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Nederlandse Orchideeën Vereniging
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Opening door de voorzitter
Mededelingen
Veiling
Pauze met verkoop van loten
Vervolg veiling
Plantbespreking
Sluiting.

Dendrobium densiflora
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18 augustus 2011
Bijeenkomst 2 september
Kopij kunt u e-mailen tot 28 september naar:

Ed Gerritsen

phvandermeer@ziggo.nl

Beste leden,
Helaas moeten we beginnen met een trieste bericht dat ons lid Huub Smeele na een lang ziekte bed op 21 juli is overleden.
Huub en Marian zijn het laatste jaar niet meer naar de bijeenkomsten in Bilthoven gekomen, maar waren wel nog steeds erg bij de kring Utrecht
betrokken. Ook waren zij nog van plan om mee te gaan met het reisje naar Duitsland, maar door de omstandigheden hebben zij op het aller
laatste moment toch afgezegd.
In de uitvaartdienst was vooral te horen dat Huub een echt familiemens was. Zijn gezin was zijn leven. Zijn werk was zijn passie en de tuin,
schapen en orchideeën waren zijn hobby.
Wij wensen Marian en de kinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Namens het bestuur,
Annemiek Nagtegaal

Beste leden,
Komende opkomst hebben we weer onze jaarlijkse veiling en kunt u misschien thuis wat ruimte gaan maken of juist hier dat plantje kopen wat
u nog zocht.
Paul is deze opkomst niet aanwezig dus vragen wij u dringend de te verkopen planten goed op uw lijst thuis te zetten en bij de plant 1 stekkers
te doen met de naam van de plant. Bij binnenkomst krijgt de plant van Anneke Koch een nummer wat correspondeert met dat nummer op de
lijst. Dit is voor de administratieve afhandeling.
Heeft u een veiling plant gekocht komt er 1 euro extra op deze is voor de vereniging en van de verkoper rekenen wij 15 % van zijn opbrengst
wat ook voor de vereniging is.
Ed Gerritse zal weer op zijn wijze de veiling planten verkopen en wij hopen dat weer vele planten een nieuwe eigenaar zullen krijgen.
Doordat vele misschien een veiling plantje kopen heeft het bestuur besloten deze keer GEEN verloting te doen. Andere jaren is onze ervaring
werd er op de veiling zeker veel minder lootjes verkocht. Op de volgende bijeenkomst zal zeker de verloting er weer zijn. Ik hoop u op de
veiling met heel veel planten te zien en weer vele van u met nieuwe plantjes naar huis kunnen gaan.
Annemieke

DRINGEND Penning meester
DRINGEND Secretaris
Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om de open te komen functie in ons bestuur te gaan vervullen.
Carla en Paul gaan na dit jaar ECHT stoppen en we zoeken dus heel dringend nieuwe mensen.
Laat ons niet verzuipen en denkt u nog eens na over een functie in het bestuur !!!!!!!!!!!
Als we geen versterking krijgen dan lopen we groot risico voor het voorbestaan van de kring.
A.U.B. meldt u aan en we kunnen, als het mogelijk is, uw wensen tegemoet komen.
Het penningmeesterschap is ook eventueel zonder bestuursfunctie mogelijk.
Anneke, Annemiek en Nel

Het excursiereisje 2017.
De excursie naar Duitse kwekers was dit keer in twee delen samen te vatten. Het eerste deel van Bilthoven naar Schwerten in het Ruhrgebied +
20 km ten zuiden van Dortmund.
Omdat er een fraaie weerverwachting was van alleen maar zon en een temperatuur van ongeveer 24º zou het een
bijzondere dag worden. De reis verliep zeer voorspoedig zodat er een plas- en benenstrekpauze werd ingelast
ongeveer dertig km voor kwekerij Schwerten. In het heren toilet zag ik een grote grasgroene avondvlinder tegen de
wand zitten en ik wist dat Lois een telefoon/camera bij zich had dus kon ik het niet laten om aan Lois te vragen of
hij een foto van die vlinder wilde maken en dat is met vereende krachten gelukt. Duitsers zullen vreemd hebben
opgekeken om te zien dat twee mannen in een openbaar toilet een foto aan het maken waren van een groene
vlinder. Verder was er van de reis niets bijzonders te vermelden. Even voor tien uur was de bus bij Schwerters
orchideenzucht. Ieder kon zijn of haar collectie aanvullen met topkwaliteit planten. De stekers in de potten bevatten
div. informatie wat nog verteld moest worden aan die mensen die voor eerste keer daar waren. Tegen 12,30 uur
was iedereen weer in de bus zodat we naar Röllke konden gaan. Daar aan gekomen viel mij een kleine
waarschuwing op: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verschluckungsgefahr.
Een dergelijke waarschuwing heb ik helaas in Nederland niet gezien.
Dat Röllke schitterende planten van hoge kwaliteit heeft wisten we. Er waren verkopers uit div. streken van de wereld, wat voor vele interessant
was. Ook had Röllke zelfs de prijzen verlaagd, wat ons natuurlijk best is bevallen. Röllke mag dat vaker doen. Iedereen heeft zijn of haar collectie
op peil kunnen brengen. Tegen een uur of vier was het weer tijd om naar Bilthoven te vertrekken, maar dat hadden sommige niet door want die
moesten eerst nog wat aan de innerlijke mens doen. ( dat had iets eerder gekund ) . Ook tijdens de terug reis werd er een beenstrek / plaspauze
ingelast. In de pauze werden we getrakteerd op een kaas menu. Verschillende kazen werden aangeboden die afgewisseld werden door
verschillende soorten worst en fijn vlees.
Om ieder wakker te houden werd de traditionele verloting gehouden die bij ieder de kleine ruimtes tussen de gekochte planten opvulde. Lois
heeft foto's gemaakt op de laatste pauzeplaats. Ik had deze keer iets anders te doen dan overal op te letten. De vlinder is een Kleine
Zomervlinder
ALBERT.
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Bolivia van A t/m R
Op de kringmiddag van 3 juni kwam Herman Ter Borch ons iets vertellen over orchideeën uit Bolivia. Een land erg rijk aan orchideeën: ca. 4200
soorten uit 274 geslachten. De meeste soorten komen voor aan de westkant van de Andes; in het Amazone gebied zijn er minder. Sinds de
getekende vrede met de FARC is het land wat meer toegankelijk. Herman kweekt al lange tijd Dracula’s – en weet daar dan ook veel over te
vertellen – en heeft contacten met diverse kwekers, o.a. Bogota, Parera en Katia Orquideas. Uitvoer is
niet eenvoudig. Wanneer de Plantenziektekundige Dienst er lucht van krijgt dat een kweker wil
exporteren, komen ze niet 1x per jaar over de vloer, maar 6x. Een bezoekje gaat flink in de papieren
zitten – vandaar de dure planten. Opmerkelijk is dat kwekers daar steeds meer overschakelen op
hybrides van hier: botanische soorten kunnen zij lokaal steeds minder verkopen (onkruid toch) en
hybrides zijn makkelijker te kweken. Zo zijn veel planten van Klinge naar Ecuador gegaan. Ondanks de
overvloedige regen worden planten vaak in plastic kassen gekweekt: dan kun je de watergift
controleren. Herman werkte systematisch het alfabet af, maar kwam niet verder dan de R: niet
verwonderlijk gezien het groot aantal Boliviaanse soorten. Lastig dat planten soms binnen het alfabet
verhuizen als ze weer een andere naam krijgen – maar voor de handel is dat gunstig: weer een soort
die je nog niet denkt te hebben.
Zo heet Pleurothallis marthae nu: Acronia marthae.

→

Enkele aantekeningen over Dracula’s. Moeten donker worden gekweekt (bij 5/6000 lux) bij een gematigd regime (dus
niet koud). Ze groeien op 1500 – 2200 m hoogte; ’s nachts 15\140 C. Als vuistregel: soorten met slank blad geven
kleine bloemen, die met breed blad grote bloemen. Ze worden bestoven door fruitvliegjes die afkomen op de geur
van paddestoelen. Met de hand bestuiven is bijzonder lastig doordat pollen en stempel heel erg klein zijn. En als dat
al lukt en zaad in de fles wordt gezaaid, dan staan de jonge plantjes een jaar stil nadat ze uit de fles zijn gehaald.
Planten worden daarom vaak vermeerderd door ze te scheuren. Kortom: in korte tijd heel veel info. En na de R
komen er vast nog veel meer interessante planten.

Bij de plantenbespreking kwamen we maar bij een paar letters uit het alfabet uit, maar er zaten een paar
bijzondere bij. Eentje die je vrijwel nooit ziet: Oeceoclades calcarata uit Madagascar. →

Bijna een woestijnplant: groeit daar terrestrisch in droge bossen op zandige of rotsachtige bodem. Deze zag er
dan ook wat ingedroogd uit, maar dat heeft ie nodig om in bloei te komen: drie maanden droog houden.
Tijdens de groei weer ruim water geven. De plant heeft 3 jaar nodig: elk jaar een wat grotere bulb, totdat de
derde groot genoeg is om te kunnen bloeien.

Een heel mooi plantje is Rodriguezia leeana, afkomstig uit Venezuela t\m Ecuador. Na 3 jaar kweken bloeit zij
nu voor het eerst. Dagelijks sproeien, bij warm weer 2x: huiskamer, op kokosnoot.
En Renanthera vietnamensis →
kun je buiten kweken – wel op een beschutte plek; dan veel water geven (niet over de bloem). Verder diverse
Dendrobiums: D.mutabile: een heel sierlijk bloemetje en nog heel makkelijk ook. Geen droge rustperiode
geven. D. sulawesiense voor in de kas: bovenin, lekker
veel warmte (Sulawesi). Bloeit het hele jaar door (mits
je hem niet uit laten drogen) met knalrode bloemen,
op het ‘oude hout’. D. thyrsiflorum moet je ’s winters
weer wel droog houden: komt uit de Himalaya – kan
dus nu naar buiten. Encyclia bractescens: gematigd, 1x
per week water en om de dag nevelen: kan dan 2
maanden bloeien.

←Dendrobium sulawesiensis

Eerlijk gezegd viel de Paphiopedilum armeniacum
een beetje tegen.
Wel een grote, gele bloem, maar slechts ééntje, op een heel klein plantje. Jan: wij verwachten meer, groter.
Nog een paar jaar wachten en de ruimte geven: armeniacum groeit met langere uitlopers. Bij de verloting
gingen er meerdere leden weg met een mooi stuk van een kleinbloemige Cymbidium: geschonken door Wim
van Asselen. Dit voorbeeld verdient navolging.
Paul Raadschelders

Dendrobium hybride

Myrmecophilia

Houdt de dief!
Ik lag in diepe slaap, maar Theo was om half drie
vannacht uit bed gegaan: hij hoorde iets - liep er
iemand over het platte dak van de garage (grind)?
Niets te zien.
Om 6.15 ging ik mijn bed uit om de hond uit te
laten.
Stapte naar buiten ............ wat is hier gebeurd?
Kasje weg! Alle planten opzij gezet - wel keurig
gedaan: alles stond recht; alleen een paar lege
potten lagen omver.
Had iemand behoefte aan een tent? Het plastic was
inmiddels wel half vergaan; de planten bleven er
niet meer droog onder. Misschien haal ik ze nu
maar eerder naar binnen.
2 Dagen later fiets ik in de wijk en zie nog een
orchidee staan op een muurtje die van mij was. Het
is een rare diefstal.
Groet, Paul
Wordt vervolgd

Week later:
Vervolg van het voorafgaande:
Vrijdagmiddag thuis gekomen wil ik mijn schoenen uit doen, als ik opeens gerommel in de tuin hoor. Met de voorafgaande
perikelen nog vers in mijn geheugen, storm ik naar buiten: ze gaan er met onze afvalcontainers vandoor! Zie ik buurman
en buurvrouw de tuin inkomen met ........ het verdwenen kasje tussen hen in - compleet, intact!!! Zelfs het schaduwdoek er
nog op. Ze hebben de containers al opzij gezet en willen het kasje op zijn oude plek zetten. 'Ho, ho...wat is dat nou? Waar
hebben jullie die vandaan???' Ik ben flabbergasted. 'Ik doe het zelf wel even.' Want ik had van Nel - heel lief - ter
vervanging een klein kasje gekregen en ik had andere planten verschoven, zodat ze op de leeggekomen plek wat
meer ruimte hadden. Ik was net gewend aan de - toch ook wel prettige - ruimte. Nu moest alles weer ingedikt worden en
ook voor het nieuwe kasje van Nel moest ik een plek vinden. 'Maar hoe komen jullie eraan?' 'Via Nextdoor'. Nog nooit van
gehoord. Dat blijkt een app te zijn waarmee buren berichtjes kunnen uitwisselen. Ze hadden een melding gekregen dat een
paar straten verderop sinds een paar dagen een kasje stond. Zij aan het sjouwen. Nu staat alles weer terug op zijn plek.
Maar een paar planten laat ik toch nog maar even buiten staan, lekker in de regen. Daar zouden ze sommige mensen ook
een tijdje in moeten laten staan: om af te koelen.

Bloemen en planten quiz
Gepresenteerd door Wil van Buren tijdens de busreis naar Duitsland.

1 Beker van de hogepriester
2 Denk vooral aan mij
3 Lid van het koninklijk huis
4 Deze plant herinnert aan de wet van Mozes
5 Schoeisel van een Griekse liefdesgodin
6 Deze struik is een kledingstuk van jezelf
7 Een zuivelproduct in de wei
8 Een bloem met een flinke tik.
9 Lichaamsdeel van een dier, mag je niet aan trekken
10 Voorjaarsbijeenkomst op wintergrond
11 Plant voor vaders schoeisel in huis
12 Deze plant herinnert aan de 3 wijze uit het oosten.
13 Ongehuwd meisje met een grote boom.
14 Een ijverig meisje
15 Een bloem van edelmetaal
16 Een zuid Afrikaans instrument
17 Wordt geschoten op oudejaarsavond.
18 Muil van een verscheurend dier
19 Werd vroeger veel in bed gedragen
20 Verradersloon
21 Lieve moeder
??

22 De loop van een huisdier
23 Een heide meisje
24 Vulling voor een bed van een heilige vrouw
25 Niet voor de regen , kan wel op de vensterbank.

Antwoorden sturen naar phvandermeer@ziggo.nl
Winnaar krijgt op de volgende bijeenkomst een aardigheidje

Oproep vrijwilligers.
Deze dag hebben
graag mensennodig
voor hand en
spandiensten.
Het mag ook voor
een paar uur of een
gedeelte van de dag.
Voor 6 oktober
kunnen we ook hulp
gebruiken voor de
opbouw.
Alle hulp is zeer
welkom.
Info bij :
Nel van der Meer

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 : 2 sept. – 28 okt. en 9 dec.

Orchideeen vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten; 12 oktober en 18 december
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

Gratis voor de liefhebber:
Jaargangen, ingebonden, “Orchideeën’ 1934-1995
Af te halen bij Ton Klaassen in Hilversum.
Telefoon: 035-6832033

NOV ledendag
Zaterdag 7 oktober

