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Beste leden,
Wat toch het jubileum jaar van ons Kring Utrecht had moeten worden gaat er nu wel helemaal onderdoor
door de corona. Zoveel mogelijk binnen blijven is het advies en ja ik probeer hieraan zoveel mogelijk gehoor
te geven maar wat als je nu 1e contactpersoon voor een dame van 80 bent ga je dan daar maar niet meer
heen? Sorry maar dat kan ik niet dus zondig ik wel. Wat ons jubileum jaar betreft hopen we het de 2e helft
van het jaar wel te kunnen vieren.
Op 14 maart samen ben ik met Nel naar Hans
Eijgenraam geweest. Het lukt ons toch maar
weer om daar met een volle auto weg te gaan.
Ik was hoopvol dat de bijeenkomst in April
toch door zou kunnen gaan en had dus ook
een grote plant voor de verloting mee
genomen. Ja een Cattleya met 9 bloemstelen
in de knop dus dat beloofde wat. Maar helaas
ook wij moesten de bijeenkomt afzeggen en
heel vervelend zit ik nu met deze prachtige
Cattleya die nu alle bloemstelen in bloei heeft
en een heerlijke geur heeft.
U snapt zeker wel dat ik dit totaal niet
vervelend vindt hahahahaha. Ik heb ook wat
foto’s gemaakt hoe het er een beetje uitziet bij
mij na mijn bezoek aan Eijgenraam. Een feestje hoor!
Wij kwamen daar ook nog de heer Haaksman tegen die zich zelf ook op 2 Cattleya had getrakteerd. Bijna iedereen die wij daar ’s morgens
zagen nam veel te veel mee maar het was allemaal ook erg aanlokkelijk en te mooi om te laten staan.

Van de week met Mieke Balkenende contact gehad en die maakt het naar
omstandigheden goed. Gelukkig voor haar heeft ze een goed maatje naast haar
staan die bijna alles voor haar doet. Fijn Albert en voor beide het aller beste.
Ook even met Frans de Bruin gesproken en die is weer met een chemokuur van 7
dagen begonnen. Na een longontsteking enkele weken geleden kreeg hij
antibiotica en moest zijn lichaam weer herstellen. Maandag weer Frans aan de kuur
begonnen welke hem nog steeds helpt. U kunt Frans altijd bellen wanneer u dit wilt.
U krijgt van beide de hartelijke groet en vooral blijf gezond.
Waar we op dit moment wel tijd voor hebben, althans ik, dat ik al heel veel planten
verpot heb en ook zijn er bij mij weer een aantal in de kliko gegaan. Waarschijnlijk
te veel naar gekeken en te weinig water gegeven. Ik ben altijd bang dat ik ze teveel
geef. Nog een paar weken geduld voor vele weer naar buiten mogen.
Heeft u ook tijd gehad om een leuk stukje voor onze redacteur Nel te maken over uw mooi plant die nu schitterend staat te bloeien en die u
helaas niet op de kring kan laten zien. Zo kunt u uw trots toch aan ons laten zien en ook vertellen hoe u dit is gelukt. U mag ook alleen de foto’s
aan Nel sturen als u vindt dat u geen stukje kunt schrijven. Dan plaatsen we ze ook en kunnen we er als nog allemaal van genieten.
Past u allemaal een beetje op u zelf en uw naaste dan zien we elkaar spoedig weer. Wanneer dit is kunnen we alleen hopen dat dit spoedig weer
veilig kan. Veel gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Jan van der Linden
Orchideeën

Engsteeg 2
5306 TM Brakel
Tel: 0418-671686

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00
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Beste leden,
Geen kringbijeenkomst, geen orchideeënshows, geen verkoop…...wat een trieste toestand!
Voorop staat de gezondheid van ons allemaal en daarom houden we ons strikt aan de regels. Er komen zeker weer betere tijden, waarin we
onze hobby volop kunnen uitoefenen.
Om deze periode van afzondering een beetje aangenaam te laten verlopen, heb ik een stukje voor u in
mekaar gezet met een aantal foto’s.
U ziet: we denken zeker aan u!!
Graag wil ik u vertellen hoe het in Amerika toegaat bij de Orchideeën verenigingen daar en dan specifiek in
Miami.
Zoals u wellicht al weet, heb ik een zus wonen in die stad en zij is ook behept met het virus, wat ook zeer
besmettelijk is (met geen gezondheidsklachten!). Elk jaar ga ik naar haar toe en bezoek samen met haar de
verschillende verenigingen, een stuk of 5. Twee daarvan zijn specifieke, de “Species club”, waar leden komen
die hoofdzakelijk botanische soorten kweken, en de AOS (American Orchid Society) dag, waar planten
gebracht worden die door juryleden worden beoordeeld, waarbij zij kans maken op een vermelding(Award)
in het grote en zeer uitgebreide AOS programma. Daarin kan men alle beoordeelde en prijswinnende
orchideeën terugvinden.
Natuurlijk zijn de “gewone” bijeenkomsten het leukst en dan is er eigenlijk geen verschil met de manier
waarop wij het doen.
Gezellig samen zijn, ervaringen uitwisselen, lezingen, veiling, plantbespreking en verloting.
Wel is er elke bijeenkomst iets te eten en te drinken. Zelf vind ik dat een beetje teveel van het goede, de
Amerikanen zijn toch al behoorlijk aan de maat, maar de mensen die meteen vanuit hun werk naar de
bijeenkomst komen, ja, voor die is het natuurlijk een uitkomst!
De bijeenkomsten beginnen rond 19.30 op doordeweekse dagen en duren tot ongeveer 21.30, afhankelijk
van het programma. Er moet rekening worden gehouden met de vrij lange aanrijtijd, die voor sommigen kan
oplopen tot anderhalve uur.
Fijn dat er dan iets te eten is, nietwaar?
Bij binnenkomst zitten er dan verschillende leden achter een tafel voor de verkoop van lootjes, een dollar
Cirrhopetalum "Siecerest".

per stuk en koop je er 5 dan krijg je er 6. Zo heb ik al menige orchidee
gewonnen, die nu bij mijn zus in de tuin staan. Vandaar dat ik elk jaar terugga, want ik
moet mijn planten nakijken….
Meegenomen planten worden beoordeeld en krijgen een lintje, wit 3e prijs, rood 2e prijs
en blauw 1e prijs. Vaak sta ik versteld van de reusachtige exemplaren die meegenomen
worden, maar ja, in een klimaat waarin je niet met planten hoeft te sjouwen om ze binnen
te zetten, geen verwarming nodig hebt en lekker buiten alles kan besproeien, dan gaat
het (ogenschijnlijk) een stuk makkelijker. Door dat klimaat, warm tot heet, is de keus van
orchideeën zeer belangrijk. Kom niet aan met een Coelogyne cristata of een Masdevallia
coccinea, want die zullen daar echt niet overleven. Felle zonneschijn en temperaturen van
30 tot 35 graden celsius zijn geen uitzondering, om nog maar te zwijgen over de risico’s
op orkanen. Ik zie dan ook heel veel Cattleya’s, Vanda’s, Catasetum en Dendrobium,
waarvan de meeste hybrides zijn.

Een 1e prijs voor deze
Brassavola "Little stars".

Natuurlijk hebben ze daar ook last van ongedierte. Trips, wolluis,
schimmel en luizen, het komt allemaal voorbij. Veel
bestrijdingsmiddelen die hier verboden zijn,
kunnen daar nog verkregen worden, maar of dat nou zo gezond is…

Met Kerst is er natuurlijk de Christmas Party en voor iedereen
een plant te winnen.
Die Party is in buffetvorm, maar we zitten dan allemaal aan ronde
tafels en genieten van al het heerlijks wat de mensen hebben
meegebracht.

Welke planten zijn er in de verloting?

Dit is wat ik graag met u wilde delen en ik hoop dat u het prettig
vond.
Sterkte de komende tijd en misschien gauw tot ziens.
Anneke

Afbeelding 3: De American party met Kerst

Verslag Bilthoven 8 februari
Annemiek heet ons hartelijk welkom.
Het is een jubileumjaar voor de kring en vraagt ieder eens goed
na te denken over een activiteit op de feestdag van 8 augustus.
Er stelt zich niemand kandidaat voor bestuursfunctie betreft Nel
en Annemiek.
Dus die blijven in functie houden.
Er liggen 2 kaarten voor Mieke Balkenenden en Frans de Bruin of
ieder wat wil schrijven als op stekertje voor hun herstel. En
nogmaals het verzoek betaal uw lidmaatschap !
Anneke volgt met het activiteiten jaaroverzicht. Wim doet het
financieel overzicht wat goedgekeurd is door Mevrouw van de
Werf en Gerard van Maarsenveen. Gerard en Paul zijn de
kascommissie voor volgend jaar.
Daarna hebben we pauze. Het oppotten en slopen van de
Dendrobium Delicata kan beginnen.
Het is een zwaar karwei voor Jan van Klaveren , de plant is groot .
Er liggen ook wat kleine stekjes van een Coelogyne en
Dendrobium Kinganum . Het is een gezellig boel deze middag.

De loterij wordt eerst gehouden, er moeten een paar leden op tijd weg. We sluiten dus af met de plantbespreking.
Ella heeft haar Dendrobium kinganum zomers buiten, daarna in de herfst onder een afdakje en houd ze wat droger. Zodra zij de eerste
knoppen ziet verschijnen zet zij haar plant binnen .
Wim heeft verschillende Coelogyne suaveclens meegenomen . Ook die zijn zomers buiten en worden goed nat gehouden . Verder staan ze in
de koele kas bij hem.
Crince de Roy -van Renooij heeft Danielle chauvioles dit jaar voor eerst bloeit en geeft elke week voorzichtig water. De witte Paphiopedilum is
ppk van haar. Mooi plantje
Paul zijn Epidendrum speciosum heeft bruinachtige bloemetjes en hij
zegt groeit als onkruid. Staat gewoon op de vensterbank . Sinds hij de
plant heeft verpot is de Epidendrum beter gaan doen .
De Encyclidia gaat ook nooit naar buiten en is gematigd koel.
Jan van Klaveren heeft een Encyclidia meegenomen die hij heeft
gekocht met de NOV feest in kasteel Arcen. Het waren twee piep
kleine stekjes plantjes . De winter harde paarse dendrobium met
prachtige trossen van bloemen .

Ton Klaasen heeft een Bulbophyllum barbigerum Met staande bloemtak wat maar
zelden voorkomt . Het plantje is drie jaar oud .
De oranje bloeiende Ascocentrum staat in een doorzichtig potje, zodat Ton de
wortels goed kan bekijken en of het nog vochtig is.
Het donker potje omheen en dat voorkomt groene alg aanslag.

Kat in het bakkie van Louis en ook deze Pleiones staan bij Louis in de tuin.

Pim schrijft:
Hieronder een conceptje voor ons volgende kringblad betreffende Sophronitis coccinea.
“Een sophronitis coocinea met twee prachtige rood/oranje gekleurde, vrij grote bloemen bleek van Pim te zijn.
Over het plantje zelf was hij minder tevreden.
Niet alleen waren het slechts twee bloemen, maar hij had er ook de nodige pech mee gehad. Gekocht in 2015 op een
busreisje had hij de twee plantjes op een fraai stuk kurk gezet.
Daarop sloegen ze goed aan.
Maar in de warme zomer van 2018 hadden boktorren daarin hun eitjes gelegd dus moest hij in augustus de plantjes
lostrekken met het nodige verlies van wortels om ze vervolgens opnieuw te plaatsen op het grote, zelfgemaakt blokje
van tuingaas waarop ze nu zitten.
Misschien een iets te groot blokje want volgezogen met water wordt het best zwaar.
Sophronitis coccinea is een vrij bekende orchidee die sinds kort in het geslacht Cattleya is onder gebracht. C. coccinea is veel gebruikt in het
maken van roodgekleurde, klein bloemige cattleya hybriden.
Deze kleine orchidee komt oorspronkelijk voor in het zuidoosten van Brazilië, in een groot gebied rondom Rio de Janeiro.
Daar liggen verschillende bergachtige gebieden wat waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de verschillende kleurvariëteiten.
Waaronder een prachtige C. coccinea var. flava. De soort houdt van een schaduwrijke, vochtige omgeving en groeit bijvoorbeeld op mossige
boomstammen.
In de habitat wordt er voortdurend vochtige lucht vanaf de Atlantische oceaan aangevoerd, terwijl de bergachtige omgeving ’s nachts tot
afkoeling leidt. C. coccinea is een winter/voorjaar bloeier.”

Sophronitis hybriden.
Hierbij stuur ik je twee foto’s.
Het is Sophronitis hybriden.
Deze plant geef ik het meeste
water van al mijn planten.
In het voorjaar, zomer en herfst
elke dag flink sproeien op de
wortels en lattenbakje, niet op het
blad, geen water als het regent.
’s Winters 2 tot 3 x per week ’s
morgens.
Onder de plant ontstaat een
stalagmiet van mos van het
lekwater.
Met vriendelijke groet,
Jan van Klaveren

Mededelingboekje per post :
Kost dit € 20,-- per jaar.
Digitaal lidmaatschap kost € 16,-- per jaar.
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Eventueel kunt uw lidmaatschap op de kringmiddag ook per kas betalen.

April- Mei de orchideeënmaand
De komende weken zullen diverse orchideeën in bloei komen. Omdat de
bloei van veel planten met circa twee weken eerder in bloei zijn wat
vergeleken is met de afgelopen jaren, zullen we genieten deze maand april
van soorten die normaalgesproken alleen in mei te zien zijn.
Maar waar staan welke soorten, en hoe herken je ze?

Harlekijn bloeit nog tot het einde van de maand (foto: Mark Meijrink)
De orchideeën van de maand mei
Mei wordt gekenmerkt door een aantal zeer aantrekkelijke soorten. We
hebben een selectie van deze soorten voor je ingedeeld op regio's.
En...omdat de planten later bloeien dan voorgaande jaren, kunnen we nog
tot in juni genieten van orchideeën die normaliter alleen in mei bloeien. Tot
slot geven we suggesties over waar je zelf diverse soorten kunt bewonderen.

Kust en Wadden
Langs de gehele kust is in mei Harlekijn (Anacamptis morio) te vinden. Een soort die in het kustgebied relatief klein blijft. De soort is te
herkennen aan de karakteristieke bloemen. De kroonbladen (deze vormen samen een 'helmpje') bevatten zowel aan de binnen- als buitenzijde
groene of groenachtige nerven. In het Engels heet de soort dan ook 'Green-winged Orchid'. De soort kent een brede variatie in bloemkleur die
loopt van geheel wit, rose tot paars. Hoewel de soort langs de gehele kustlijn van Nederland kan worden aangetroffen liggen de echte hotspots
in Zeeland en op de Waddeneilanden Texel en Terschelling.

Brede orchis bloeit vanaf begin mei (foto: Mark Meijrink)
Binnenland
In het binnenland bloeit een orchidee die haar naam eer aan doet. De wetenschappelijke naam van Brede orchis
(Dactylorhiza majalis subsp. majalis) betekent: 'in mei bloeiend'. Het is de vroegstbloeiende Dactylorhiza-soort van
Nederland en België. De orchidee is te herkennen aan de brede en gevlekte bladen: let op, er komen ook
ongevlekte planten voor! Brede orchis wordt vaak verward met de Rietorchis, daarom hieronder een korte
opsomming van de verschillen.

Brede orchis

Rietorchis

Bloeitijd

Eind april/begin mei - eind mei

Eind mei - eind juni

Bevlekking
blad

Gevulde vlekken variërend in
grootte

Ringvormige vlekken als patroon van een
jaguar

Rietorchis bloeit vanaf eind mei - begin juni, veel later dus dan Brede
orchis. Let op de de ringvormige vlekken. (foto: Mark Meijrink)
Waar kun je Brede orchis nog vinden? Helaas zijn de bekende plekken
veelal niet vrij toegankelijk. De soort is gebonden aan zogenaamde
Dotterbloemhooilanden. Een kwetsbaar en zeldzaam vegetatietype.
Maar....buiten natuurgebieden is de soort soms te vinden in speciaal
aangelegde stadsparken. Het loont dus om de komende tijd op te letten!

Mannetjesorchis heeft als enige van de onderstaande Zuid-Limburgse
soorten vlekken op het blad (foto: Mark Meijrink)
Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg zijn in mei diverse soorten te vinden. Vier soorten die
je in Zuid-Limburg veel aan kan treffen hebben wij alvast voor je
geselecteerd: Mannetjesorchis (Orchis mascula), Grote keverorchis
(Neottia ovata), Purperorchis (Orchis purpura) en Soldaatje (Orchis

militaris). Mannetjesorchis bijt de spits af van het trio, gevolgd door
Purperorchis, Grote keverorchis en Soldaatje. De sterk gelijkende
soorten zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Mannetjesorchis

Purperorchis

Soldaatje

Bloeitijd

Vanaf eind april

Vanaf begin mei

Vanaf midden mei

Bevlekking blad

Grote gevulde vlekken

Geen

Geen

Vorm van
de bloem

Bloem niet als een
figuurtje

Figuurtje met
'pofbroek'

Figuurtje met langgerekte
romp

Links Soldaatje, rechts Purpeorchis (foto’s: Mark Meijrink)
Wil je ook de Zuid-Limburgse orchideeën komen bewonderen? Dat kan: Staatsbosbeheer heeft een speciale heemtuin aangelegd in het
Gerendal waar nagenoeg alle soorten zijn te vinden. De toegang is geheel gratis.
Tekst en foto's: Mark Meijrink, Werkgroep Europese Orchideeën

Orchideeën Wubben Sinds 1958
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur, Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tolakkerweg 162, 3739 JT HOLLANDSCHE RADING, NL Telefoon: 035- 5771222 – Fax: 035-5772103 e-mail: info@orchidwubben.com
WWW.ORCHIDWUBBEN.COM
Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuursleden :
Anja Verzijl
e-mail: anja_mp@hotmail.nl
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com
Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar
Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Bijeenkomsten 2020 : 22 juni( onder voorbehoud) 31 aug. 19 okt en 21dec.
Website : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Masdevallia bijeenkomsten:
4 juli; 24 oktober
Aanvang 11u. Wachendorffzaal Botanische Tuinen van Utrecht

Orchideeën vereniging ‘t Gooi
Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy- Renooij
G. van Maarseveen
Pauk Raadschelders

Bijeenkomsten: 2020 : 18 juni( Onder voorbehoud) 20 aug,8 okt,14 dec.
https://www.orchidee-gooi.nl

