Kring Utrecht

Nederlandse Orchideeën Vereniging
Opgericht 15-3-1965

Mededelingen 34ste jaargang nr. 5
Bijeenkomst 19 oktober 2019

De quiz van Pim!!
De groei van een orchidee is het snelst bij ?
A: Phalaenopsis B: Cattleya

Spagnum

C: Cymbidium

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 19 oktober in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
1.
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5.
6.

Agenda:
Opening en mededelingen.
De quiz van Pim deel 1
Pauze en lootjes verkoop
2de deel Quiz
Plantbespreking
Loterij en sluiting.

Vrijdag 18, zaterdag 19 oktober organiseert Jan van der Linden uit Brakel weer open
dagen in zijn orchideeënkas.
Kom gezellig langs voor een kop koffie en voor de prachtig planten.
U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00.
Iedere vrijdag en zaterdag open.
Voor meer informatie zie www.orchideeenvdlinden.nl

Wat is de naam van

Orchideeën

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 leden,
Zaterdag 21 september zijn we met 20 orchidee liefhebbers naar Orchideenzucht en Holm in Duitsland geweest en heeft menig een zich zelf
enkele plantjes aangeschaft. Helaas was de ruimte voor ons en voor onze aangeschafte planten krap maar alles is gelukkig goed thuis gekomen.
Zaterdag 5 oktober was het weer de bekende NOV dag in de Botanische Tuinen en ik was daar druk mee in de weer om er een geslaagde dag
van te maken. Enkele leden van ons stonden er ook om hun plantjes te verkopen. Bij Jeroen v Schaik konden we met onze vragen te recht over
de nare kleine beestjes in de orchideeën. De orchideeën konden we bij de KCO laten keuren en dat Jannie met haar glazen pot daarin ‘t
orchideetje de winnares is geworden. Top Jannie!
Zaterdag 19 Oktober gaat Pim Bierens weer zijn bekende Quiz doen en na de pauze met ons bespreken daar zullen we met ons allen weer veel
van kunnen leren. Fijn dat Pim hier zoveel tijd in steekt en ons een reuze gezellige middag bezorgt. Wij hopen jullie dan ook graag in grote
getale te zien.
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

Verslag 31 augustus Bilthoven
Annemiek heet allen welkom en speciaal Rogier.
Ze vraagt of er vrijwilligers zijn die op 5 oktober kunnen helpen met de NOV -dag.
Wie heeft er nog wat mededelingen en dan volgen er paar leuke anekdotes.
Ella verteld over de wespenorchis bij de bushalte en week later na het maaien hadden ze er netjes omheen gemaaid de orchideeën stonden er
nog.
Jan van Klaveren had zijn 100ste bloem in de Sobralia powelii geteld, paar jaar geleden van Mieke
gehad.
Ook had hij nog een tip voor de druiventelers onder ons. Mocht je last hebben van meeldauw dan kan
je dit goed behandelen door sproeien vanaf de uitloop in het voorjaar, met 40% melk en 60% water .
Deze tip kan ik goed gebruiken. De witte druif gaat bij mij al 2 jaar verloren door de meeldauw, niks
hielp , wat ik ook gebruikte
De blauwe druivenboom heeft nergens last van en groeit met vele trossen.
Gerard pleitte voor om geen soja meer uit Brazilië te gebruiken om zo een steentje bij te dragen tegen
het branden van regenwoud voor landbouwgrond.
Daarna ging Rogier beginnen met zijn verhaal over flora en fauna van
de Canarische eilanden en Madeira. Op Tenerife heb je de derde
grootste vulkaan van der wereld. Pico Del Teide.
Grand Canaria bevinden ook vele vogels , pimpelmees, pieper, Kanarie,
roodborstje, tjif tjaf en nog meer. Ook hagedissen en gekko’s. De
bekendste planten zijn lantaarnplantje met gele bloemetjes.
De Draculaboom , het sap van deze boom wordt gebruik voor speciale
vernis met name voor muziek instrumenten. De dadelboom komen ook
veelvuldig voor.
Dan de orchideeën die daar voorkomen.:
Habenaria glossum; de bokorchis , tritactuklis ; drietand , de twee harten orchis , de bolletjes vermenigvuldigen
zich onder de grond, de honingorchis lijkt er op.
Ipalia met rode bloemetjes bloeit in de winter , Mieke heeft hem op de slaapkamer staan.
De Lavatera is zeer zeldzaam. In de dennenbossen op Tenerife groeit de…glossum orchid
Baslia meter hoog lila kleurig en geurt na citroen.
De orchidee Malculata uit Palma bloeit vroeg in het jaar.

Malculata

Na de pauze verteld Rogier weer verder maar dan het eiland Madeira. Daar groeien heel veel vetplanten.
Daar groeit alleen de Dactalizira folio orchidee met variabele kleuren.
De cederella wordt thee van gemaakt , komt ook niet op de anderen eilanden voor.
De Madeira bosbes kan wel 4 a 5 meter hoog worden.
De zeer zeldzame dennen orchis bloeit eens in de 10 a 15 jaar en dan nog op speciale plekken. Er zijn 2
plekken aangewezen voor het “publiek” de rest is niet toegankelijk.
In de maanden dat Rogier met Petra daar waren bloeiden hij zeker niet. Rogier had wel een ontdekt dat
sommige al een geelachtig rozetjes hadden. Dus gingen ze in september terug met de hoop dat ze hem
wel konden bewonderen.
Andere orchis die ze in de eerste reis hadden gezien waren molenorchis , nonnenorchis , deze is verwant
aan de mannetjes orchis. Het was een boeiende lezing met veel anekdotes erbij en het was beslist niet saai.
Daarna deed Rogier de plantbespreking.

Dennen orchis

Ella had een vanillia meegenomen. Rogier raadde haar aan om toch te stekken om zo de voortgang
te garanderen. Plantje moet in de winter koeler en droger.
Haar hybride Psycho papilia had het heel moeilijk gehad met heel veel zwarte luis , maar zag er nu
weer puik uit met de vele bloemen. Deze plant kan goed tegen de warmte.
Ook de Phalaenopsis violet van Ella komt uit Maleisië ,
mooi leuk compact plantje.

Jannie had de 2 glazen potten met orchideetjes erin
meegenomen.
Rogier was zichtbaar verrast over deze methode van
kweken die Jannie hanteert.

De vreemde orchidee acant mantianum staat
in een vreemd substraat en is een aardorchidee, deze moet in de schaduw staan.
Het advies van Rogier was om toch in potgrond te zetten.

Plantbespreking orchideeën van Pim
1) Prosthecea citrina : Deze orchidee van Pim Beirens was helaas niet meer op zijn best. Want in bloei gekomen op 7 augustus, was die
prachtige bloem juist dezelfde ochtend begonnen te verwelken. P. citrina staat bekend als lastig in cultuur. Pim had een gedetailleerde uitleg
waarom hij dit juist een makkelijke soort vindt. Samengevat: niet koel en droog kweken maar als een Laelia anceps.
2) Thecopus maingayi : Dit is een vrij onbekende ZO-Aziatische “warme” soort, met leuke, relatief kleine bloempjes. Wat opvalt zijn de bijzonder
vele plakkerige “dauwdruppeltjes” op bloemstengel en bladeren. Rogier van Vugt vermoedt dat die dienen om beschermers tegen schadelijke
insecten aan te trekken.
3) Dendrochilum magnum : deze Filipijnse soort is waarschijnlijk de grootste Dendrochilum soort. Leuk detail is hoe de lange aar niet strak naar
beneden hangt, maar zich als een spiraal kronkelt. Een sterk geurende soort.

Nadien was de verloting en er werd nog druk na gebabbeld met elkaar.

Bulbophyllium penctenveneris

Busreis van 21 september naar Duitsland
Iedereen was op tijd aanwezig en we stonden te wachten op de bus.
Tot dat Annemiek ons riep dat we in konden stappen. Raar een zwarte “bestel” bus met ramen waar je aan de buitenkant niet kon zien of je erdoor heen kon
kijken. De bus was klein, weinig beenruimte en we zaten te dicht tegen elkander aan.
De reis verliep zonder problemen en we waren mooi op tijd bij Schwerter. Koffie en ander drinken met koek stond al klaar
Iedereen ging met of zonder lijstje opzoek naar zijn of haar orchideeën. Zelf heb ik een Pragmipedium kovachii x besseae .
Nu maar afwachten tot er een bloem komt. Na een paar uurtjes gingen we richting Holm.
De kassen met planten waren een chaos en hier was het echt zoeken. Had je wat , was het niet mogelijk om te kopen.
Orchideetjes werden los gescheurd en kreeg je alsnog een stukje. Nergens kon je zien wat de prijs van de orchidee was.
Daar heb ik een Ornithocephalus specie gekocht. Er zaten drie plantjes op , herr Holm scheurde een stukje
eraf en dat kon ik kopen, moest het wel zelf opbinden.
We waren op tijd terug ,onderweg lekker stukjes kaas worst en drinken onderweg gehad.
Kleine verloting had Annemiek georganiseerd.
Met de mededeling bij het verlaten van de bus om vooral alles mee te nemen, helaas bleef er een doosje met drie orchideetjes over.
‘s avonds werd ik gebeld. Bert hummel of zijn plantjes gevonden waren. Volgende dag via Annemiek met de trein naar Bussum zijn
schatjes gebracht. Bert rijdt namelijk niet meer.
Het was een gezellig dag , iedereen blij en volgend jaar weer een gewone bus.
Nel
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