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Opening en mededelingen.
1ste deel lezing door Ed Schmidt
Pauze en verkoop van loten
2de deel lezing
Plantbespreking
Verloting en sluiting.
Ed Schmidt geeft een lezing over orchideeën:
Zoektocht in Guatemala.

Monja Blanca is het nationaal symbool in Guatemala
Voor ons Lycaste skinnery
Een warm minnende orchidee, temperatuur van 18˚ in de nacht
en oplopend 27˚ overdag.
De bloei periode in de wintermaanden en vroege voorjaar.
Een volwassen plant kan wel 4 tot 12 bloemen geven
en zo anderhalve maand kan bloeien.

Beste leden,
Ik hoop voor u dat de griep die Nederland zo in zijn greep had, uw deur voorbij is gegaan. Helaas is hij bij mij wel
aangekomen. Jammer, want eigenlijk heb/had ik daar gewoon geen zin in,
je bent gewoon 2 weken uit de running.
De privacy wetgeving daar is op dit moment veel over te doen in de media en is dit een lastige en zakelijke materie. Wij
hebben hierover ook in het bestuur gesproken hoe wij met uw gegevens omgaan. Alle bij ons bekende gegevens van u
zullen vertrouwelijk zijn en niet zonder uw medeweten en toestemming aan derde worden gegeven.
Heeft u nog specifieke vragen hierover neemt u dan met iemand van ons contact op.
De overdracht van de penningmeester en secretaris stagneert wat De bureaucratie van de instanties loopt niet vlekkeloos.
Daardoor werkt het bestuur nog niet helemaal optimaal maar wij hopen dat dit voor de bijeenkomst allemaal is opgelost.
Heeft u allen uw contributie van 2018 betaald ? Zo niet wilt u dit dan als nog zo spoedig mogelijk doen.
De reiscommissie een reisje op 2 juni naar België gepland.
We gaan weer bij Petrens kijken ,die zijn kas heeft gerenoveerd en naar de opendag bij Akerne. Verderop in dit kring blad
vindt u hierover alle juiste informatie. Gaat u gezellig met ons mee?
Ik hoop u allen weer op zaterdag 24 maart te zien en Ed Schmidt geeft een lezing over Guatemala waar hij dit jaar is
geweest. Het belooft weer een interessante middag te worden.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Orchideeën Wubben Sinds 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

Kringmiddag 27-1-2018
Het is voor mij even wennen na een afwezigheid van 2 kringmiddagen. Na alle bekende een fantastisch jaar te hebben
gewenst en wat bij gepraat over van alles en nog wat hoorde ik Annemieke de middag openen. Na enkele mededelingen
en de rondvraag werd eerst het woord aan Carla gegeven die als penningmeester het financiële reilen van de kring van het
afgelopen jaar uit de boeken deed. Ook maakte van de gelegenheid gebruik om naar voren te brengen waarom ze niet
meer deze functie ambieerde.
Paul had als secretaris veel punten gevonden om naar voren te brengen, hoogte punten maar ook diepte punten. Er werd
ook een nieuw lid welkom geheten, hij komt van de kring Rotterdam.
Anneke wordt de nieuwe secretaris en Wim van Asselen de penningmeester. Na dit gezegd te hebben mocht Paul zijn reis
door Zuid- Amerika vervolgen. Dat Paul nog geen cineast is werd duidelijk. Van de beelden uit een rijdende auto, ging alles
als een streep voorbij. Jammer. De foto's gaven een ruime indruk van wat er allemaal groeide en er te zien was.
PAUZE
Paul ging verder over van alles wat hij onderweg had gezien maar moest halverwege er mee stoppen omdat er nog andere
agendapunten waren.
De plantenbespreking, dit keer waren er niet zoveel. Een ander punt was iets waar we al een jaar of tien op hebben gewacht,
en daar moesten de aanwezige kringleden toestemming voor geven en wel dat Paul per direct erelid zou zijn. De kring ging
er mee akkoord, de motivatie is opgeschoven naar de volgende kringmiddag.
Als laatste agendapunt was de verloting. Er waren weer erg mooie planten te winnen.
Zo kwam er een einde aan de middag en Annemieke wenste iedereen een veilige reis naar huis.
Albert

Plantenbespreking.

27-1-2018

1 Paul heeft een nog jonge maar mooie Paphiopedilum callosum var. Thailandense
meegebracht, en die groeit daar tussen de 1000 en 1500 mtr en moet dus gematigd
gekweekt worden. Elke week water en 1x per mnd. Een klein beetje mest. Ook heeft de
plant een koele rust periode in onze winters. De plant kan ook buiten worden gekweekt.

2 Ella bracht twee planten mee. Een daarvan was een prachtige hybride die al heel wat
jaren bij Ella in huis is en het uitstekend naar de zin heeft. Lekker elke dag naar het licht
gedraaid worden en op zijn tijd een natje en een droogje .
Zo als de plant er bij stond had Jan Berg niet verwacht toen hij deze kruising maakte. Voor
de nieuwe leden Jan Berg was in de vorige eeuw een oud lid van de Kring en N.O.V. bij
allebei was hij bestuurslid, en hij maakte vele prachtige kruisingen.

3 Micrantum x Jackii was de tweede plant van Ella. Daar was iets bijzonder aan. De plant kijkt
twee kanten op, er is er maar1 afgebeeld. Dat is natuurlijk erg makkelijk dan hoef je de plant
niet naar het licht te draaien. Ella geeft regelmatig en zo nu en dan weinig mest. Dat geld
voor al haar paphen. Er was nog een paph. En wel Paphiopedilum leeanum met twee
prachtige bloemen en deze keken wel de zelfde kant uit, daarom deze foto. Deze plant was
nog van niemand maar stond bij de verlotingsplanten.

4 Pim had een Oncidium spendidum meegebracht. Maar er ontbrak nogal wat aan, dat is
waarschijnlijk veroorzaakt door de vorige kweker/eigenaar. De bladeren moeten zeker 30 cm
lang zijn en gootvormig en dat waren ze niet. De bloemstengel moet 90 cm lang zijn en dat
was die ook niet.
De bloemstengel moet zeker tien knoppen / bloemen hebben en die waren er ook niet. De
hele plant is in alles kleiner dan hij zou moeten zijn, of het is een kleine kloon Toch vind ik
het erg goed van Pim om een Oncidium spendidum in bloei te krijgen. Mij is dat nooit gelukt.
Ik kreeg wel mooie grote bladeren en ook een hele lange bloeistengel met wel 15 knoppen.
Maar op de één of andere manier kreeg ik het voor elkaar om de bloeistengel te veranderen
in een hoop ellende van slijm, oorzaak onbekend, ook vonden de lieve slakken deze stengels
het lekkerste van allemaal. Ze komen veel voor in Zuid- Amerika en wel in Guatemala en
worden hier warm gekweekt.

5 Dendrobium tetragonum is niet zo'n moeilijke. Hij kan best wat een lage
temperatuur aan, dan moet hij wel droog zijn. Als hij buiten is en het vriest mag er
geen water in de plant zijn, anders vriezen de cellen in de plant stuk. Vocht kan die
dan nog wel aan maar niet te lang, duurt het langer dan heeft hij jaren nodig om zich
te herstellen. In de bergen van Australië kan het in de nacht behoorlijk koud worden
en daar heeft die geen last van omdat de temperatuur vrij snel oploopt. De
temperaturen lopen uiteen van +0 tot wel 45 º. Deze plant is een vreemde groeier
volgens Jannie. Hij groeit twee kanten uit. Jannie probeert hem in het gareel te
krijgen

6 Er was nog een oude bekende maar die heeft inmiddels weer een andere naam,
eerst was het
Epidendrum
Nu is het Encyclia, maar altijd
wel met de soortnaam Polybulbon.
Elke keer voor de zelfde plant een andere naam.
Deze foto is afkomstig uit mijn eigen archief want de foto die ik tijdens de
kringmiddag maakte vond ik niet helemaal goed.
In het wild wordt hij gevonden in Mexico en verder naar het zuiden tot in
Honduras en is
niet veranderlijk. Hij wordt aan getroffen in veel verschillende gebieden als het
maar niet nat
is en van echte droogte houd hij net zo min. Hij groeit op droog hout, en als ze
maar een paar cm van dat hout kan groeien is de kans erg groot dat ze gaat
bloeien met 1 bloem van 3 cm doorsnee
en dat allemaal per bulb. Ze kan meerdere bulben per jaar maken, en over een paar jaar heb je dan
toch wel de oppervlakte van een ontbijtbord aan bloemen.

7 Dat Maxillaria's hele mooie soorten heeft was al een poosje bekend en ook dat er
grote en hele kleine tussen zijn wist men toen ook al en ook dat het geen snijbloemen
zijn was in de kringen van
orchideeënliefhebbers ook bekend.
Bij deze soort is gelukkig ook een beschrijving van oorsprong, standplaats en bloeitijd.
Maxillaria minor. Middelgroot warm- koele epifyt op oudere boomtakken en stammen in
nat bos, in midden Amerika
op 1x00- 2500 mtr. Bloeit geelachtig in herfst tot in het voorjaar.
Ik heb hier niets aan toe te voegen. Alleen begrijp ik niet waarom er twee stekers bij zijn.
Op de foto van de bloem is een mier zichtbaar, zie pijl, zodat u zich niet hoeft af te
vragen wat dat is.

8 Mieke had nog een plant meegenomen. Een overvolle pot met over de rand heen
hangende stengeltjes. We hebben de plant wel eens eerder gezien, volgens mij bij de
onderlinge tentoonstelling maar een stuk kleiner en dus met minder bloemen. Op het
eerste gezicht lijken de bloempjes op de bloempjes van rode bosbessen. Dus erg
interessant. Volgen de steker komt de plant voor op de Solomon eilanden en ook op
Nieuw Guinea en op de eilanden in de buurt. Hij kan het hele jaar in bloei komen.
Groeit op bemoste rotsen, in de halve zon.
Albert.

Symposium orchideeën uit Zuid Amerika
Verslag van Anneke Koch.

Op 3 maart was er in De Meern een symposium over orchideeën uit Zuid Amerika. Een
bijeenkomst die was georganiseerd door leden van een Brabantse Kring. Verschillende
gastsprekers waren aanwezig en verkochten ook hun planten. Dat laatste trok sowieso
al de nodige liefhebbers! Als sprekers waren daar Carmen Apollo, met een lezing over
haar kwekerij en de te vinden orchideeën bij haar in de regio. Prachtige foto’s van
gigantische planten, die wel een duidelijk beeld gaven hoe de omstandigheden zijn
waarin deze planten groeien.
Elleanthus in de volle zon langs de kant van de weg, maar wel een hoge
luchtvochtigheid en ’s nachts temperaturen van zo’n graad of 5. Carmen
spreekt slecht Engels, waardoor haar lezing in het Spaans was. Nu is mijn Spaans nou ook niet zo best, dus
gelukkig was professor Manfred Speckmaier de vertaler naar het Engels.
De volgende spreker was Vitorino Paiva Castro over regio’s in Brazilië. Een, naar mijn smaak, te technisch
verhaal wat nou niet mijn aandacht kon vasthouden. Ook deze meneer sprak slecht Engels, dus daardoor ook
slecht te volgen. Toch wel prachtige foto’s! Na een pauze, waarin toch nog die orchidee gekocht kon worden
waarover getwijfeld werd, ging deze man nog even door over het geslacht Baptistonia.
Nu ook weer te wetenschappelijk naar mijn smaak.

De derde spreker was Paul Noben met een introductie van zijn zoektocht naar Phragmipedium
kovachii in Peru. Samen met Karol Villena, kweker uit Peru, die na hem de lezing overnam en een
zeer informatief programma had over Peru met zijn verschillende temperatuurzones en de daar te
vinden orchideeën. Prachtige foto’s van Cattleya rex, Phragmipedium besseae en natuurlijk
Phragmipedium kovachii! Te koop voor € 150,--

Na weer een korte pauze (met verkoop planten), de laatste spreker: professor Manfred
Speckmaier uit Venezuela, maar verbonden aan de universiteit van Wenen. Schitterende
lezing over Venezuela met haar klimaatzones en de daar te vinden orchideeën. Veel
Encyclia’s, groeiend op nagenoeg niks! Rotsen en volle zon! Onvoorstelbaar! En wij hier
maar aanmodderen om de planten te laten overleven!
Een geslaagde zaterdag! Met nieuwe aankoop als souvenir aan deze bijzondere dag.

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

Opendagen vrijdag 30 -zaterdag 31maart
en tweede paasdag maandag 2 april

Beste orchideeën liefhebber.
Dit jaar hebben we voor een reisje naar België gekozen. Zaterdag 2 juni.
We gaan naar orchideeënkwekerij Petrens in ST. Denijs en naar Akerne in Schoten.
Vertrek vanaf Koperwiek om 8.00u
Aankomst bij Petrens 10.30u en we vertrekken om 12.30u
13.30u zijn we bij Akerne en daar vertrekken we om 15.30u
Om 17.30 zijn we weer terug bij de Koperwiek.
Kosten voor deze busreis is 34 euro per persoon.
Aanmelden bij Annemiek, Anneke of Nel
Betalen graag onder vermelding Busreis op:
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

Nu bloeien ze zo prachtig dat ik ze graag wilde laten zien.
De Dendrobium cristata en de Pleione formosana
Een hartelijke groet, Annelize Crince Le Roy.

Wij gaan 16 Augustus 2018 vanaf midden Sumatra /naar het noorden. Het een van de rustige gebieden van Indonesië. De
eerste dagen brengen wij door in de Harau vallei een van de mooiste natuur gebieden, waar veel orchideeën groeien en
de laatste jaren ook kwekers zijn gekomen. Hier zijn wij drie dagen dan trekken wij verder naar het noorden in het totaal
ongeveer 2000 km. We overnachten in 8 hotels waarvan twee houten huizen (iets minder) maar de rest goede hotels.
Onze gids en chauffeur zijn ons bekent en ook liefhebbers van orchideeën. Wij regelen zoveel mogelijk zelf en hebben de
reis zelf bepaald en het aantal dagen komt uit op 20 dagen. Dit is onze vierde keer dat Sumatra bezoeken met prachtig
mooie natuur gebieden.
Voor wie geïnteresseerd is en misschien mee wilt neemt u dan contact op met Henk Brugman voor meer informatie via
onderstaand mailadres.
Mail hj.brugman@outlook.com

Grammatophyllum scriptum
gewoon langs de weg
Foto: Nieuwsbrief mei 2015

Henk Brugman zal op zaterdag 16 juni bij onze kring een lezing geven over zijn reizen naar Sumatra.

De Biezen.
2-3-2018

Een verslag en beleving zoals wij dat zagen.

Beek en Donk is een kleine gemeente vlak bij Helmond maar wel met een
relatief groot tuincentrum. Dat Herman ter Borch zich enorm heeft ingezet om een ruimte te vinden in de buurt van een redelijk grote stad dat
mag je gerust een prestatie noemen, ik weet hoe moeilijk dat is.
Wij waren al om elf uur bij dat tuincentrum, een driekwart leeg parkterrein en ook de mindervalideparkeerplaatsen waren leeg. Nergens was een
aankondiging te vinden dat hier een Orchideeënshow zou zijn. Waren wij wel op de goede locatie? Ja, dat waren wij. Dan maar naar binnen, ook
daar was het heel stil. Na een paar bochten hoorden we een bekende stem. Ja, dat was de karakteristieke stem van Herman, die is mij al jaren
bekend. Dus waren wij wel goed en nog wat dichterbij kwamen ook de Orchideeën in beeld. Eerst een uitstalling van terrestrische orchideeën.
Heel mooi. Iets verderop een prachtige grote vitrine van wel 4 meter lang en ongeveer 1,30 meter breed vol met kleine orchideetjes en enkele
grotere, er was veel hout (takken e.d.) in gebruikt om de kleine plantjes goed uit te laten komen. Op zich niet verkeerd, maar als je foto's wilt
maken van al dat moois wat een meter ver weg staat dan worden die opjektjes wel erg klein. Zo was er er een stand met een mengeling van
hybride en botanische orchideeën en dat zal wel de stand van Kring Noord – Braband Zuid-Oost geweest kunnen zijn. Een verwijzing of een
andere aanduiding heb ik niet gezien. Op één lijstje na en verder niets. Zo was er een stand met een schitterende Dendrobium farmeri met vier
volledig bloeiende bloemtrossen van wel twintig cm groot en nog 1 bloemstengel in knop, jammer maar moeilijk te fotograferen omdat er veel
bladeren van de plant zelf en van andere planten waren. Ook was de plant naar achter geplaatst om aanraken te voorkomen. Dit alles had
voorkomen kunnen worden door de plant hoger en ook alleen te zetten en een mooie achtergrond. Bij de zelfde stand hing heel mooi een
grote Dendrobium wel 3 mtr hoog. Dat is haast niet te fotograferen tegen het licht in. Ook bij de kwekers was er geen aanduiding bij wie je was
of van wie de stand was, maar dat kon je gelukkig wel op de stekers zien, maar dan moest je weer aan de plant komen. Er waren genoeg A
4tjes met grote letters, Niet aanraken. Ik hoop maar dat op de twee andere dagen meer mensen zijn komen kijken, want toen wij er waren was
het erg rustig. Wat ook zijn voordelen heeft. Het tuincentrum verdient meer. Wat ik erg miste is wel het gemis aan afwerking. Zoals
decoratieplantjes, potten zomaar neer gezet zonder iets of wat er omheen. Ook trays die zomaar zijn neer gezet, het zag er niet uit en nog wel
meer kleine zaken die niet bij een opening horen.
Kring N.-Braband Zuid-Oost als je mensen wilt blijven boeien doe dan hier iets mee, stel iemand
aan als arrangeur, die kan op zulke zaken letten.
Herman kan niet alles alleen.
De foto laat precies zien wat ik bedoel. Twee surveillanten die met elkaar kunnen praten omdat er
geen publiek is. Diversen onaantrekkelijke stands, onderzijde open, en met niemand er bij. Moeilijk
te bekijken planten(hoog), een saaie achtergrond.
Mieke en Albert

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

Secretaris/ledenadm:
oktober; 15 december
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Penningmeester:
Wim van Asselen
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Bestuurslid & Clubboekje
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com

Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Ereleden:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy-Renooy
G. van Maarseveen
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 2018: 24 maart; 16 juni; 8 september; 20

Orchideeen vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten;
www.orchidee-gooi.nl
2018 : 12 april; 14 juni; 16 augustus; 11 oktober; 17 december

Jan van der Linden Opendagen:
Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart
Maandag 2 april
Masdevallia Werkgroep
2018 : 30 juni-27 oktober.
Wachendorffzaal vanaf 11u. Botanische tuinen Utrecht
NOV- Algemene Leden Vergadering
28 april Wachendorffzaal vanaf 10u. Botanische tuinen Utrecht

Arnhem Jaarlijkse Ruil en Verkoopdag.
21 april Lebretweg 51 Oosterbeek.
https://arnhemseorchkring.wordpres.com

Was te bewonderen in De Biezen ,tentoonstelling Kring Noord Brabant Z.O.

