bijeenkomsten

Privé: affiche foto van John en Hennie Nieuwenhuis

Eindelijk weer een clubboekje, het is al weer ruim 3 maanden geleden.
sinds het clubblaadje voor de Kerst. Op de volgende bladzijdes staan wat foto’s van de kerststukjes en de puzzeluitslag
Helaas, nog geen actieve plannen voor een bijeenkomst dit jaar, toch heb ik goede hoop voor begin tweede helft 2021.
Zodra de Botanische Tuinen toestemming geeft dan maken wij een corona bestendig vriendelijk feestbijeenkomst,
want de vlag mag dan wel uit.
Gelukkig kunnen wij onze hobby thuis koesteren , bij mooi weer zet ik verschillende orchideeën buiten en
met de avond weer naar binnen wanneer de nachten toch nog te koud zijn.
Koud is het zeker geweest en John heeft een verhaaltje er over geschreven.
Udo doet heeft ook een verslag geschreven over de gang van zaken betreft financiën.
Er komt weer een fotowedstrijd met aangepaste regels.
Jeroen verzorgt dit op de website.
Kleine plantbespreking van mijn bloeiende orchideeën
Het zal heel leuk zijn als u voor het volgende boekje wat foto’s en hoe u de orchidee verzorgd en naar mij
toestuurt.
Verder staat er artikel in over Orchideeën gepubliceerd door Natuurbehoud.
Nel

De kerstpuzzel die ik zelf niet had opgelost maar toch leuk dat sommige leden dit wel hadden gedaan. Ik had ook geen idee wat er voor tekst
het ging worden.
Ad en Riek Stiegelis schreef :Leuk weer een puzzel van jou in het clubblad te vinden. Hierbij de oplossing van de
Kerstpuzzel.
Rob en Rosina Baai :
Hier is onze oplossing van de rebus van het digiboekje
"en ik zeg jullie heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je
vader in de hemel"
Jullie krijgen bij de eerste volgende bijeenkomst de koffie gratis.

De foto wedstrijd.
U kunt vanaf 14 maart tot 15 april uw foto en eventueel met een vergroting van de bloem insturen naar
phvandermeer@gmail.com
Het moet een orchidee zijn die u zelf afgelopen 2 maanden in bloei hebt gekregen.
De foto komt anoniem op de website ! Stemmen kunt u van 16 april tot 23 april
Naar idee van Jan Bakker en Jeroen van Schaik.
De eerste prijs is een pretpakket van 2x bark en voeding, tweede prijs 1x bark met voeding en de derde
troost prijs 1x bark. Dit wordt bij de eerste volgende bijeenkomst overhandigd.

Kerststukjes pakketten afhalen was goed georganiseerd door John , alles verliep prima volgens schema.
Bij Hennie werd ook de nodige bark en voeding verkocht. Bij een paar leden ontbraken de bloemen en kregen op de woensdag de mogelijkheid
om het op te halen , tja en dan worden de coronamaatregelen verscherpt en gooide de Botanische Tuinen alles op slot.
John heeft toch gezorgd en bezorgd dat ieder zijn volledig pakket alsnog kreeg. Geweldig John!

Orchideeën in de sneeuw en in Corona-tijd
Hallo ingesneeuwde orchideeënvrienden,
Huisarrest vanwege Corona en vorst/ sneeuw, wel mooi die witte wereld.
Als jullie dit lezen staan de krokussen alweer te bloeien en is de Elfstedentocht gereden óf niet en
hebben sommigen van ons de "prik" al gehad. Groot voordeel van dit alles is dat we onze orchideeën
veel aandacht hebben kunnen geven.
Als ik een rondje ga lopen zie ik bij diverse mensen mooie orchideeën op de vensterbank staan, ook bij
leden van 't Gooi.
Ik heb in huize Nieuwenhuis wat foto's gemaakt, zodat jullie kunnen zien waar we de hele dag tegen aan
zitten te kijken, zelfs een Phalaenopsis in de sneeuw kwam ik tegen!

Ook mijn pinguïn in de sneeuw mag natuurlijk niet ontbreken.
Nu sneeuwruimen en auto ontdooien, dan dit verhaal met foto's naar Nel sturen, weer een klus geklaard!
Hopelijk tot gauw en blijf gezond, John
ps. Veel erwtensoep eten!

Plantbespreking van Nel van der Meer
Ondanks de wintertijd staat er toch regelmatig orchideeën in de bloei.
Nu begint al verschillende Cattleya’s te bloeien. Gekocht, verleden jaar, uit de opheffingverkoop van kwekerij Hans Eijgenraam. Degene (4)die
in de keuken staan op kamer temperatuur 21˚ bloeien eerder dan die op zolder staan waar het zo ongeveer 18 ˚ is. Ook het water gebruik is
ook meer dan die boven staan.

Coelogyne crisata
De bloemen van de Coelogyne crisata zijn prachtig ,ik vind
ze een beetje op de bloemen van een cyclaam lijken.
Zolang mogelijk laat ik de Coelogynes buiten staan tot het
gaat vriezen en dan zet ik ze op koele plaats.
Ik geef ze altijd water en in de wintermaanden wat minder ,
anders drogen de bulben te ver uit.
Nu zet ik de plant overdag buiten en in de nacht wanneer
het te koud wordt naar binnen.
Dat doe ik ook met sommige dendrobiums van binnen naar
buiten, je kunt maar ergens druk mee zijn.

Op tussen verdieping heb ik verschillende Paphiopedilums staan ,
Paphiopedilum insigne Pfitzer uit de verkoop nalatenschap van Kate Jansen.
Lady slipper heeft deze Paphiopedilum als bij naam. Verschillende
orchideeën heeft een verhaal of een herinnering bij mij.
Deze paffen staan goed in het licht al was het afgelopen maanden wel steeds
een gevecht om de wolluis onder controle te krijgen.
Om de dag de plant afspeuren en met
wattenstaafjes gedrenkt in spiritus om de witte “gasten” te verwijderen.

Paphiopedilum insigne Pfitzer.
Het was deze plantenfamilie die Charles Darwin interesseerde en die hij beschreef in zijn beroemde werk
Onthe Fertilization of Orchuids by Insects.
De Paphiopedilum een naaste verwant van de inheemse Cypripediums, de bloem heeft een grote
zakachtige lip.
Insecten die naar de bloem komen op zoek naar nectar, dringen zich een weg naar de holte van de lip en gaan verder
naar de basis, waar de nectar afscheidende klierharen zich bevinden.
Uiteindelijk zoekt het insect een manier om te ontsnappen. de route waarmee het is binnengekomen, is niet langer
beschikbaar; de enige uitgang bevindt zich aan de basis van de lip, dicht bij de helmknoppen.
Terwijl het insect door deze kleine opening wringt, raakt zijn rug bedekt met stuifmeel.
Nadat deze stuifmeel dragende bij een andere bloem van deze soort is binnengegaan, wordt hij gedwongen onder het
grote stempel te zwoegen op zijn weg naar de opening en borstelt hij de stuifmeel op het kleverige oppervlak af,
alleen om een nieuwe lading te ontvangen wanneer hij de bloem verlaat.
De bark met fijne kokosmengsel niet te droog laten worden.
Regelmatig voeding geven. Dompelen en sproeien doe ik altijd met lauw regenwater.

Bericht van de penningmeester
Financieel jaarverslag 2020
Normaal gesproken wordt de eerste bijeenkomst van onze kring opgeluisterd met bestuurlijke kwesties, waaronder het financiële jaar verslag.
Geen bijeenkomst, geen verslag zou je kunnen denken. Maar wees gerust, de balans van 2020 is opgemaakt en het concept jaarverslag is klaar.
Die status zal het nog even behouden totdat de kascommissie, op wat voor wijze dan ook, bijeen kan komen en haar fiat heeft gegeven om het
definitief te maken.
Tijdens de eerst mogelijke fysieke bijeenkomst van de kring zal het verslag dan aan u worden voorgelegd en moet het nog de laatste tik van de
hamer krijgen.
Ik kan u wel zeggen dat de uiteindelijke balans mij heeft verrast. Het vermogen is (in de conceptversie) gekrompen met slechts € 57. Je kunt wel
stellen dat dat te danken is aan de trouwe betaling van contributie van onze leden. Een groot compliment daarvoor!!
Mochten er leden zijn die behoefte hebben om het concept financieel jaarverslag in te zien, dan kan dit via de mail
penningmeester@orchidee-gooi.nl worden gemeld. U ontvangt dan een kopie van de Resultatenrekening en Balans 2020.
Ledental
Onze kring telde vorig jaar nog zo’n 86 leden. Op de lijst van dit jaar tellen we 78 leden, waaronder zelfs een aantal nieuwe namen. Nog steeds
een mooi aantal en het blijkt, groei is dus nog mogelijk. Naast een klein natuurlijk verloop en een enkele opzegging, zijn 3 namen van de lijst
geschrapt omdat er geen contributie is betaald. Wie weet laten deze mensen nog wat van zich horen en kunnen we ze, na betaling van
contributie, alsnog weer welkom heten op de ledenlijst.
Contributie 2021
Inmiddels is er door 50 leden contributie 2021 betaald. Hierbij toch een oproep aan hen die nog moeten betalen om dit alsnog te doen. Het
gaat om een, voor dit jaar vastgestelde, contributie van € 5,00 per lid en € 7,00 bij 2 leden in een huishouden.
U kunt uw contributie overmaken op rekening NL78 RABO 0381 0600 47 t.n.v Orchideeënkring ’t Gooi onder vermelding van Contributie
2021.
Clubboekje per post
Tot nu toe zijn er 7 namen bekend van leden die het clubboekje per post willen blijven ontvangen en daartoe hebben betaald. Mocht u daar
niet toe behoren en alsnog hebben besloten om de papieren versie te willen blijven ontvangen, dan kunt dat alsnog
kenbaar maken door het overmaken van € 7 op rekening NL78 RABO 0600 47 t.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi onder
vermelding van Clubboekje per post.
Indien u vragen heeft over betalingen of andere zaken die hierboven zijn vermeld, dan kunt u mij bereiken via email
penningmeester@orchidee-gooi.nl of mijn mobiele nummer 06-23700887.
Udo Hasewinkel, penningmeester

In de winter zijn er natuurlijk maar weinig bloemen te vinden. Toch is dit een goede tijd om orchideeën te zien. Sommige soorten overwinteren
namelijk als ‘bladrozet’: een aantal bladeren dat dicht om de stengel en laag bij de grond groeit. Deze rozetten zijn vaak goed te zien in de
winter, omdat plantengroei om de orchidee dan laag of afwezig is.
De aapjesorchis op de foto is een voorbeeld van een orchidee met een bladrozet, die nu te zien is.
Wikipedia: De aapjesorchis (Orchis simia) is een orchidee. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. In
België is de soort wel wettelijk beschermd. De plant staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam, maar stabiel tot iets
toenemend. De bloem lijkt enigszins op een aapje, vandaar de Nederlandse naam.
De aapjesorchis kan 20-40 cm hoog worden. De glanzende bladeren zijn ongevlekt met een breed-lancetvormige vorm. De onderste bladeren
staan schuin omhoog. De stengel is kantig en wordt door de bovenste bladeren omsloten. De plant bloeit half mei, waarbij de bovenste
bloemen van de bloeiwijze het eerste opengaan. De bloem is lichtroze tot lila.

Orchidee-extracten helpen bij de strijd tegen microbiële infecties

Naturalis Biodiversity Center
27-FEB-2021 - Toenemende antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Geneeskrachtige plantenextracten vormen een veelbelovend
alternatief bij de behandeling van microbiële infecties. Orchideeën staan bekend om hun mooie bloemen, maar ze worden ook toegepast in de
traditionele geneeskunde.
Onderdeel van dit onderzoek was een literatuurstudie naar de kennis uit de traditionele geneeskunde over een populaire groep Aziatische
epifytische orchideeënsoorten, in het Engels ‘necklace orchids’ genoemd vanwege hun sierlijke, hangende bloemtrossen die op een halsketting
lijken. Epifytisch houdt in dat ze op levende planten groeien zonder voedingsstoffen van die planten te gebruiken. In het lab bleken de
bladextracten van twee orchideeënsoorten in ethanol de groei af te remmen van vijf verschillende bacteriën die steeds resistenter worden tegen
antibiotica.

Van links naar rechts: de Aziatische epifytische orchideeënsoorten Pholidota fimbriata, Coelogyne fimbriata, Coelogyne fuscescens en
Coelogyne cristata, die worden gebruikt vanwege hun geneeskrachtige werking (Bron: Rogier van Vugt)
Voorspellen van antimicrobiële werking
Van slechts vier procent van alle orchideeën uit de ‘necklace’-groep is bekend dat ze worden toegepast vanwege hun geneeskrachtige werking.
Dat wil nog niet zeggen dat de overige 96 procent niets doet; dit is alleen nog niet onderzocht. We gingen ervan uit dat naaste verwanten van
een geneeskrachtige soort soortgelijke bioactieve stoffen bevatten. Vanuit die aanname hebben we gezocht naar
veelbelovende claden (afstammelingen) aan de hand van een evolutionaire stamboom van dit type orchideeën op basis van DNA-sequenties.

Daarbij keken we naar orgaangerichte en naar biologische reacties. Bij een orgaangerichte reactie worden geneeskrachtige toepassingen
ingedeeld aan de hand van het menselijk lichaam. Orchideeën waarvan de extracten worden gebruikt vanwege hun koortsverlagende werking
behoren tot deze categorie. Bij een biologische reactie worden geneeskrachtige toepassingen ingedeeld aan de hand van de werking.
Orchideeën waarvan de extracten worden gebruikt om koorts te behandelen, vallen onder deze categorie. Met de orgaangerichte indeling
werden slechts drie claden met mogelijk geneeskrachtige soorten gevonden, maar met de indeling op biologische reactie waren dat er acht.

Promovenda Richa Kusuma Wati laat een petrischaaltje zien dat ze gebruikt voor de
agardiffusietest (Bron: Petra Sonius)

Resultaat van bioassaytest. Papieren schijven met verschillende orchidee-extracten
werden bovenop bacteriestammen geplaatst die op agar groeiden. Bacteriegroei bij de
bovenste schijf werd geremd (Bron: Esmée de Graaf)
Farmaceutisch potentieel van Indonesische orchideeën
In ons onderzoek hebben we diverse orchideeën uit de ‘necklace’-groep gevonden met
een mogelijke antimicrobiële werking. Orchideeënsoorten uit andere groepen worden
gebruikt bij de behandeling van nog veel meer schadelijke effecten, zoals
ademhalingsproblemen door slangenbeten of bronchitis. We adviseren om de
Indonesische soorten uit deze groepen te screenen om nieuwe geneeskrachtige toepassingen op basis van orchideeën te vinden.
Meer informatie
•

Artikel Antimicrobial activity of necklace orchids is phylogenetically clustered and can be predicted with a biological response method

Tekst: Richa Kusuma Wati en Barbara Gravendeel, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Rogier van Vugt (Hortus botanicus Leiden); Petra Sonius; Esmée de Graaf
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