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door Dick van Gijlswijk

Van de Voorzitter
Na een haperende start van de eerste Kring bijeenkomst was deze eindelijk op 18 februari 2017
Een werkelijk prachtige tentoonstelling met heel veel planten.
Voor de een jammer want zijn plant was toen uitgebloeid en voor een ander hoera voor die extra weken want nu was
zijn/haar plant wel in bloei. Ook de fototentoonstelling was een succes.
Ook André Lam was deze bijeenkomst aanwezig en een week later horen we dan dat Andre in de nachtelijke stilte is
overleden. Maandag 6 maart, hebben wij op Den en Rust afscheid van André genomen. Wij wensen Rina, André's grootste
maatje, heel veel sterkte toe.
André had mij, op deze bijeenkomst, verteld dat hij heel bezorgd over Rina was, want met zijn maatje ging het niet zo
goed. Jaren was zij er voor hem geweest en nu ging hij voor haar zorgen wat helaas niet zo meer mocht zijn.
Samen met John Gräber en Paul waren wij de Jubileum commissie voor de tentoonstelling en gezellig samen zijn op Fort
Blauwkapel in 2015. Deze vergaderingen waren bij André en Rina thuis.
In een in memoriam aan André zullen wij het interview welke Jannie Boschloo en ik hebben gehad verder op in dit blad
nogmaals plaatsen.
Wanneer u een ander e-mailadres krijgt of telefoonnummer, wilt u dit dan a.u.b. bij de secretaris melden. Dit hebben wij
bemerkt bij het afbellen, i.v.m. de sluiting van de Koperwiek, dat telefoonnummers of e-mailadressen soms niet meer juist
waren.
Ik hoop u zaterdag 1 April te zien, dan hebben een lezing over Coelogyne.
Annemieke

Was en is
Wat een vreemde titel hé. Het is niet zo vreemd als het lijkt. Het komt allemaal door de rolverdeling in het bestuur. Wij, de
Kring Utrecht, zijn weer een voorzitter rijker. Wij, de Kring Utrecht, Wij zijn een bekwame
voorzitter armer. Ik weet niet of er veel oppositie was op haar ideeën en als dat al zo was
dan is dat keurig binnen het bestuur gebleven. Dankzij haar hebben we toch maar de
jaarlijkse American Party, en daar is bijgekomen de jaarlijkse Quiz.
Ook is het Mededelingenblad tegenwoordig per email te bewonderen en voor de
mensen die geen email hebben ligt er een gedrukt exemplaar op de kring. Voor
sommige leden is fotograferen een andere hobby; nu is er op een middag per jaar een
tentoonstelling van goede foto's. Dit is ook een activiteit die onder voorzitterschap van
Anneke van de grond is gekomen.
Wij zullen het moeten doen zonder haar voorzitterschap, haar rust en vooral haar
charme. Het bestuur krijgt er een volleerd bestuurster er bij.
Anneke bedankt.

Er is wat geschoven in het bestuur en wat kwam er uit de hoge hoed? Juist ja, Annemieke
kwam als voorzitter te voorschijn. Wij, de Kring kennen Annemieke al langer als een
bestuurster die weet waar ze het over heeft en dat zwart ook zwart is en niet anders. Alles
moet bij haar kloppen. Hoe ze het als voorzitter doet, moeten we maar afwachten.
Annemieke succes.
Albert, 19-2-2017

Interview met André en Rina Lam
door Annemieke Nagtegaal (foto’s) en Jannie Boschloo (tekst)
Op 8 oktober hebben Annemieke en ik een bezoek gebracht bij André en Rina Lam in Hilversum,
Réaumurstraat 36.
Al gauw bleek dat André naast zijn orchideeën ook andere hobby’s heeft, n.l. scheerapparaten
verzamelen, maken van sieraden van glas, Tiffany, bijzondere planten, TV kijken (Nat. Geographic en
Discovery Channel) en ’s zomers vissen in de Berlage-vijver.
Sieraden van glas worden gemaakt met een “hotpot” in de magnetron. Verder heb je niets nodig,
behalve dan natuurlijk gekleurd glas. André heeft een doos waarin een heel stel hangers liggen, die zo zijn gefabriceerd.
Tiffany is een iets andere manier van verwerken van gekleurd glas dan glas-in-lood, al kun je een lijstje van glas-in-lood maken om de Tiffany.
Bij Tiffany wordt koper gesoldeerd tussen glas. Zo heeft André een eend in het water geproduceerd,
een tros Cattleya loddigesii bloemen, een sneeuwpop met spar. Een Ascocentrum is in de maak. In de
huiskamer staan een paar prachtige (gekochte) Tiffany-lampen.
Van de bijzondere planten willen wij noemen de Stapelia’s en een Huernia, allebei succulenten. De
bloemen van deze planten stinken heel erg! Verder een kleine palm, die niet wil groeien en waarvan
noch André, noch Rina de naam weet. Buiten in de tuin staat een armeluisorchidee ( Tricyrtis
formosana). Die lijkt inderdaad op een orchidee. In 1971 werd André lid van Kring Utrecht. Zijn eerste
orchideeën stonden in een emmer zand, die hij van een klant had gekregen (André is elektrotechnisch
ingenieur geweest).
Via de bekende heer Hendriks uit Bussum leerde hij orchideeën oppotten met beukenblad, sphagnum,
dixonia en koemest. Slechts 10 planten hebben het toen gehaald.
André is op 15 december 1973 als 34-jarige vice-voorzitter geworden.
Hij zat ruim 15 jaar in het bestuur. Zijn medebestuursleden vanaf eind 1974 waren: de dames Alsema en Wolvekamp.
Verder de heren De Liefde (voorzitter), Huisman, V.d. Sleen en Vogelaar.
Daarna heeft hij importplanten opgehaald bij Post (nu Floracultura) en ook de materialen ingekocht. Totdat de Citesregels werden ingevoerd.
André heeft een aantal kassen gehad, maar de 4e kas was de mooiste en grootste: 3 x 8 m met ongeveer 2000 planten!
Hoofdzakelijk Gongora, Peristeria, Sievekingia en Coryanthes, maar ook wat andere orchideeën. Een schot verdeelde de grote ruimte in een
kouder en een warmer gedeelte.
Als bijzondere constructie had hij, behalve de gebruikelijke tabletten, aan de muur turf achter blokgaas, waaraan planten konden hangen.

Hij had een XPEL-air raamventilator (wel lucht eruit, geen beestjes erin). In het koude gedeelte was net boven een tablet een luchtinlaat.
Verder een automatische watersproeier en automatische ramen om te luchten. Bij de verhuizing heeft hij toen niet alleen het huis, maar ook de
kas verkocht.
Nu staan er diverse orchideeën in de vensterbank. B.v. een aantal mooie Phalaenopsishybriden, maar ook botanische soorten zoals Epidendrum
floribundum (heet nu E. paniculatum), Psychopsis Mariposa, Cattleya bowringiana, Coelogyne massangeana, Phalaenopsis lueddemanniana en
Laelia anceps (met een bloemstengel).
Zijn favoriete plant is de Sievekingia fimbriata , gekocht op ons busreisje op 22 september naar
Schwerte in Duitsland. Zijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar Stanhopea’s (waarvan ik toch een
kleintje ontdekte!), maar die kan hij niet kwijt, omdat die opgehangen moeten worden. De
Sievekingia fimbriata is een verwant van de Stanhopea, maar met dit verschil, dat de bloemtrossen
bovenuit de pot komen. De bloemen zijn van een oranje-gele kleur met rode accenten. De callus is
behaard. De plant staat in bark en kleine steentjes. Zij komt voor in Centraal- en Zuid-Amerika.
Sievekingia’s zijn kleine epifyten of lithofyten in wouden met wolken en regen. Ze vormen clusters
met kleine pseudobulben en één of twee bladeren op de top. Gematigd warm.
André is een gezellige prater en haalt graag herinneringen op. Zo staat er op de koffietafel een
zilveren schaaltje met daarop het jaartal 1971 en voor ons bekende namen. Dit was de groepsprijs
voor de inzending van orchideeën van Kring Utrecht op de Internationale Tentoonstelling in het
Tropen Museum in Amsterdam. Zilver voor de dames E.C. Klaver-Beek, L.M.C. de Lange-van Aalderen, S.A.W. Post-Clinge Doorenbos en de
heren Ir. P.C. Arends en de reeds genoemde J.H. Hendriks. André had ook planten ingezonden (gevoegd bij die van dhr. Hendriks), maar was
toen nog geen lid. Daarom staat zijn naam er niet op. Het schaaltje heeft hij geërfd van dhr. Hendriks bij diens overlijden.
1972 was ook een fantastisch jaar. Op de Floriade wonnen alle Kringen van het NOV samen zilver met hun gezamenlijke inzendingen. Inmiddels
was André lid geworden en elke inzender kreeg geen zilveren, maar een bronzen legpenning plus een boek, waarin alle inzenders werden
genoemd.
Ook heeft hij goede herinneringen aan de kweker Klaas Schoone. Hij kweekte ontzettend grote orchideeën. Als hij die niet kon verkopen, dan
gaf hij die weg. André kreeg eens een Oncidium sphacelatum met bloemtakken van een paar meter. Die moest worden opgevouwen in de auto
om de plant te vervoeren.
Dan wordt het tijd om op te stappen. Wij danken André en Rina voor de hartelijke ontvangst en gingen niet zonder lege handen weg!
Ontzettend bedankt!

PS. André heeft de Bestuursprijs gemaakt (van phosforbrons) en de bijzondere prijs bij ons jubileum gekregen.

loterij!
Ja, u leest het goed! We gaan eens iets
nieuws doen voor een keertje! We houden
een zgn. Chinese loterij.
Het gaat als volgt:
Wij hebben 5 prachtig bloeiende planten, waar we een doosje voor gezet hebben. In dit
doosje kunt u de loten doen, bij de plant die u het liefst zou willen winnen. U kunt ook
meerdere loten bij dezelfde plant doen of bij verschillende planten. De loten zijn dit
keer € 1,00 per stuk, maar u kunt er ook 6 kopen voor de prijs van € 5.00! U mag dus
zelf bepalen waar u de loten in doet!
Dit is eens wat anders dan gewoonlijk, maar schrikt u niet, volgende keer is het weer
"gewoon"! We willen het gewoon eens een keertje doen en wie weet......voor herhaling vatbaar!
Veel geluk!!

Orchideeën Wubben Since 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

Coelogynes op de vensterbank lezing door Dick van Gijlswijk
Als liefhebber van orchideeën wil je natuurlijk exemplaren van uiteenlopende
interessante plantengeslachten een plaats geven in je huis. Dat bracht niet altijd het
succes waar ik op zat te wachten. Andere werkzaamheden slurpten de tijd op die ik
eigenlijk had moeten besteden aan de verzorging van mijn planten. Enkele jaren geleden
besloot ik om het anders aan te pakken. Ik ging wat meer lezen over geslachten die mij
interessant leken, vroeg advies aan enkele kringleden en zette alle voors en tegens op
een rijtje. Ik besloot toen om mijn aandacht te verleggen naar het kweken van
Coelogynes. Ik kocht eerst een C. intermedia en een C. huettneriana, later nog een C.
flaccida. Toen de flaccida en de huettneriana tegelijk bloeiden, zag ik dat ik twee
flaccida’s had! Ik ervoer toen, dat ook bij dit geslacht correcte naamgeving een probleem
kan zijn.
Er zijn ongeveer 200 soorten Coelogynes bekend. Zij komen voor in Zuidoost Azië, het
meest op de Filipijnen, Maleisië en Nieuw Guinea. De Coelogynes zijn te verdelen in
koele en gematigde soorten die in de groeiperiode veel water en kunstmest nodig
hebben en in de winter een rusttijd. Dat wil zeggen een lagere temperatuur aanhouden
en minder water geven. Deze planten krijgen weer meer water en kunstmest als nieuwe scheuten zich aandienen. De
andere soorten worden gematigd en warmer gekweekt. Zij worden het hele jaar door vochtig gehouden. Coelogynes zijn
over het algemeen redelijk tolerant ten opzichte van temperatuurverschillen. In de natuur komen zij voor vanaf zeeniveau
(C. pandurata,) tot een hoogte van 2000 tot 3000 meter (C. corymbosa). Ik breng de koelere planten op het einde van de
lente naar buiten, als het weer dat tenminste toelaat. Coelogynes kunnen aardig wat regen verdragen, mits het water niet in
de pot blijft staan en de temperatuur niet te laag is.
Zij groeien sympodiaal waarbij bulben dicht op elkaar staan of centimeters van elkaar verwijderd zijn, zoals bij C. fuliginosa,
fimbriata en miniata. Ook bloeiwijzen kunnen sterk verschillen. Wie kent de hangende bloeiwijzen niet van C. pulverula en
tomentosa. Bij C. fimbriata daarentegen groeit een enkele bloem boven uit de bulbe, terwijl bij C. speciosa bloemen
tegelijkertijd uitgroeien met het blad en daarna de bulben zich gaan vormen. Bij deze soort groeien de knoppen na elkaar
op de bloemstengel, zodat de plant maanden kan bloeien. Een soort als C. mooreana daarentegen heeft weer verschillende

knoppen op een stengel die tegelijkertijd bloeien. De onderlinge grootte is
heel verschillend. C. triunialis meet nauwelijks 10 cm van de onderkant van de
bulbe tot aan de bovenkant van de bloeiwijze. Soorten als C. asperata en C.
multiflora kunnen weer grote klompen vormen. In de natuur zijn exemplaren
van C. tomentosa gevonden waarvan het gewicht op meer dan een ton w erd
geschat. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Coelogynes bij een goede
behandeling tot flinke showplanten kunnen uitgroeien. Ondanks aanzienlijke
verschillen tussen de soorten zijn met name de witbloeiende coelogynes
moeilijk uit elkaar te houden. Elisabeth en Jean-Claude George, de auteurs van
'Les Coelogynes', stellen in hun boek dat de lip bepalend is voor de soort. Zij
hebben de lippen van alle bekende Coelogynes voor zover dat mogelijk is in
hun boek opgenomen. Maar zie maar die allemaal uit elkaar te houden als je
het boek niet bij je hebt. Het proefschrift van Barbara Gravendeel wierp nieuw
licht op de relaties tussen de soorten onderling. Het voordeel van een dergelijk
wetenschappelijk onderzoek is ook dat een flinke verzameling aan Coelogynes in de Hortus Leiden aanwezig is. Je kunt vele
bekende planten zien bloeien, maar ook verschillende soorten die nog geen naam hebben gekregen. Daar staat tegenover
dat hoe aantrekkelijk deze soorten ook kunnen zijn, zij in de verste verte nog
niet beschikbaar zijn voor de liefhebber van dit geslacht.

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

Kringmiddag 18 februari
Dus geen kringmiddag op 28 januari: gedwongen uitstel vanwege een uitbraak van
Norovirus in De Koperwiek, een heel besmettelijk darmvirus. Er volgde uitstel op uitstel
vanwege telkens nieuwe gevallen. We hebben nog overwogen om een ander lokaal te
huren, maar daar zouden we niet de beschikking hebben over tentoonstellingsmateriaal.
Uiteindelijk konden we dan toch terecht en werd het een heel geslaagde middag: een
nieuwe voorzitter, een nieuw-oud bestuurslid, een penningmeester die summa cum laude
slaagde voor haar presentatie van de cijfertjes, een heel geslaagde tentoonstelling en een
fototentoonstelling met een onverwacht groot aantal, mooie orchideeënfoto’s. Het wordt
geloof ik tijd dat iemand anders (bij toerbeurt?) een verslag maakt van de kringmiddag: ik
ben weer niet toegekomen aan het maken
van aantekeningen tijdens de
plantbespreking: te druk met tellen samen
met Albert en Mieke Balkenende.
Wat de fototentoonstelling betreft: de
enthousiaste inbreng van groot aantal leden verraste me. Alleen had ik me de verdere verloop
iets anders voorgesteld. Nu werden alleen de prijswinnaars besproken, waardoor de andere foto’s
volgens mij tekort werd gedaan. Ook stond de tafel met foto’s te ver weg om ze naar voren te
halen. Maar misschien moeten we dit een volgende keer ook niet combineren met een
onderlinge tentoonstelling.
Op de onderlinge tentoonstelling waren weer prachtige planten te zien, waaronder een aantal
bijzondere soorten. Het uitstel zal gedeeltelijk een rol hebben gespeeld: sommige planten waren
misschien net uitgebloeid of over de top, andere juist net op tijd in bloei gekomen. Zelf had ik
een Laelia anceps met 8 bloemtakken die te ver uitgebloeid was om mee te nemen.

Ik zal in het kort de prijswinnaars naar voren halen. Van de kamerkweek waren dit:
1ste prijs en Bestuursprijs
J. Boschloo met Lepanthes telipogoniflora: een Lepanthes die op een Telipogon lijkt. Groeit in
Colombia op 400 – 700 m hoogte als een heet tot warm te kweken epifyt. Kan het hele jaar door
bloeien. De bloemstengel is 1 tot 1,5 cm die telkens met 1 bloem bloeit. Heel knap om hem zo in
de huiskamer te kweken. In Ecuador hebben we hem gezien in de warme kwekerij van Carmen
Apolo. Voor info over de manier waarop Jannie kweekt:
http://www.nov-orchidee.nl/newsite1/html/62015.html

De gedeelde 2de prijs ging naar A. Crince-Lerooy met Coelogyne cristata. Niet iedereen krijgt hem
zo mooi in bloei. Deze soort is al herhaaldelijk besproken en op Doe-middagen gescheurd en
binnen de hele kring verspreid. In de orchitheek op de NOV-website kun je een uitgebreide
beschrijving vinden. Kort samengevat: koel houden en kan zelfs tegen een beetje sneeuw. Wie nog
vragen heeft: de volgende kringmiddag komt Dick van Gijlswijk alles vertellen over het kweken van
Coelogyne’s op de vensterbank. Een C. cristata kan een beetje groot worden voor de vensterbank.
De andere 2de prijs ging naar ondergetekende met Coelogyne
flaccida.
Ook een soort die van oudsher wordt gekweekt (maar op de kring had ik hem nog niet eerder gezien).
De plant is ook opgenomen in de orchitheek: “De geslachtsnaam Coelogyne is afgeleid van het Griekse
koilos=holte en gyne(guné)=vrouw. De stempel, het vrouwelijk orgaan van de plant, heeft aan de voorzijde een
diepe holte. flaccida betekent slap, slap stengelig, wegens de hangende bloeiwijze.” Ik kweek hem bij een temp.
van 150 ’s nachts – 210 overdag. Geef het hele jaar door water; ’s winters minder. Hij zou zelfs ’s zomers naar
buiten kunnen.

Bij de kaskwekers ging de 1ste prijs naar A. Jacobs met Sarcoglottis grandiflora. Vorig jaar hebben
we die ook gezien. Hij groeit in Ecuador, Peru en Argentinië op 280 – 1300 m hoogte in nevelbos,
terrestrisch. Warm te kweken; houd potmateriaal vochtig. Kent een droog seizoen. De 2de prijs ging
naar Louis Krommert met Sophronitis Arizona: ook deze prachtige plant hebben we regelmatig
gezien. De andere 2de prijs kwam terecht bij Mieke Lammers met Mediocalcar bifolium. Heel
bekend is M. decoratum: die met rood-met-geel-randje bloemetjes. Deze soort is rood met een wit
randje. Deze brengt ons naar een heel ander eind van de wereld: Nw Guinea, de Solomon Eilanden
en Vanuatu. Groeit daar als een epifyt of lithofyt op 1800 – 2600 m hoogte; kruipend over bemoste
rotsen of langs wegbermen. Een koud tot koel te kweken mini die het hele jaar door kan bloeien.
Paul Raadschelders
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Kamerkweek
Dendrobium phalaenopsis
Paphiopedilum hybr
Cattleya walkeriana
Coelogyne flaccida
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Encyclia vitellina
Cattleya hybr.
Cymbidium Ice Arcade
Paphiopedilum leeanum
Gastrochilus calceolaris
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Kaskweek
Cymbidium
Odontoglossum Massai
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Extra veiling orchideeën van André lam.
Het aangepaste Veiling reglement.
1. De veiling geschiedt bij opbod, de hoogste bieder wordt de nieuwe eigenaar.
2. De inzet wordt verhoogd met 1 euro extra voor de kringkas
3. De plant moet direct contant betaald worden.
4. Graag op tijd komen en niet dringen!!!
Tijdens de veiling graag u hand opsteken als u het bod verhoogt.
De assistent noteert het bedrag waarvoor de plant is geveild
Ondertussen wordt er met u afgerekend en de aankoop overhandigd.
Graag met zoveel mogelijk gepast geld betalen of anders briefjes van 5 en 10 euro.

Angraecum sesquipedale.
Wat een prachtige plant won meneer Pilot met de verloting bij de laatste
bijeenkomst.
Het was een Angraecum dat wist ik wel, (17 jaar geleden ook een in bezit
gehad) maar Gab had wat oude tijdschriften en boeken meegenomen van
Nelly …
Op een van de tijdschrift prijkten op de cover de Angraecum sesquipedale.
Een prachtige naam voor zo’n prachtige orchidee. Dus voor mij een mooie
gelegenheid om me in deze orchidee te verdiepen. Wat ik mij nog kan
herinneren dat was een heerlijke geur die de plant in de vroege avond
verspreiden.
Deze Angraecum sesquipedale uit Madagascar, heeft de grootste bloemen en
vele bijnamen. Koning de Angraecum Raket orchid

Ster van Bethlehem Vegetable starfish. Komeet orchidee

De plant verliest maar zelden onderin een blad en kunnen uitzonderlijk hoog
worden zo rond een meter is geen uitzondering. Meestal bloeit de A.
Sesquipedale (betekent: zeer lang) rond de kersttijd. De bloemen hebben de
vorm van een ster. Ze openen groenachtig maar na
een paar dagen worden ze wit.
De bestuiving wordt gedaan door een nachtvlinder
met een lange tong De plant wordt gematigd
warm gekweekt. Zoveel mogelijk licht ,ook als de
dagen korter worden is dit heel belangrijk.
Goede ventilatie is ook nodig en u kunt de plant
zomers tijdens de groei goed van mest voorzien,
want ja hoe meer bladeren hoe meer bloemen in
de winter.
Het mengsel waar de orchidee in staat is bark met houtskool, dat is goed
waterdoorlatend en aan verpotten heeft de plant hekel aan.

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431
Secretaris/ledenadm:
Paul Raadschelders e-mail: praad21@gmail.com
030-2946178
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