Nederlandse Orchideeën Vereniging

Kring Utrecht

Sahlep Turks ijs en drank wordt gemaakt van orchidee knollen.
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Beste leden,
Zaterdag 28 oktober verwelkomen wij Rogier weer bij ons op de Kringmiddag met een leuke lezing over orchideeën in
Turkije. Ik heb deze lezing al eens gehoord bij ’t Gooi en was reuze verrast over de vind plaatsen van deze orchideeën.
Zeker is het ook zeer boeiend als Rogier een lezing geeft met de grote kennis die hij heeft en zullen we ons zeker weer niet
vervelen.
Vele van u heb ik ook mogen zien en spreken op de NOV
dag in de Botanische tuin en het was er ook erg druk.
Vooral in het begin van de dag want je kon haast niet bij
een kraampje komen en ook vele plantjes wisselde daar van
eigenaar. Ik moet echt wel zeggen het was weer een
geslaagde dag en hoop ook dat u dit vond.
Annemieke Nagtegaal

Ook doe ik nog steeds een dringend beroep op u om u beschikbaar te stellen voor een functie in ons bestuur.
Paul en Carla gaan echt weg met ingang van de leden vergadering in januari 2018 Heeft u wensen over eventuele vergader
datum of plaats dit is zeker ook bespreekbaar maar kom AUB het overige bestuur helpen.

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 28 oktober in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
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Agenda:
Opening door de voorzitter
Mededelingen
1ste deel lezing door Rogier van Vugt
Pauze met verkoop van loten
2de deel lezing
Plantbespreking
Verloting en sluiting.

Klein voorwoord van Rogier.
Dat men niet ver hoeft te reizen om bijzondere wilde orchideeën te zien wat
weten de meeste orchideeënliefhebbers inmiddels. het mediterrane gebied kent
veel soorten orchideeën die qua schoonheid veel tropische soorten overtreffen.
Turkije is wat dat betreft geen uitzondering en kent enkele van de meest
bijzondere maar ook zeldzame orchideeën uit de regio. De lezing neemt je mee
naar het indrukwekkende Taurus gebergte waar het voorkomen en de
bedreiging van deze soorten onder de loep wordt genomen
en hier een afbeelding van een van de belangrijke soorten in de lezing
http://www.pbase.com/rogiervanvugt/image/151984679/original

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

Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017 organiseert
Jan van der Linden uit Brakel weer
open dagen in zijn orchideeënkas.
U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00.

Verslag van 2 september .

Plantenbespreking werd dit keer door Ed gedaan. Altijd leuk
doorspekt met anekdotes uit vroeger jaren!
Psychopsis papilio, plant met een vijftal bloemen. Natuurlijk kwam
hier het inmiddels beroemde verhaal boven, waarin op een
tentoonstelling in Nijmegen iemand de plant een beetje had “opgeschoond”, door het afknippen van al die “uitgebloeide”
bloemstengels!! De eigenaar heeft nooit meer een mooie plant gehad! De stengels moeten blijven zitten, daar er steeds
weer een bloem aankomt.
Ascocentrum, een kleinbloemige Vanda, prachtige oranje kleur. Deze plant wordt gekweekt
in een glazen ompot, met steeds een laagje water onderin. De wortels hangen er net niet in.
Doet het hier prima in!
Pholidota imbricata, komt van nature voor op Sulawesi en hangt daar hoog bovenin de
bomen. De bloemstengels kunnen dan ook een flinke lengte krijgen en geurt heerlijk!
Miltonia hybride, gekocht als klein plantje tijdens een busreisje en inmiddels goed verzorgd
door onze man uit Boskoop. Nu met 3 prachtig volle bloemstengels.

Cochleanthus bidentata of Warscewiczella bidentata of Chondrorhyncha lendyane, u mag
kiezen….komt uit Brazilië en bloeit met zacht gele bloemen. Ooit gekocht bij Jan vd Linden
als iets bijzonders en dat is het ook wel.

Cleisocentron gokusingii (?), heeft lichtbauwe bloemtrossen. Ooit een plant geweest van Jeanet Vogelaar. Nu zijn de
bloemen wat lichter van kleur, vanwege het verblijf in de kas. Volgend jaar gaat de plant weer naar buiten, dan worden de
bloemen veel blauwer. Komt voor op Borneo.

Spathiglottis grandiflora, geurt een beetje. Naam doet vermoeden dat er grote bloemen aan zitten, maar dat is niet zo.
Waarschijnlijk kan Koos Wubben duidelijkheid verschaffen?

Trisetella hoeijeri, bloeit met een groot aantal bloemen en wordt op de vensterbank gekweekt. →
Gaat in de winter in de koelkast met het licht uit!

Bulbophyllum veneris, met prachtige oranje bloemen aan een “handje”.
Wordt ook in de huiskamer gekweekt.

Paphiopedilum kruising, met duidelijk delanatibloed. Plant is inmiddels
al een jaar of 30 oud, maar bloeide nu op het juiste moment om te laten
zien! 9 grote bloemen sieren de plant en knoppen beloven nog meer!
Staat in de koude kas, niet te licht en in de winter koel. Was ooit een
aanrader van Jan Berg.

Gongora fulva, geurt heerlijk kruidig. De
een vindt het lekker, de ander vindt het
stinken. Over smaak valt niet te twisten,
maar de bloemen zijn juweeltjes op zich.
De bloemen aan een bloemstengel
gaan allemaal tegelijk open.

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

Winnaar Meneer Haaksman krijgt op de volgende bijeenkomst een aardigheidje

Cambria.
In de verkoop in tuincentra of andere verkooppunten is hij gewoon Cambria, want dat
klinkt beter dan Miltonia hybride.
Door veel hybriden te maken en steeds maar kleuren, en verwante soorten toe te
voegen zijn ze er bij Floracultura er in geslaagd om deze hybride te maken.
Jan van Klaveren heeft deze plant nu
ongeveer 16 maanden in zijn kas, want ze komt bij van der Goes uit
Nooddorp en is toen aan geschaft tijdens onze binnenlandse excursie.
Toen was het nog een beginnende plant met 1 bloemtak en een bescheiden aantal bloemen.
Dat de plant het goed naar zijn zin heeft bij Jan laat hij duidelijk merken want
hij heeft ondertussen drie nieuwe bulben gemaakt van een behoorlijke grote en ook zijn er drie grote bloemtakken
geproduceerd, die ook groter zijn dan normaal. De Kring vraagt zich af, hoe is dit over een jaar of vijf.
Dus is het de vraag waar Jan de volgende keer mee komt.

Beste kringleden.
Tijdens de laatste Kringmiddag is mij gevraagd om de middag op papier te zetten zodat mensen die
om de èèn of andere reden niet aanwezig konden zijn toch weten wat er zich heeft afgespeeld.
Ik probeer elke keer voor iedereen daar te zijn. Een bloknoot klaar te hebben liggen zodat een ieder
daar de naam van de desbetreffende plant op kan schrijven, dat van elke plant ook een foto gemaakt
wordt, als die goed is gelukt. Ik kan onmogelijk alles zien.
Daarom wil ik u vragen om voorvallen, gewone zaken, vreemde zaken. e.d. op papier te zetten en na af
loop van de middag even af te geven.
Of die artikeltjes in Mededelingen komen is ter beoordeling van de redactie, ik schrijf alleen maar.
Albert

De oudjes
Dat er tegenwoordig weinig aanwas van jonge leden is, is al
een tijdje bekend bij het bestuur van de Kring.
Het bestuur prakkiseert zich suf, hoe dit verschijnsel te
keren. Wij zijn geen club voor ouden van dagen. Dat er
ouderen lid zijn van onze Kring is mooi meegenomen.
Zo is onze veilingmeester niet èèn van de jongste.
Na alle planten geveild te hebben knoopte hij er toch maar
een planten bespreking aan vast. Dat laatste werd
zienderogen minder en een verdiende stoel bracht uitkomst
hij stond toen al
2,5 uur op de benen.
En na weer een poosje later was het toch echt tijd dat zijn
stembanden gesmeerd moesten worden. En dan te
bedenken dat Ed niet de jongste meer is. Maar de geest is
nog fris getuigen zijn uitspraak dat hij iets
moois op schoot had.
Op de foto is te zien wat hij bedoelde.

Albert Balkenenden

Coelogyne.
Tijdje terug zag ik dat ik verschillende soorten Coelogynes in huis heb staan, op zolder, in de slaap- en de woonkamer.
Ze staan of hangen in een bloempot en sommige zitten op een blok. Het geslacht
Coelogyne kent vele soorten en heel geschikt voor de thuiskwekers. Ze komen hoofdzakelijk
Zuid Azië voor.
Het rare is dat je onder de Coelogyne verschillende pseudobulben voorkomen.
In het algemeen zijn Coelogynes gemakkelijk te kweken. Liefhebbers die geen kas bezitten
zal niet veel moeite hebben om ze tot bloei te krijgen op de vensterbank.

Coelogyne fimbriata
Een zeer aantrekkelijke Coelogyne, de pseudobulben zijn 3- tot 4 cm lang en 2 bladeren. Ze
bloeien gemakkelijk, soms twee keer of meer per jaar. Het soort is sterk en gemakkelijk te kweken, matig warme omgeving.
Kan zomers in de schaduw buiten hangen/ staan.
De plant houdt van koele vochtige ruimte en zomers kan de plant buiten staan.

Coelogyne lactea
Deze heb ik nu op een blok en het is een koele soort. De bloemen van de C. lactea vormen
een trosje en de bloemetjes bloeien bijna tegelijkertijd. De plant heeft ook een rust periode
eind herfst tot ongeveer februari en ik geef dan minder water.
De bloeitijd is in het vroege voorjaar.

Coelogyne speciosa

Houdt van een warm plekje en buiten in een schaduwachtige omgeving.
Het potmengsel moet goed water doorlatend zijn, bark, kleine schuimrubberen stukjes
Bloeit bloem voor bloem.

Coelogyne corynbosa,
Een twee bladerig plant met lange ovale pseudobulben en heeft veel weg van de bekende
Coelogyne chrisata . De C. corynbosa wordt koel gekweekt, deze orchidee kan ook heel
lang buiten staan.
De C. corynbosa doet het prima met lage temperaturen in de nacht en in de wintermaanden.
Zolang de plant maar niet te nat wordt gehouden.
Hij staat in mix van fijne bark met wat kokosvezels.
Tussen het water door het potmengsel bijna laten opdrogen.

Coelogyne ovalis
Een plant voor een gematigd koel tot warme omgeving. Opgepot in een
mandje of kratje in een mengsel bark, beetje kokosvezel en sfagnum. 's Zomers
kan de plant in een schaduw/licht plekje staan. Meestal 1x per week water
geven en daarna als het potmengsel weer bijna opgedroogd is. Tussentijds
sproeien is ook heel goed. Gedurende de rustperiode in de winter moet zeer
spaarzaam water geven want de bulben mogen nooit verschrompelen.
Bij de laatste NOV-dag heb ik nog meer Coelogyne gekocht.
Ik ben benieuwd wat dat allemaal gaat worden.

Nel van der Meer

Zaterdag 7 oktober was de jaarlijkse NOV orchideeëndag.
Ook de KCO was aanwezig en op de foto
bekijkt Anneke samen met Martin Stiphout
kritisch de Coelogyne ovalis .
Met mijn Paphiopedilum Jack Black heb ik een
7.1 gescoord.
Het was een goed bezochte dag, ik heb geen
wanklank gehoord.
Bas Romeijn had van de Botanische Tuinen
een tafel vol staan met verschillende orchideeën. Mijn Coelogyne
collectie heb ik flink uitgebreid.
Op een van de kaartjes zag ik thuis Coelogyne flaccida met de naam
van Paul. Kan ik mooi aan hem advies vragen ” Hoe krijg ik hem in
bloei “? Louis Krommert had ook een tafel met orchideeën staan.
Kom volgend jaar allemaal naar de NOV-dag.

Nel

Hallo leden van Kring Utrecht,
Enige weken is er gevraagd of iemand ook Vanille, Dendrobium officinale of Dendrobium huoshanense kweekt.
We hebben de vraag gekregen van Hans de Jong. Floricultura wil deze soorten mogelijk gaan vermeerderen en zijn
daarvoor op zoek naar uitgangsmateriaal. Dus mocht één van jullie hier planten van hebben laat het dan even weten.
Jeroen van Schaik
Secretaris Orchideeënvereniging ’t
Gooi

Dendrobium officinale

Dendrobium huoshanense

Rogier in de kassen van Leiden bewerkt de vanilla orchidee

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
4 november
Wachendorffzaal vanaf 11.00u
Botanische Tuinen Utrecht.

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

Voor meer informatie kijk op de website : www.orchideeenkringutrecht.nl

NOV Algemene leden vergadering.
Zaterdag 25 november 10.00 u tot 13.00u
Wachendorffzaal vanaf
Botanische Tuinen Utrecht.
Info: www.nov-orchidee.nl

