Nederlandse Orchideeën Vereniging Kring Utrecht
Mededelingen nummer 3 Bijeenkomst 22 juni 2019

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 22 juni in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda:
Opening en mededelingen.
Uitleg veiling
Pauze en lootjes verkoop
2de deel veiling (ondervoorbehoud)
Plantbespreking
Loterij en sluiting.

Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

Jaarlijkse busreis!
Op 21 september gaan we naar Duitsland.
We bezoeken eerst Schwerter orchideenzucht en daarna kwekerij Holm.
https://www.schwerter-orchideenzucht.de
https://www.orchideen-holm.de
Het is de bedoeling dat we 8.00u vertrekken uit Bilthoven.
De prijs is 40 euro per persoon.

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

Beste Orchideeën liefhebbers.
Niet zoals gewoonlijk in september de veiling maar deze keer wat eerder in het seizoen. Ook hebben we deze keer niet als veiling- meester Ed gevraagd,
maar zullen Anneke en ik
om beurten uw plantjes aan een nieuwe eigenaar helpen.
In die vele jaren dat ik nu lid ben van Kring Utrecht heeft Ed menig orchideetje aan de man gebracht en wij ons gaan voorbereiden om het voorbeeld van
onze leermeester te gaan uitvoeren.
Dus kijkt u vooral goed bij uw planten, die het bij u niet doen wat u van ze verwacht en geef ze een nieuwe plek. Ook planten die u gescheurd heeft kunt u
inbrengen ( al dan niet opgepot)
Maakt u wel een lijst met welke planten u wilt verkopen en in de pot de naam van de plant.
In het kringblad leest u verder hoe de regels van de veiling werken.
Ook hebben we deze keer een kleinere verloting en weer de
Chinese verloting. Wat houdt dit in. Wij kopen enkele duurdere orchideeën en enkele gangbare orchideeën.
Voor iedere orchidee staat een bakje en u bepaalt zelf in welk bakje u uw lootje doet. U kan ook in ieder bakje enkele lootjes doen of alles in uw grote
favoriet.
De verloting is al enkele jaren niet meer kostendekkend maar wij vinden dit toch wel als een vast onderdeel van onze bijeenkomsten erbij hoort.
Ook is het reisje van 2019 is weer bekend en mededelingen vindt u in dit kringblad. We gaan op zaterdag 21 september gaan we naar de kwekerijen
Schwerter en Holm.
Op de kringmiddag is de brief met alle gegevens aanwezig. Wilt u mee, geeft u zich tijdig aan
ons door, zodat wij de juiste bus kunnen reserveren.
Ik hoop u weer te zien op zaterdag 22 juni
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

Planten bespreking Bilthoven 13 april
Jan van klaveren heeft de volgende planten meegenomen:
Sophronitis brevipedunculata Begin augustus elke dag gesproeid.
Het was kleine stekje van de grote rode Sophronitis
De Dendrobium nobile is 3 jaar oud heeft bloeiende stekken meegebracht en waren te koop voor 12 euro. De
botanische Dendrobium nobile hebben een droge periode nodig, meestal de laatste maanden van het jaar.
De hybride hebben het hele jaar water nodig.
De gele Cambria heeft het hele jaar water nodig. Groeit en bloeit nu zelfs bulb op bulb.

André Jacobs, had verschillende Cymbidiums meegenomen. Allemaal verdragen ze geen fel licht ,
voorzichtig met water geven en matig met mest om bruine punten op de bladeren te voorkomen.
Cymbidium devonianium is een stek uit de fles en is door André zelf opgekweekt.
Temperatuur in de nacht zo om en de nabij 13 graden. In de herfst om bloei te bevorderen een
koude flow creëren
Zijn roze Cattleya is een botanisch soort van 2 jaar oud en de eerste bloei. Geurt prettig en bloeitijd
in is in het voorjaar. Gematigd mest geven.

Pim heeft een Stanhopia met 2 bloeiende bloemen meegenomen maar hij weet echt niet wat de naam is.
Niemand kan het met zekerheid vertellen. Een Stancata is het zeker niet wat Pim veronderstelde.
Oncidium shake baby is ook van Pim en geurt heerlijk naar chocolade. De bloem heeft ook een bruinachtige kleur. Bloeit al
een maand.
Orange Cattleya heeft Pim nu 2 jaar in bezit , per vergissing met 2 bulben gestekt in plaats van 3. Deze orchidee komt voor
in centraal Amerika.

Louis :De Vanda barnesi is oorspronkelijk uit de fles van Henk Pierik.
5 jaar oud , warm soort en hangt in de kas. Geeft een beetje water in de glazen pot.

Zijn Chrisata bloeit nu prachtig, mooie gave plant. Staat veel en lang buiten, alleen als
het vries dan gaat de plant naar binnen. Louise houdt een droge periode aan

Ton Klaassen heeft een Lalea Cattleya met rode bloem meegenomen, het is een soort uit Brazilië
Tolibium hangt luchtig en vochtig, heeft echt de ruimte nodig.
Onicidium ampliataum gele bloemetjes. Oncidiums komen tegenwoordig maar weinig voor. De meeste hebben
een andere naam gekregen. Ton schreef artikel voor het tijdschrift en 10 oncidiums zijn er nu nog maar waarvan 2
de naam dragen.
Sopronitus klein bloemetje, ook luchtig niet in het felle licht.
Trichoglottis bloeit nu 3 maanden alleen dompelen , blad mag geen water hebben.
Bij doorschijnende potjes in een grotere zwarte pot zetten, kan je steeds de wortels controleren en heb dan geen last
van alg aanslag.

Ascocentrum miniatum vochtig houden en goede lucht circulatie.

Naar de Silberberg op orchideeënjacht
Ooit zocht men er naar zilver, op de Silberberg nabij Osnabrück in Duitsland. Maar wij gingen voor goud, wilde orchideeën! En ‘wij’, dat waren
Anneke Koch, Mieke Lammers, Wim van Asselen, Bas Romijn en Gab van Winkel onder de deskundige leiding van Albert Balkenende. Plus nog
twee liefhebbers uit Friesland, waarover later meer.
We gingen 30 mei, Hemelvaartsdag. Vroeg vertrek, lange rit. Eenmaal in Duitsland: “Toch wel raar, al die bordjes met ‘uitvaart’ langs de snelweg,”
zei Mieke. Maar ach, het was immers Hemelvaartsdag! En dan te bedenken dat Raststätte letterlijk ‘rustplaats’ betekent…
Bij de eerste stop werd het serieuzer. “Vogelnestje,” kondigde Albert aan. Onze gasten uit Friesland, Auke Bleeker en zijn buurvrouw Gonnie,
richtten hun blik omhoog, in de bomen. Logische reactie van vogelliefhebbers. De anderen lagen toen al met hun fototoestel tussen de
bladeren op de grond. De tip van Albert: “Neem een stuk plastic mee, dan houd je droge knieën” kwam goed van pas!
Het vogelnestje was nog maar het voorgerecht, zo bleek. Na een korte wandeling door een oude kleigroeve, met een mooi groepje
bergnachtorchis, gingen we tot slot naar de top van de Silberberg. Een perfect beheerde bergweide. Daar vonden we zeven soorten orchideeën!
Ook was er nog een toetje: Albert wist in de buurt nog een wegberm met het bleek vosvogeltje, Cephalanthera damasonium. Dat is het sneue
zusje van het wit bosvogeltje, met bloempjes die nauwelijks opengaan. Zij wilde niet op de foto, de rest gelukkig wel. Een prachtige dag, met
dank aan Albert!
Gab van Winkel
Fotobijschriften
1 Opvallend veel bordjes met ‘uitvaart’ langs de snelweg
2 Vogelnestje, Neottia nidus-avis, groeit samen met een bodemschimmel en heeft geen bladgroen. En nee, deze is niet uitgebloeid!
3 Bergnachtorchis, Platanthera chlorantha, heeft een lange nectarspoor en wordt bestoven door nachtvlinders, net als angraecums uit Afrika
4 Grote keverorchis, Neottia (Listera) ovata, groeide vooral aan de benedenkant van de bergweide
5 Vliegenorchis, Ophrys insectifera, heeft hier vrij kleine bloempjes. Wel zagen we veel variatie in vorm en kleur
6 Wit bosvogeltje, Cephalanthera longifolia, groeide helemaal op de top van de bergweide
7 Bosorchis, Dactylorhiza fuchsii, kwam pas net in bloei toen wij er waren. Daarom hier een foto van Albert Balkenende van 6 juni 2018
8 Bruinrode wespenorchis, Epipactis atrorubens, stond nog in knop, daarom hier een foto van Albert Balkenende
9 Bijenorchis, Ophrys apifera, bloeit ook altijd iets later. Foto: Albert Balkenende
10 Een deel van de het gezelschap: Anneke Koch, Mieke Lammers, Bas Romijn, Albert Balkenende
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Het Veilingelement.
1. Al onze leden kunnen planten voor de veiling inbrengen.
2. De planten moeten voorzien zijn van 2 stekers n.l. een met uw eigen naam en een met de naam van de
plant.
3. Geen luis of ander ongedierte!!
4. De veiling geschiedt bij opbod, de hoogste bieder wordt de nieuwe eigenaar.
5. De plant moet direct contant betaald worden.
6. Graag met gepast geld.
7. 15% van de opbrengst komt ten goede voor de kringkas
8. Na de veiling wordt er met de inzenders afgerekend.
9. Orchideeënboeken en curiosa orchideeën zijn ook welkom.
10. Graag op tijd komen en niet dringen!!!
Om alles goed te laten verlopen bij het inleveren, hebben wij op papier uw naam nodig plus het aantal orchideeën wat u
laat veilen. We tellen samen met u nog alles even na en dan worden de planten door de veilingassistente naar de
betreffende tafel gebracht.

Tijdens de veiling graag u hand opsteken als u het bod verhoogt.
De assistent noteert het bedrag waarvoor de plant of boek is geveild op een lijst.
Zij krijgt ter controle, van de veilingmeester het stekertje met naam van de (vorige)eigenaar.

BLETILLA STRIATA
Zo n naam moet je nou toch eens aandachtig uitspreken. Dat klinkt zo mooi. Het rolt als een goed glas wijn over je tong. De afdronk is echt
Bletilla striata en als je dan bedenkt dat deze orchidee ook wel Bletilla hyacinthina genoemd wordt, dan begrijp je vast wel wat ik bedoel.
Bletilla striata is een aardorchidee, oorspronkelijk afkomstig uit Japan en China.
In Japan heet deze schoonheid, Shiran, wat gewoon paarse orchidee betekent (she = paars, ran = orchidee).
Klinkt niet! Shiran. Klinkt absoluut niet!
Volgens de boeken zijn deze planten gemakkelijk verkrijgbaar, maar dat is inmiddels wel een beetje veranderd. Sinds deze orchideeën onder de
beschermingswetten vallen is het heel wat moeilijker geworden om er aan te komen. Dat hebben we in de Botanische tuin goed kunnen merken.
In 1998 heb ik kratten en kratten vol schijnknollen staan planten. Weken lang ben ik er mee bezig geweest, en velden vol bloeiende planten
heeft het opgeleverd. Prachtig was dat! Ik weet nu hoe dat er in de natuur uitziet en jullie begrijpen dat ook al is het eindresultaat zo mooi, het
leven van een vrijwilliger niet altijd alleen maar leuke plantjes tekenen is. Geloof mij maar, soms is het afzien. Het blijft interessant, dat wel. Nu
we het toch over boeken hebben. Ene herr Zimmermann vertelt in het boekje tropische orchideeën dat
er van deze planten (in de landen van herkomst) een soort cement gemaakt wordt, dat men gebruikt om
silhouetten uit koperdraad te bevestigen op vazen en andere voorwerpen van messing, die daarna in
diverse kleuren geëmailleerd worden. Het email blijft dan keurig tussen de grenzen van het draad.
Als dit verhaal onzin blijkt, niet schieten op de verteller, zij is ook maar een mens. Bletilla’s kunnen in ons
klimaat buiten gekweekt worden, mits ze ‘s winters bij vorst worden afgedekt.
Planten in humus rijke grond, vochtig, met een goede drainage en met wat schaduw.
‘s Winters zijn de planten bladerloos en moeten dan natuurlijk veel minder water hebben.
Ook in huis wil Bletilla wel groeien en bloeien maar dan wel zo koel mogelijk. In de winter droog houden
en nog koeler wegzetten, zonder ze te vergeten natuurlijk. Dat gebeurt mij namelijk als ik niet oppas.
Vermeerderen als het tijd wordt voor de groei door de wortelstokken te delen. Dan kunnen ze tegelijk
verpot worden.
Corry Beringen.

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

Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl

Bijeenkomsten 2019 : 22 juni. 31 augustus. 19 okt. 21 december
Website : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Bestuursleden :
Nieuw : Anja Verzijl →
Nel van der Meer

Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl

Orchideeën vereniging ‘t Gooi
2019: 13 juni. 15 aug. 10 okt. 16 dec.

https://www.orchidee-gooi.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Boekje :Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com
Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy-Renooy
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

Masdevallia Werkgroep
2019 : 6 juli 26 oktober.
Wachendorffzaal vanaf 11u. Botanische tuinen Utrecht

