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KRINGMIDDAG, ZATERDAG 9 December in
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Agenda:

1.
2.
3.
4.
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6.
7.

Opening en mededelingen.
Hapje
1ste deel quiz van Pim
Hapje en verkoop van loten
2de deel quiz
Plantbespreking
Verloting en sluiting.

American Party.
Het zal fijn zijn als u ook dit jaar weer wat mee kunt nemen voor het Kerstbuffet.
De Quiz van Pim
De beste 3 winnaars van de quiz krijgen een orchideetje
Vergeet vooral uw schrijfgerei niet!

Beste leden,
Zaterdag 9 december hoop ik vele van u weer te zien op de Amerikaanse party die een
beetje traditie bij ons aan het worden is. Het is ook erg gezellig met elkaar onder een
hapje en drankje eens over onze hobby te praten en over ons zelf.
Het is de bedoeling dat ieder van u iets mee neemt voor op deze tafel en dat kan zijn bv
de gevulde eitjes van Frans de Bruin (heerlijk Nel) of stokbroodje met iets erop of zoals
Kadier ons met haar lekkere Lampert of heerlijke cake verraste. Dit zijn maar enkele ideeën
maar ik weet dat de meeste van u hier ook naar uitkijken.
Ook hebben we Pim gevraagd dit jaar weer een quiz te doen dus op een gezellige manier
wordt ook onze kennis weer geprikkeld.

Nog steeds doe ik 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 Voor de functie van Penningmeester heeft Wim van Asselen zich beschikbaar gesteld ( geweldig Wim dat jij ons komt helpen) maar
Paul stopt ook in Januari. Het bestuur bestaat dan uit 4 personen en hier zoeken we dus zeer dringend een extra persoon voor. Kom net als
Wim over de brug en help het bestuur.

Annemieke

Advertenties

Orchideeën Wubben Since 1958
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Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00
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Rogier van Vugt over Turkije ; door Paul Raadskelder
Ik ben ooit in Turkije geweest, in december. Ik was toen verrast: er viel daar zoveel te zien – ook in de winter.
Goed: de bollen die overal op hellingen lagen bloeiden niet, maar de sinaasappels aan de bomen smaakten
prima. De natuur is er prachtig en Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Kruisvaarders en Osmanen hebben hun
sporen nagelaten. Denk even aan Paulus in Klein-Azië. Ik was toen nog niet zo met orchideeën bezig, anders
was het beslist een andere reis geworden. Na de lezing van Rogier ben ik geïnspireerd geraakt om nog een
keer terug te gaan: prachtige foto’s, geweldige verhalen. Rogier was onze reisleider in de streek tussen
Antalya en Alanya: van de laagvlakte tot hoog in het Taurusgebergte; in het vroege voorjaar.
Laaglandsoorten waren uitgebloeid, hoger in de bergen stonden andere in volle bloei.
Tip 1 zoek op oude begraafplaatsen – zijn (nog) een schuilplaats voor orchideeën, want worden als ze vol
zijn niet geruimd.
Tip 2: als je een plant niet kunt vinden – bel Rogier.
Die belt dan weer Kreutz, die precies weet waar je wat kunt vinden.

Orchis antalyensis kun je niet over het hoofd zien: wordt tot 1 m. hoog; Asperge orchis (Limodorum abortivum) valt
niet zo op: heeft geen bladgroen. Maar hij was ook uitgebloeid. Veel Ophryssen (15 tot 300 soorten als je alle
‘bijzondere’ als soort mee telt) – bijv. O. straussii met zwart\wit tekening. Koerdisch bosvogeltje heeft heel klein blad:
een halfparasiet, soms parasiet.
Meest spectaculair volgens Rogier:
Epipactis microphylla met heel kleine, bleekgroene bloemetjes – heel klein blad: ook een parasiet

Een apart verhaal is Salep: een drankje gemaakt van orchideeënknolletjes. Rogier zag onderweg aan het eind van
een paadje een motor-met-zijspan aan. Na enkele ogenblikken kwamen een paar mensen uit het struikgewas.
Hij maakte een praatje en werd gastvrij uitgenodigd om mee te eten.
Ze hadden inderdaad knolletjes verzameld. Traditiegetrouw laten ze altijd een deel van de orchideeën staan,
zodat die zich uit kunnen zaaien. Maar tegenwoordig wordt alles rücksichtlos uitgegraven en zijn
ook begraafplaatsen niet meer veilig

We hadden een jarige in ons midden: Pleione Confirmation – een plant die Jan Berg 30 jaar geleden
heeft gemaakt uit P. praecox x maculata; de remake van de natuurhybride P xlagenaria. Bij Pleione
is bemesten essentieel.

Bij Cattleya walkeriana (koele winter) komt een blauwe
en een rode variant voor: bevat de bloem geen zuur,
dan wordt de kleur blauw, zo niet – dan roder. “Blue
Moon” was prachtig blauw.
Bij plantbeschrijvingen kom je vaak tegen: koel tot
warm te kweken – kom daar maar eens uit
(Mieke: ’s zomers buiten, ’s winters in de kas).

Bulbophylum monanthum, syn. voor B. pteroglossum, groeit op 1000 tot 2500 m hoogte in het oostelijk deel van de Himalaya, Bhutan,
Myanmar en Thailand tot Vietnam en zuid China. Kweek warm tot koel

Stenoglottis longifolia, een aardorchidee uit Zuid Afrika. Groeit door terrestrisch of op bemoste rotsen. Stenoglottis
longifolia groeit in Zuid Afrika op rotsen in een dikke laag mos Wanneer in de herfst de bladeren vergelen,
verminder dan geleidelijk de hoeveelheid water. De plant overwinterd als knolletje. Begin weer voorzichtig – eerst
aan de rand – water te geven wanneer in het voorjaar de eerste blaadjes verschijnen. Bloeit in de herfst. Kan ’s
zomers naar buiten, niet in de volle zon.

In Leiden kweken ze Coelogyne speciosa in 4 kassen: steeds een paar graden warmer..
Een makkelijke groeier is Liparis viridifloris: iedereen zou er een moeten
hebben.
In NL groeit op enkele plaatsen ook een Liparis: Groenknolorchis
LiparIs loeselii. (Ik herinner me een krantenartikeltje waarin melding
gemaakt van Groenknolorchissen die bij een oefening in een
natuurgebied! door legertanks waren overreden.)

werd

Tenslotte nog een goede raad van onze man uit Boskoop die weer een idioot
grote plant bij zich had – oké, wel een SLC-hybride met Encyclia vitellina
bloed: VEEL KALI GEVEN.

Encyclia vitellina, afkomstig uit Mexico en Guatamala. In de Pico de Orizaba
groeide ze op een hoogte van 2500 m. Kenmerkend is het lichtgrijze blad. ’s
Zomers kan ze goed naar buiten.

Paul

Slakken !
Wat mij verteld is over slakken is in 1 nacht naar de bruine kliko verwezen.
Er werd mij voor gehouden dat het zulke aardige beesten zijn en dat ze niemand kwaad doen, nou dat mooie droombeeld is voorgoed voorbij.
Het afgelopen jaar heb ik heel trouw elke avond drie keer op per avond een ronde door de tuin en kas gemaakt en elke slak die gezien werd op
een blik gedaan en zo naar het gazon gebracht tot eind oktober want dan gaan ze in winterslaap,
dat is mij altijd verteld. Maar er is nooit verteld dat het maar een korte winterslaap is, zo een van
een maand. Ik ben daar met schade en schande achter gekomen. Dus nu worden weer alle slakken
verzameld en naar het gazon van de gemeentelijke planzoenendienst verhuist.
Na een vroege vorst periode zijn bijna alle bloemen van een prijswinnaar zodanig opgevreten dat
ik er geen foto's van heb gemaakt. Het kost mij minstens een jaar of drie om de schade die is aan
gericht, voor ons onzichtbaar te doen zijn.
Van een Oncidium zijn ook diverse bloemen beschadigd daar heb ik wel wat foto's van gemaakt.
Het zijn altijd die planten die worden aangevreten waar je iets mee hebt zoals deze Oncidium, deze
is zeker al twintig jaar in ons bezit en is ons geschonken door onze voormalige voorzitter Lucas Holsvoogt en nu die echt is gaan bloeien wordt
hij af gevreten, en dat doet zeer.
Ik heb uiteraard een stelletje foto's genomen van de schade die zo'n onschuldig beestje aangericht heeft.
Op foto links boven is de bloem niet aangevreten, wel de bloem linksonder die bloem. Op de foto ernaast is
duidelijk een slakspoor te zien, dat loopt aan de rechter kant v/d lip naar boven zo naar het topblad en van
het topblad is niet veel meer over en van het zuiltje zijn nog resten te zien. Van de bloem op de foto
linksonder ziet u geen lip meer. Op de centrale foto is de vraatzucht te zien en op de foto linksonder is in het
midden het kroonblad rechts weg gevreten. Wat er bijna niet meer is heb ik hier niet afgebeeld.

Albert

Slakken leggen hun eieren in de bark of in de holtes van de plant.
Na 14 dagen komen de eitjes uit.

Epidendrum quisayanum
Deze orchidee komt hoofdzakelijk voor in Ecuador hoog in de bergbossen van het
Andes gebergte.
De Epidendrum quisayanum houdt van schaduwrijke omgeving.
Het is ook een koele koude soort.
Dat is zomers wel moeilijk bij hoge temperaturen, maar schaduw en wind maakt veel
goed.
Het is ook een late herfst-winter bloeier.
De trosjes bevatten meestal 3 tot 5 bloempjes die voortkomen tussen de twee
blaadjes in.
Op YouTube kanaal kunt u informatie vinden over heel veel orchideeën.
https://www.youtube.com/user/OrchidWebTV

Het is de laatste bijeenkomst van 2017.
Als u het mededelingenboekje per post wilt blijven ontvangen
Kost dit € 20,-- per jaar. Digitaal lidmaatschap kost € 16,-- per jaar.

Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
U kunt uw lidmaatschap op de kringmiddag ook per kas betalen.

Beste lieve leden,

Tegen het eind van het jaar ontkom je er niet aan om terug te kijken
naar het afgelopen jaar.
Zo zullen mooie en minder mooie gebeurtenissen elkaar hebben
afgewisseld.
Wij hopen dat bij iedereen toch een goed tevreden jaar was, zowel
thuis en als bij de kringbijeenkomsten.
Het bestuur kijkt in ieder geval terug op een positief jaar met u allen.
Wat 2018 voor Kring Utrecht zal gaan brengen valt in de glazen bol
niet te bezien, maar met goede bedoelingen,
zoals enthousiasme en verbondenheid zal het niet anders kunnen zijn
dan dat 2018 ook een goed jaar moet gaan worden.
Wij wensen iedereen fijne en gezellige kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar toe.

Bestuur:
Annemiek
Paul
Carla
Anneke
Nel

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431

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

Secretaris/ledenadm:
Paul Raadschelders e-mail: praad21@gmail.com
030-2946178

Bijeenkomsten 2018: 27 januari; 24 maart; 16 juni; 8 september; 20 oktober; 15 december

Penningmeester: Carla Fenijn
0183-588851 of 0651651797

Orchideeen vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten; 18 december

e-mail : carlafenijn@telfort.nl
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

www.orchidee-gooi.nl
2018 : 15 februari; 12 april; 14 juni; 16 augustus; 11 oktober; 17 december

Bestuursleden:
Anneke Koch
030-6306947
e-mail: apjkoch@live.nl
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@ziggo.nl
0682002093
Website:
www.Orchideeenkringutrecht.nl
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

