Kring Utrecht

Annemieke

Nederlandse Orchideeën Vereniging

Anja

Anneke

Nel

Wim

Redactieadres:

Geen kring
bijeenkomst
27 juni

phvandermeer@gmail.com

uitgave juni 2020 Corona

Beste leden,
Wie had nu helemaal op 1 januari kunnen bedenken dat wij zo’n pandemie voor onze kiezen zouden krijgen. Nu de meesten van ons niet denk
ik en wat gaat deze 2020 ons verder allemaal precies brengen?
Zoals vele van jullie weten ben ik parttime buschauffeur in de stad Utrecht en dat ruim 34 jaar. Meestal super leuk. Eind februari was het voor de
laatste keer dat ik een dienst op de bus heb gemaakt. Rustig heb ik geprobeerd te vertrekken maar vele oud collega’s waren er om met mij een
laatste bakje koffie te drinken en vooral veel oude koeien uit de sloot te halen. Leuk dit afscheid.
Met een vreemd gevoel heb ik, nu dus op afstand, natuurlijk de ontwikkelingen bijgehouden hoe het bus vervoer in de lockdown ging. Nu dit
had ik zeker niet prettig gevonden. Ook mijn collega’s vonden het zeker niet fijn om met bijna lege of lege bussen te rijden of later toen het
aantal passagiers na 7 of 8 weken weer toe nam de ruzies die passagiers maakte omdat er 1 of 2 passagiers te veel in de bus zaten. Ga maar
eens zeggen dat er mensen niet mee mogen terwijl je naar je werk moet of gewerkt had en graag naar huis wilde. Onbegrijpelijk dat IK gevoel
dat sommige hebben.
Natuurlijk kregen ze ook super veel leuke complimentjes en dat maakte toch wel veel goed.
Ik blijf mij wel verbazen dat dit op deze manier mij zo bespaard is gebleven.
Ik hoop dat u er ook allemaal een beetje mee kan omgaan maar heeft u nu zoiets van ik heb wel zin in een praatje mag u gerust mij eens bellen
want na al die maanden ben ik ook wel heel benieuwd hoe het met u gaat.
Dat de kring bijeenkomst op zaterdag 27 juni niet doorgaat had u misschien wel verwacht. Dit zou de grote planten bespreking zijn geworden
door John Esseling van de keuring commissie. Helaas maar ook dit gaat op een later tijdstip opnieuw gepland worden. Het Jubileum uitje welke
in augustus zou plaats vinden moeten we ook maar een jaartje opschuiven. Eerst maar eens rust en vertrouwen krijgen het is helaas voor nu
niet anders.
Hoe gaat het met uw plantjes? En als uw juweeltje dan in de bloei staat maakt u er dan ook een leuke foto van en stuurt u die dan op naar Nel?
Dan plaatst Nel hem in het kringblad en kunnen we er toch allemaal van genieten. Hier bij mij helaas geen plant met de wouw factor maar bij u
thuis staat hij misschien wel.
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

Liesboschpad: leuk uitje!
Bijna had ik geschreven: Liesboschpad, toen en nu.
Maar dat lijkt me te nostalgisch. Alhoewel: het is al weer een tijdje geleden (in 2010 en later in 2012 nog een keer) dat we met een grote groep
leden een kijkje gingen nemen in Laagraven, Utrecht.
Op een aantal plekken zag het in mei\juni paars van de orchideeën: aan weerskanten van de weg naar Houten en bij een pad langs de A12: het
Liesboschpad.
Paars: Rietorchis, Grote rietorchis, Vleeskleurige orchis; maar ook wit: Moeraswespenorchis en zelfs een alba-vorm daarvan, Breedbladige
wespenorchis. En: Bijenorchis. Sindsdien is er een brand geweest, asbest geruimd, met tractoren geragd en gegraven.
Resultaat: alleen langs het Liesboschpad valt er nog wat te genieten, en in ruime mate- vooral Rietorchissen.
Andere jaren stonden daar ook behoorlijk wat Bijenorchissen.
Dit keer heb ik er 1 gezien: ter hoogte van een kastanjeboom.
Volgend jaar kunnen er overigens best wel weer meer staan.
Ook stond er nu een grote, uitgebloeide Grote keverorchis.
Kortom: je mag er opuit, maar niet in een grote groep.
Een groot aantal orchideën staan meer den 1,5 m uit elkaar; alleen die Bijenorchis niet.

Liesboschpad

Rietorchis

Mieke Lammers op ZOEK....

Bijenorchis en
Grote keverorchis

Ella- Cypripedium
In mijn tuin heb ik 3 cypripediums staan. Daar wil ik maar eens een stukje over schrijven. In de hoop dat jullie het iets vinden. Ik ga er een paar
foto’s bij doen om het een mooi geheel te laten worden.
Enkelen jaren geleden kreeg ik voor Moederdag een cypripedium. Met een kleine beschrijving erbij waar ik niet zoveel mee kon. Maar ik had al
eens gelezen over een “ emmer methode”. Het mengsel Is te vinden in nr 2/2014 blz 40.
In een 10 liter emmer maak ik halverwege gaatjes in de wand. Met een priem of soldeerbout gaat dat gemakkelijk. Wel van binnen naar buiten.
Dan kan later het teveel aan water er gemakkelijker uit. Emmer gevuld met grof grind en dan een potmengsel erop met de cypripedium. En een
gat graven om de emmer in te zetten. Zo heeft de plant altijd water tot zijn beschikking en staat hij niet te droog/ nat.

In de winter leg ik er een glasplaatje overheen. Dit om de
soorten die vroeg hun” neus” boven de grond steken te
beschermen tegen vorst.
Deze methode geeft mij veel voldoening want de bloei is echt
prachtig. Ook kan je in principe de plant meenemen naar de
kring. Je moet daarvoor wel sterk zijn natuurlijk.
Maar ook als er veranderingen

Jan van der Linden
Orchideeën

Engsteeg 2
5306 TM Brakel
Tel: 0418-671686

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00

www.orchideeenvdlinden.nl
info@orchideeenvdlinden.nl

Rossioglossum grande
Bij ons laatste busreisje heb ik een Rossioglossum grande gekocht en ik kan mij herinneren dat Jan van Klaveren ook een “kluit“ had gekocht. Reuze
benieuwd hoe het zijn plant is.
Niet in een pot was deze orchidee te koop maar werd letterlijk los getrokken uit een wir-war van diverse orchideeën . Reuze blij ben ik toen ik van de week
de eerste scheutjes zag. Ik heb hem nu buiten staan , niet in de zon maar wel lichte plek. Het medium is van grove kokosvezels. Water geven doe ik dus
minder. Zo nu en dan wat orchideeënvoeding. De voorraad regenwater is schaars, als het regent dan vang ik zo veel mogelijk op in jerrycans. Nu heb ik nog
20liter en bewaar dit voor het sproeien van de mini’s die aan het rek hangen.
Zomers is zo 23 ˚ ideaal en in de nacht liefst 10 ˚ De wintertijd mag iets minder zijn van temperatuur.

Groei plaats waar de Rossioglossum
voor komen.

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

Promenaea xanthina
Deze orchidee is een epifyt wat betekent: Een epifyt is de benaming voor een plant die op een andere plant (gastheer) groeit, zonder erop te
parasiteren (dus zonder eraan voedsel te onttrekken). Ze komen hoofdzakelijk voor in Zuid-Amerika aan de Oost kust van Brazilië. Ze groeien
aan de bomen op een hoogte van 1700m.
De Promenaea xanthina heeft prachtige gele bloemen.
Deze kamer orchidee komt vrij makkelijk in bloei en bloeit weken achter elkaar. Ik vind het een moeilijke plant, je moet heel voorzichtig zijn met
water geven , altijd voorzichtig dompelen en 4 cm van de rand af. De Promenaea heeft vocht nodig, maar kan niet tegen constant 'natte
voeten'. Zorg dus dat al het water van de vorige keer is opgenomen, voordat er opnieuw water wordt gegeven.
Ze groeien het beste bij een temperatuur van 10˚ tot 25˚ graden en houden van veel licht, maar kunnen beter niet in de zon geplaatst worden.
In de zomer als de orchidee in bloei is heeft hij wat plantenvoeding nodig. en de plant in de winter koel (tussen de 8 en 15 graden) wordt
gehouden. In de winter na de bloei minder water geven

Niet zelf gekweekt maar wel zelf gekocht.
Nel
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Auteursrechten voorbehouden
Masdevallia caudata Ldl. 1833
Synoniemen: fM. shuttleworthii Rchb.F. 1875. M. expansa Rchb. F. 1878.
Herkomst: Masdevallia caudata komt voor in Colombia en Venezuela. Groeit daar in nevelbossen op
hoogten die liggen tussen de 1800 en 2700 meter.
Beschrijving: Masdevallia caudata is evenals de meeste Masdevallia-soorten een zodenvormend plant,
van gemiddelde grootte. De bladeren zijn tot 12 cm lang en tot 2,5 cm breed. De bloem is één van de
mooiste en elegantste onder de Masdevallia's.
De bloem staat op een stengel van ongeveer 9 cm en is zelf tot 14 cm groot.
De kleur van de bovenste sepaal is geel met paarse stippen, die streepvormig gerangschikt zijn.
De twee onderste sepalen zijn harmoniërend met de bovenste en zijn geheel voorzien van paarse stippen.
De petalen zijn zoals bij de meeste Masdevalliasoorten klein en wit gekleurd.
De lip staat omhoog en is wit met paarse stipjes.
De kleurintensiteit kan nogal variëren per plant: van licht tot donker gekleurde exemplaren. De onder
synoniem vermelde M. expansa is een variëteit die veel kleinere bloemen voortbrengt die bleker gekleurd
zijn.
Cultuur: Deze Masdevallia kan men het best gematigd verzorgen, potkluit altijd vochtig houden, niet nat.
Licht bemesten doet de plant goed, met enige zorg is deze plant op de vensterbank van een slaapkamer
met succes te kweken.
Bloeitijd: Deze Masdevallia is éénbloemig en de bloeitijd valt meestal in het voorjaar, de houdbaarheid per bloem is ongeveer 2,5 week.
Wetenswaardigheden:
Deze plant werd voor het eerst gevonden door een Franse botanicus M. Justin Goudot rond 1831 in Colombia en wel in de omgeving van
Bogota. Masdevallia caudata is één van de eerste Masdevallia-soorten die beschreven is na Masdevallia uniflora. Masdevallia caudata is voor
velen herkenbaar als dé Masdevallia-bloem. Masdevallia caudata werd en wordt nog dikwijls gebruikt
om grootbloemige hybriden te verkrijgen, een bijkomstigheid daarbij is dat de bloem boven de plant
uitgroeit.
Etymologie: caudatus komt uit het Latijn en betekent met staarten, hiermede bedoelt men de lange
sepalen.
Jan A.C. Schoonen Hogebergdreef 27 4645 ET Putte
December 1991
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Masdevallia bijeenkomsten:
4 juli ????; 24 oktober
Aanvang 11u. Wachendorffzaal Botanische Tuinen van Utrecht

Orchideeën vereniging ‘t Gooi
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Tot de volgende keer, Nel

