Kring Utrecht
Nederlandse Orchideeën Vereniging

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. 1ste deel lezing door Herman ter Borch
4. Pauze met verkoop van loten
5. 2de deel lezing
6. Plantbespreking
7. Verloting en sluiting.
Extra:
Herman neemt orchideeënplanten mee voor verkoop
en fijne harde bark uit Portugal.
Op zijn website kunt u veel informatie vinden.
www.botorch.nl

Redactieadres: Madameperenlaan 7 3452 EN Vleuten

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 3 juni in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR

18 augustus 2011
Mededelingen nummer 3 -3 juni 2017
Volgende bijeenkomst 2 september

emailadres : info@botorch.com
Kopij kunt u e-mailen tot 1 augustus naar:
phvandermeer@ziggo.nl
Dracula saulii. Aapjes kijken.

Van de Voorzitter
IK WIL DEZE KEER MET EEN DRINGENDE OPROEP BEGINNEN
Carla Fenijn heeft aangegeven met het penningmeesterschap te willen stoppen en
ook
Paul Raadschelders heeft al eerder aangegeven te gaan stoppen. Paul heeft 14 jaar
de taak als secretaris vervuld en wil nu graag de pen aan iemand anders geven.
Wilt u meer weten of bent u bereid een van deze taak te gaan vervullen laat ons
het weten.
DUS WIE VAN U WILT DE TAAK VAN CARLA of PAUL OVERNEMEN ?
Je kan tegenwoordig op vele manieren iets te weten komen over jouw plantje hoe
deze te verzorgen of wat je misschien wel verkeerd of juist goed doet. Je heb het
NOV forum hiervoor moet je je aanmelden op de NOV site en kan je met andere
orchidee liefhebbers praten. Je kan natuurlijk ook op internet zoeken maar waarom
zelf het wiel uitvinden als je met
andere kan discussiëren over hoe en wat. Ook maakt de NOV gebruik van
Facebook en Twitter.
Bij het laatste NOV blad, nummer 2 , zat ook uw NOV lidmaatschapskaart. Ik zou zo kunnen bedenken dat u bij het zien van het blad het plastic
eraf heeft getrokken en dit heeft weggegooid ja en daarbij zat dan het lidmaatschapskaartje.
Dit is waarop uw adres staat en op de achterzijde staat uw lidmaatschap. Ik hoop u allen in goede gezondheid zaterdag 3 juni om half 2 te zien
in de Koperwiek.
Herman Terborg geeft een lezing over Colombia.
Annemieke Nagtegaal

Wie volgt Carla op ?
Carla wilt graag stoppen met het penningmeesterschap.
Liefst zo snel mogelijk. Haar drukke werkzaamheden laten het niet langer toe
om voor de kring het penningmeesterschap voort te zetten. Het is geen uren
werk per week , hooguit paar uurtjes in de maand gemiddeld.
Het zal ook fijn zijn dat u de bestuursvergadering van 1x in de twee maanden
bij kan wonen.
Slaap er een nachtje over en meld u aan bij Annemiek.

Secretaris gezocht.
Paul is al 14 jaar secretaris en had februari 2017 al willen stoppen, maar door
aftreden van de voorzitter Anneke ,
had hij laten weten maar februari 2018 stop ik echt. Een tweede Paul is er niet dat
weten we allemaal maar toch zal het fijn zijn als u de komen de maanden over na
denkt om Paul op te volgen. We horen het graag!

Kringmiddag 1 april
Een kringmiddag met een lezing: Dick van Gijlswijk over Coelogynes op de vensterbank. Een geslacht d at: gemakkelijk te kweken is, grote
planten kan opleveren, waarvan diverse soorten geschikt zijn voor de vensterbank, met keuze uit grote en kleine soorten. Maar ook: de
naamgeving is problematisch, veel soorten zijn slecht verkrijgbaar en je stuit op verwarrende kweekadviezen. Wat dat laatste betreft: zelf
uitproberen dus. De keuze is niet zo moeilijk: ze zijn allemaal wit. Meer info is te vinden in The Genus Coelogyne van Dudley Clayton. Er is ook
een site met wetenschappelijke artikelen over Coelogyne:
http://scholar.google.nl/scholar?q=Clayton+the+genus+Coelogyne&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwizyIfck6nTA
hWRJFAKHQiQBMUQgQMIJDAA
Iets voor de Coelogyne-hardliners; maar laat u niet afschrikken door de abracadabra in deze url – met Engels komt u heel ver.

Sophronitis bicolor x S coccinea

Coelogyne massangeana

Waar ook geen chinees bij was, was bij de Chinese Loterij. Het vergde wel enige
uitleg, maar aan het eind van de middag gingen 5 mensen met heel mooie
prijzen weg. Moest je nou alles op 1 plant inzetten of op 5 plante n? En als je
voor 5 Euro lootjes kocht, kreeg je er 1 lootje bij: waar moest je die dan op
inzetten? Ik koos voor 2 planten, maar won er geen. Bij een snelle peiling na
afloop stemde ruwweg de helft pro en de andere helft anti ‘Chinezen’. Ik moet
zeggen: als je op 1 plant inzet is de spanning er snel vanaf.
Maar er werd ook nog geveild en planten verkocht: planten van André. De vorige
middag was hij er nog, maar nu moeten we hem voortaan missen. Hij werd met
aandacht herdacht.

Correctie: in het vorige werd vermeld dat André Lam de jubileumbeker heeft gewonnen; maar: hij heeft die gemaakt!

Ten slotte de plantbespreking. Het was een echte Pleione
middag met Pl. Formosana, bulbocodioides, grandiflora en
diverse anderen. Éen plant kan aangemeld worden voor het
Guinness Book of Records. Ik was geneigd er een wedstrijd
aan te verbinden: wie raad het aantal bulben? Meerdere
bulben hadden een bloem bovenop de bulbe! Jan van
Klaveren had er een hele sjouw aan. Ik kwam nog een leuke
site tegen over Pleiones (wel in het Engels):
http://www.pleione.info/

Wat was er nog meer? Nog niet eerder gezien: Oecniella polystachys (op gasbeton) en Acriopsis javanica (vraag na bij Jannie). Een mooie
Coelogyne viscosa uit de koude kas. Nog een Coelogyne die heel toepasselijk aanleiding gaf voor een discussie over de naam: hij lijkt op
mooreana – of is het toch een hybride? Dendrobium aphyllum is natuurlijk een klassieker. Howeara met een leuk bloemetje. Zo vloog de
middag voorbij.
Paul.

Advertenties

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

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

Doordat ik al ruim 25 jaar Dracula soorten kweek, heb ik de nodige contacten opgebouwd in Colombia en met mensen die er naar toe reizen en
zaken mee doen.
Colombia is het land met het grootste aantal soorten orchideeën in de wereld, met meer dan 4.200 geregistreerde orchideeën, gegroepeerd in
274 geslachten.
Colombia telt 4270 geregistreerde soorten orchideeën, waarvan 1572 exclusief zijn voor het land
De meeste van deze soorten (2542) zijn geconcentreerd in het Andesgebied, goed voor 77% van het totaal in Colombia geregistreerde
orchideeën.
Gevolgd door de Pacifische regio, in het westen, met 533 soorten en Orinoco (oosten) met 143.
Nu de Farc niet meer actief is en de wapens heeft neergelegd, zullen er mogelijk de komende jaren vele nieuwe soorten worden gevonden. Met
name in het zuidwesten van Colombia, tegen de grens met Ecuador.
Maar ook in andere plaatsen waar nog echte oerbossen zijn en deze groepering zich schuil
hield.
In mijn lezing ga ik het echter richten op de meer bekende en veel gekweekte geslachten in en
van Colombia.

Lezing Herman ter Borch.

Trichoglottis triflora
Dit is een vrij onbekend orchideetje, althans ik ben hem nog niet tegen gekomen. Niet op tentoonstellingen, niet bij bekende kwekers in ons
land, ook niet bij andere amateurkwekers. Het is een klein plantje van nog geen 8 cm hoog. De bloempjes zijn niet groter dan 7 mm en daar
moeten wij het maar mee doen en dat doen we dan ook nu al dik 1,5 jaar, want zolang hebben wij dit kleinood. De blaadjes zijn niet groter dan
4 cm groot en de bloemstengels niet meer dan 2 cm. Hij groeit het zelfde als een Phalaenopsis of een Vanda, dus monopodiaal. De blaadjes
zijn voor zo'n klein plantje vrij dik. Ze hebben elke dag water nodig en om de 4 weken voeding (Akerne). Ondanks dat hij klein is, bloeit hij nu al
1,5 jaar - weliswaar met maar 1 bloempje en nu met meerdere. Zijn voorouders komen uit Zuid Azië en mogelijk Indonesië en zijn eilanden.
Daar groeit hij op bemoste, liggende takken. Ik weet niet meer hoe we er aan zijn gekomen, maar ik meen te weten dat ze bij een Duitse kweker
vandaan komt.
Albert Balkenende

Orchideeën in de natuur.
De meest voorkomende in ons land is de rietorchis en de gevlekte orchis.
Vlakbij plaatsje Velp ligt kasteel Rosendael. Daar komen duizenden orchissen in de maand juni voor. De meeste zijn
rietorchissen, maar ook enkele brede en vleeskleurige orchis zijn waargenomen.
Over het hele land vind je wel de moeraswespen- en de brede moerasorchis, ze vallen minder op omdat de bloemen
groenbruin zijn. Er zijn paar gele roodachtige exemplaren gevonden.
De meeste orchissen hebben schimmels nodig als voeding om te kunnen groeien.
Zo langzamerhand breidt de welriekende nachtorchis zich uit. De groeiplaats moet van juiste
vochtvoorziening, zuurgraad en schimmels zijn wat zeer belangrijk is voor dit soort.
De naam zegt het al, ze geuren in de nacht om de nachtvlinders te lokken om te bestuiven. Op de
Veluwe en in de Achterhoek komen ze mondjesmaat voor.

Dan hebben we ook de Keverorchis, deze Keverorchis is sporadisch en komt in de Betuwe langs
de rivier de Waal bij het plaatsje Neerijnen voor. Na een zoekactie, omdat al jaren niets was
waargenomen zijn er toch tientallen gevonden. In de Achterhoek zie je ze ook af en toe.
Deze orchidee is onopvallend want de bloemetjes zijn groen en klein.
We hebben ook in ons landschap de Dennenorchis. Onopvallend soort met kleine bloemetjes.
Kenmerk is wel dat de bloemetjes spiraalsgewijs om de stengel groeien. Blaadjes om het
bloemrozetje zijn hebben gestreepte nerven. In het natuurreservaat Petrea bij Wapenveld vlakbij
Zutphen zijn enige honderden te bewonderen, verder enige exemplaren op de Veluwe en elders
in ons land.

Nel van der Meer

Beste Orchideeën liefhebber,
Dit jaar hebben we weer voor een reisje naar Duitsland gekozen. Het gaat
ook al op een zeer kort termijn gebeuren daarom vragen wij u niet te lang te
wachten met u aan te melden.
Rollke heeft ook open dagen en er staan dan ook diverse andere kwekers. Op
de site www.roellke-orchideeen.de
kunt u zien welke kwekers daar dan ook zijn.
Zaterdag 10 juni 2017 en vertrekken we om 08.00 uur vanaf de Koperwiek Koperwieklaan 1 - Bilthoven
10.30 uur aankomst Orchideeenzucht te
Schwerte
12.30 uur vertrek
13.45 uur aankomst Rollke orchids
16.30 uur vertrek
20.30 uur aankomst bij de Koperwiek.
De kosten voor deze reis zijn € 40,00 per persoon
Wanneer u mee gaat kunt u dit bedrag overmaken op rek NL52INGB 0003 3664
39 Kring Utrecht ovv reisje 2017.
Ook kunt u dit bedrag op de eerst volgende kringmiddag betalen
Maar wilt u dan wel graag reserveren.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaand nog vragen neemt u dan contact op
met
Nel van der Meer of Anneke Koch of Annemieke Nagtegaal
Wij zouden het erg gezellig vinden als u op deze dag weer met ons meegaat.
De reiscommissie

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431
Secretaris/ledenadm:
Paul Raadschelders e-mail: praad21@gmail.com
030-2946178
Penningmeester: Carla Fenijn
0183-588851 of 0651651797
e-mail : carlafenijn@telfort.nl
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Bestuursleden:
Anneke Koch
030-6306947
e-mail: apjkoch@live.nl
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@ziggo.nl
0682002093
Website:
www.Orchideeenkringutrecht.nl

Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar
Opzeggen voor de laatste bijeenkomst betreffende jaar
Bijeenkomsten 2017 : 3 juni 2 sept. – 28 okt. en 9 dec.

Orchideeen vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten; 15 juni- 17 augustus – 12 oktober
www.orchidee-gooi.nl

Masdevallia Groep
24 juni – 4 november
Wachendorffzaal vanaf 11.00u
Botanische Tuinen Utrecht.

Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Ereleden:
A.Crince Le Roy-Renooy
G. van Maarseveen
Ed Gerritsen

Clubblad:
Nel van der Meer
Kopij voor 1augustus insturen

NOV ledendag
Zaterdag 7 oktober

