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Agenda:
Opening en mededelingen.
Jaarverslag door Wim en Anneke.
Pauze en lootjes verkoop
Gezellig bezig zijn met doe-middag.
Plantbespreking
Loterij en Sluiting.

Mededelingboekje per post :
Kost dit € 20,-- per jaar.
Digitaal lidmaatschap kost € 16,-- per jaar.
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Eventueel kunt uw lidmaatschap op de kringmiddag ook per kas betalen.

Beste leden,
Het nieuwejaar is weer begonnen en ook dit jaar gaat weer een bijzonder jaar worden. Ik citeer:

“het contact met goede mensen is als het binnenkomen in een kamer vol met Lan-bloemen”
(confucius)
Lan=orchidee (chin) Het prille begin.
In het vroege voorjaar 1965 ontlook een nieuwe loot aan de NOV stam: de oprichting van Kring Utrecht was een feit.
Op initiatief van de dames E.C. Klaveren-Beek en L.M.C. de Lange van Aalderen werd in een zaaltje van Hotel-caferestaurant Smits in de Domstad op 15 maart de eerste kringbijeenkomst gehouden met een tiental NOV leden uit de regio.
Men besloot toen om de twee maanden bijeen te komen.
Dit staat in het begin van het lustrum boek welke is uitgegeven bij het 5e lustrum.
Zeker dit jaar wordt weer een speciaal jaar het 11e lustrum en willen dit toch met iets extra vieren en wel met een speciaal reisje op zaterdag 8 augustus
Heeft u een verzoek of idee om eens ergens met Kring Utrecht naar toe te gaan is uw voorstel zeker van harte welkom.
Laat u vooral horen. Een kweker of verras ons.
Ook is de eerste bijeenkomst dat we nog eens terug kijken op het afgelopen jaar en zullen dit ook in het eerste deel van de middag met u doen. De
penningmeester en secretaris hebben al de papieren klaar. Dan zijn er ook de verkiezingen. Anja Verzijl heeft in 2019 al met ons proef gedraaid en zou ons
ook willen blijven helpen in het bestuur en Nel van der d Meer en Annemieke Nagtegaal zijn aftredend en zijn herkiesbaar. Zou u ons ook willen helpen in
het bestuur dan bent u van harte welkom.
Het 2e deel van de middag gaan we weer eens een doe-middag doen. We hebben een Dendrobium delicatum die uit zijn pot is gegroeid van de
penningmeester en deze gaan we delen . U kunt deze oppotten of kan u een Wubben blokje maken. Gezellig met een kopje koffie eens bijpraten. Ook is er
de plant bespreking en de verloting.
Heeft u nu zelf een plant welke dringend moet worden verpot of delen/scheuren maar wilt u hierbij hulp kan u die ook meenemen en dan is er altijd wel
iemand die kan helpen. Of heeft u een plant en wilt u daar advies over zijn er vast leden die dit kunnen geven.
Hier wil ik ook Anneke Koch hartelijk bedanken voor het mooie artikel dat in het NOV blad Orchidee het laatste nummer van 2019 heeft gestaan over onze
Kring Utrecht. Ik hoop dat vele van u zich hierin hebben herkend en u ervan heeft genoten. Ik zeker wel en ben erg blij met dit mooie artikel.
SUPER Anneke.
Ook zouden wij, het bestuur, het erg fijn vinden om ook eens artikeltjes van u in ons kringblad te kunnen zetten. Het kost ons soms moeite om altijd maar
creatief te blijven en zou u ons best kunnen helpen. Een mooie foto van uw bloeiende plant met een kort stukje hoe u dit gelukt is zou ons al blij maken. Laat
ons redacteur Nel een wat artikeltjes van u kunnen plaatsen. Het lukt Nel toch maar steeds voor iedere bijeenkomst ons Kringblad bij u te krijgen met mooie
artikelen.
SUPER Nel.
Hopend u zaterdag middag 8 februari weer te zien, Met vriendelijke groet, Annemieke Nagtegaal

In de laatste dagen van 2019 werden wij verrast door het bericht dat Harrie Le Man na een kort ziekte bed aan blaaskanker was overleden. Nel en Louis
hadden hem kort hiervoor nog gesproken maar Harrie had er met hun hier niet over gesproken. Yvon en Louis Krommert zijn na de afscheidsbijeenkomst
geweest.

In het begin van dit jaar is Mieke Balkenende met een virus infectie opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig is Mieke weer thuis om daar hopend snel
te herstellen en samen met Albert weer naar onze kring bijeenkomsten te kunnen komen.
Mieke van harte BETERSCHAP

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

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

KCO uitslagen:
Goud : 9.1 Jannie Boschloo : Lockhartia lunifera
Louis Krommert : Cattleya cernua.

Zilver: 8.8 Ella van Buuren van Vliet :

Paphiopedilum spicerianumx helenae
8.8 Jannie Boschloo: Dendrobium peguanum
8.6 André Jacobs: Cymbidium lancifolium,
8.6 Bas Romeijn

Paphiopedilum glaucophyllum x pinocchio
8.5 Ella van Buuren van Vliet : Lidusia discolor
8.4 Andre Jacobs Cymbidium erythrostilum
8.0 Pim Beirens Cynodes Jumbo puff

Brons: 7.9 tot 7.0 is 8x toegekend aan :
Anneke 2x André, Anja, Wim en Nel 3x .

Verslag december bijeenkomst
Annemiek opent de laatste kring bijeenkomst van 2019 .
Voor KCO zijn Jan Sienders, Miranda Buckens en Frits Karels aanwezig. Zij doen de keuring van de meegebrachte tentoongestelde orchideeën.
Frans de Bruin bedankt ieder voor de kaart en vertelt tot heden zijn geschiedenis en is nog bezig met de chemokuren. Rust veel en leeft van
dag tot dag. Frans ,fijn dat je ons dit vertelde en heel veel sterkte met het verloop. We blijven samen goede hoop houden voor verdere
genezing.
Mieke Balkenende wensen wij ook heel veel sterkte , beterschap!
De tafels zijn rijkelijk gevuld met al de meegebrachte lekkers. Na het stemmen en tussendoor kunnen we onze buikjes tevreden stellen. De
huiskamer heeft zwarte nummerstekers en de kas rode bordjes.
Na afloop mogen we allemaal een gratis Calanthe aangeboden van Jan van den Linden meenemen ! Jannie heeft een kweekwijze geschreven en
staat elders in dit boekje. Dank Jannie . Vele , ik ook , weten niet zo goed wat je meet een Calanthe moet omgaan.
Na het keuren doet Frits een beperkte plantbespreking .
Vol lof is hij over de witte Paphiopedilum van Ella.
De Restrepia trichoglossa van Wim ziet er goed uit met veel bloeiende bloempjes. Wim krijgt wel het advies
om de uitgebloeide bloementjes weg te knippen.
Deze wijze raad ga ik ook thuis uitvoeren .
De Tolumnia flyer pink van Anneke is een lastig plantje ,
het stengeltje met bloemetjes wordt steeds langer.

De Cymbidiums van Andre Jacobs zien er perfect uit, de planten zijn helemaal gaaf.
André zet de Cymbidiums niet buiten
om beschadiging van bruine vlekken op de bladeren te vermijden.
Ook om slakken te voorkomen.

Mijn eigen plantje Stelis gemma wordt ook goed gekeurd. Het is een zeldzaam orchideetje
uit Peru.
De eerste bloei , ik heb hem ongeveer een jaar. Bloemetje mag iets groter vindt Jan.
De witte Cattleya van Annemiek staat eigenlijk in een te grote pot.

Bestuursprijs en stemmen van de leden :
Huiskamer:
Ella de oeuvre prijs. 1ste Paphiopedilum spicerianum x helenae en 2de Ludisia discolor

3de Pim Beirens
met Cycnodes

“Jumbo Puff”

Kas orchideeën:
De 1ste Restrepia trichoglossa van Wim ,
de 2de en 3de Andre Jacobs
met zijn Cymbidium erythrostilum
en Cymbidium lancifolium

KCO: Goud 9.1 voor Jannie Boschloo
Lockhartia lunifera komt alleen voor in de warmere streken van Brazilië.
Het orchideetje heeft groene stengels tot 20 cm, waaraan stevige puntige blaadjes van ± 2 cm, die
links en rechts langs de stengel zitten en deze een geschubd of zo u wilt, een gevlochten uiterlijk geeft.
Bij de Lockhartia lunifera groeien de stengels naar beneden.
Ik heb de weinige wortels samen met een beetje sfagnum stevig op een blokje van acaciaschors
vastgezet.
Alle verdere stengels groeien ook uit het hart van dit plantje.
Dit plantje bloeit in de zomer of in de herfst, zoals bij mij, aan het einde van een volwassen stengel. De witte bloemsteeltjes
zijn ± 3 cm lang en elk daarvan kan tot 3 bloempjes dragen van ongeveer 2 cm groot.
De kleur is geel met in het midden een oranje tekening en een oranje bandje.
Dit leuke orchideetje hangt bij mij op het zuiden bij een luchtrooster, waardoor het in de nachten wat koelte krijgt.
Elke dag sproei ik op het sfagnum en het plantje.
Vanaf maart tot oktober mest ik elke week eerst met een N-houdende mest voor de groei en in de tweede helft van deze
periode met een P-houdende mest voor de bloei.
In de winter niet mesten.
Wel elke dag een beetje sproeien bij de wortels.
De Lockhartia lunifera houdt van veel licht, maar in de zomer moet het orchideetje geschermd worden, wanneer de zon krachtig schijnt.
Een ventilator staat overdag in de buurt.
Bronnen:

“Orchids” van Botanica’s
“Miniature Orchids” van Rebecca Tyson Northen

Dendrobium peguanum van Jannie Boschloo
2de prijs
(Pegu is een stad in Myanmar)(Syn. o.a. Dendrobium pygmaeum)
In het voorjaar van 2019 kocht ik een nieuwe miniatuurorchidee: de Dendrobium peguanum.
Hij komt voor van de Himalaya tot aan Thailand.
Hoe ziet hij eruit?
De Dendrobium peguanum heeft ronde pseudobulbjes van 1 tot 2 cm.
Het orchideetje had bij aankoop al een bloemstengeltje op de top van het bovenste
pseudobulbje. Dit kleine pseudobulbje ontspringt zelf uit de zijkant van een segment van het
daaronder liggende pseudobulbje.
Ja, ja, ook dit kleine ding heeft tenminste één segmentje op elk pseudobulbje.
Het plantje had veel tijd nodig om de bloempjes te ontwikkelen, maar eindelijk kwamen er 4
bloempjes uit van 1 ½ tot 2 cm groot. De bovenste sepaal staat naar boven gericht.
Aan beide kanten zijn 2 even grote petalen en deze buigen licht naar beneden en naar voren.
Zowel de bovenste sepaal als de petalen zijn wit van kleur. In het midden zit de gegolfde lip met de kleur
ametist (violet). Een bijzondere kleur voor een orchidee. De bloei duurt wel een maand!
Tegelijkertijd met het uitkomen van de bloempjes ontstonden twee kleine nieuwe scheutjes aan de voet van
het grootste pseudobulbje.
Begin november 2019 had mijn D. peguanum 3 volwassen pseudobulbjes.
Zij kregen alle 3 al een bloemtrosje en tegen de regels in stond het middelste trosje op de dag van de KCOkeuring op 21 december 2019 al in bloei. Er was tot dan toe nog maar één blaadje afgevallen (zie water en
voeding). De bloempjes gaan niet helemaal open.
Water en voeding.
Zodra het bloemstengeltje tevoorschijn komt, moet wat water worden gegeven.
Als de nieuwe scheutjes zichtbaar worden, elke dag en dan kan tevens met mesten worden begonnen. Dat gaat zo de hele zomer door.
Als het najaar begint niet meer mesten en minder water geven.
De maanden december en januari heel weinig. In deze twee maanden zullen de blaadjes afvallen. Als het bloemstengeltje zich aandient weer
voorzichtig het water geven opvoeren. Dan is de cyclus rond.
Temperatuur.
Daar wordt verschillend over gedacht. Warm en volle zon of gematigd. Ik heb gekozen voor warm en volle zon. Tot nu toe heeft dat goed
uitgepakt.
Bronnen:
“The new encyclopedia of orchids” van I. la Croix

“Miniature orchids” van R. Tyson Northen
KCO Goud 9.1 voor Louise Krommert

Cattlyea cernua
Was voorheen:

Sophrinitis cernua
Deze orchidee komt voor in Brazilië ,Bolivia en Paraguay.

In de natuur wordt dit orchideetje bestoven door Kolibries . Zij worden aangetrokken door de felle kleur en
het stuifmeel wat compact aan elkaar kleeft.
De Cattleya cernua wordt bij voorkeur op kurk gekweekt en houdt van warm tot zeer warm temeraturen
minimaal overdag 25 tot 28 ˚C. De nacht temperatuur van 10 tot 16 ˚C en hoge luchtvochtigheid.
Bij hoge temperaturen goed vochtig houden en bij koel weer matigen. De plant kan goed tegen fel zonlicht
maar met luchtcirculatie want dat heeft deze orchidee nodig om tot bloei te komen. Voorzichtig met
bemesten en het heeft geen rust periode.

Nel
De Paphiopedilum Glaucophyllum pinocchio zilver met
8.6. punten voor Bas Romeijn

Brons: Paphiopedilum venustum Amerikaanse Paphiopedilum

Paphiopedilum rose dawn

De goocheltruc.
Het geslacht Calanthe omvat ca. 150 terrestrische soorten. Ze zijn onder te verdelen in bladbehoudende en bladverliezende soorten en komen
voor in Azië, tropisch Amerika en Zuid-Afrika.
De bladverliezende soorten komen voornamelijk in Azië voor. Tot deze groep behoort ook mijn Calanthe vestita, die in dit geval uit de kas van
wijlen dhr. Thomassen uit Lunteren komt. Bij een keuring dacht men dat het toch een hybride was, maar dat maakt in de verzorging niets uit.
Mijn Calanthe staat in de huiskamer (op het noorden), maar hij kan ook in de warme kas. De bulb van deze plant is bij volwassenheid ongeveer
zo groot als een kievitsei, maar bij goede bemesting kunnen ze nog groter worden. In het NOV-blad van december 1972 wordt geadviseerd om
een kwart van het potmengsel te laten bestaan uit verteerde koemest!
De oorspronkelijke bulb staat nogal scheef en dit is juist de bedoeling. Op deze manier krijgt de jonge scheut aan de voet van de bulb alle
ruimte, zodat hij rechtop kan groeien. Bij andere bulborchideeën is dit precies hetzelfde. De oude bulb levert alleen maar voedsel en zal zelf
niet meer groeien.
Zolang de nieuwe scheut nog klein is: weinig water en mest geven langs de rand
van de pot. Zodra echter de groei doorzet 2x per week de pot in een bakje met
lauwwarm water en mest zetten. Het vocht niet over de rand laten lopen.
De scheut krijgt zo’n vijf uitwaaierende bladeren. Het onderste gedeelte van de
scheut ontwikkelt zich tot de nieuwe bulb.
Eerst de zomermest van Peters geven en in augustus beginnen met de blossom
boostermest van Peters (voor het rijpen van de bulben) tot de bladeren gaan
afvallen. Als de bladeren vies beginnen te worden kun je ze ook afknippen.
Tegelijkertijd ook het water geven stoppen. Dit zal eind oktober zijn.
Ondertussen is de bloemstengel aan de basis van de nieuwe bulb verschenen.
Het voltooien van de bloei komt verder geheel voor rekening van de nieuwe bulb
en wie weet ook nog van de oude bulb.
Als je begonnen bent met een kleine bulb, dan zal die in de loop van het jaar
geheel uitgeput zijn. Ben je echter in staat om grote bulben te kweken, dan blijft
er voedsel over in de oorspronkelijke bulb en zal hij aan het eind van het jaar nog
levensvatbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor verdere vermeerdering. Eind
november is de bloei optimaal. Tegen de Kerst is de plant uitgebloeid. De bloemstengel wordt weggeknipt.

Nu gaan we de plant voor de winterstop klaarmaken door het toepassen van de aangekondigde
goocheltruc! Mijn attributen zijn een doorzichtige koekjestrommel of ander plastic bakje met deksel en
een parfumspuitje gevuld met water. De plant wordt uit de pot gehaald. Al naar gelang de oude bulb
nog in leven is, heb je één of twee bulben. Ze worden van elkaar gescheiden en de wortels tot op één
cm afgeknipt. De bulben zetten we rechtop naast elkaar in de koekjestrommel. We nevelen voorzichtig
met de parfumspuit over de bulben en langs de wanden van de koekjestrommel. Gauw het deksel erop
en voilà: klaar is de truc!
We zetten het geheel in de vensterbank in de zon. ’s Ochtends het deksel eraf en ‘avonds eventueel
nevelen met het spuitje en de deksel erop. Over ongeveer drie weken komen de jonge scheuten, die bij
3 cm lengte samen met de bulb kunnen worden opgepot (bulb schuin!). Het materiaal moet luchtig zijn
en bovendien vocht vasthouden. Ik gebruik 1/3 bark, 1/3 turfstrooisel en 1/3 perliet. Dit mengsel
bevochtig ik met een oplossing van geweekte koemestkorrels. Ik strooi er zoveel maerl (=kalk) over dat
het er wit gaat uitzien. Nog wat water erover en het mengsel 14 dagen laten staan onder af en toe
roeren. De vrij platte pot wordt voor 1/3 gevuld met potscherven. Daarop het mengsel. Let op: alleen de
voet van de bulb mag in dit mengsel staan. De cirkel is nu rond.
Jannie Boschloo.

Louis heeft al regelmatig zijn koud
minnende orchideeën buiten staan
en hangen. Op zijn binnenplaats is
het minder koud en is goed te
doen.
Bij erg nat weer zet hij ze weer
binnen .

Dendrobium hilda poxon

Dendrobium Kinganum alba

Beste orchideeënvrienden.
Na 25 jaar orchideeën te hebben
geteeld in Pijnacker hebben we
besloten om te stoppen met de
kwekerij. Om niet zomaar gedag te
zeggen, dachten wij nog een keer de
kwekerij open te stellen voor u. Op
14 en 15 maart kunt U van 10.00u tot
16.00u de kwekerij bezoeken. Wij
verwelkomen U graag aan de
Hoefslag 19 in Pijnacker. Het zal dan
echt voor de laatste keer zijn dat u
Cattleya’s kunt kopen voor Uw
collectie, met of zonder bloemen.
Om het interessant te maken hebben
we een aanbieding van
6 halen en 5 betalen.
Koffie en soep staat klaar.
Met vriendelijke groet,
Hans Eijgenraam

Van Floricultura kwam een verzoek of er bij de leden en andere hobbyisten iemand een
Bulbophyllum bicoloratum in bezit had.
Kijk allemaal even je bulbootjes na , want zelf weet ook niet precies welke Bulbophyllum
op zolder of ergens anders in huis staan.
Anderen kunnen in hun kas kijken .
Het zal fijn zijn als iemand roept of schrijft ”ik heb hem”
Graag bericht , dan stuur ik je aanmelding door , dan nemen zij van Floricultura contact
met je op.
Hartelijke groet en goeds,
Nel
phvandermeer@gmail.com

Nederlandse Orchideeën Vereniging
Utrecht: 2 januari 2020
Beste orchideeënliefhebber,
Op zaterdag 21 maart 2020 wordt in wijkcentrum Parkzicht te Helmond de
tweede voorjaars NOV Orchideeën dag gehouden, het ontmoetingsfestijn
voor NOV leden en orchideeën liefhebbers in het algemeen.
Ieder die op het gebied van orchideeën (in ruime zin) wat wil verkopen, ruilen
of daar over informatie wil geven is op deze dag van harte welkom.
Als NOV-lid krijg je de beschikking over een tafel en betaal je € 5,00 per tafel
(120 x 90 cm). Meer tafels kan ook en kosten eveneens € 5,00 per tafel meer,
mits u dit tijdig aanvraagt. Niet leden betalen voor de eerste tafel € 35,00 en
€ 5,00 per meerdere tafel.
Wil je deelnemen aan de vrijmarkt, geef je dan op per mail bij
acties@nov-orchidee.nl
Opgeven voor 2 maart !
NOV leden gaan voor niet leden.
De voorjaars Orchideeën dag is geopend van 10.00 – 15.00 uur.
Verkopers dienen hun verkooptafel ingericht te hebben voor 10.00 uur en
aanwezig te zijn tot 15.00 uur tenzij je voor die tijd bent uitverkocht. Inrichten
van de tafels vanaf 09.00 uur.
Locatie Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark, Helmond (wijk Dierdonk)
Parkeren kun je op het parkeerterrein bij Albert Heijn.
Toegang voor bezoekers is voor ieder gratis.
Met vriendelijke groet,
namens het NOV-bestuur
Annemieke
acties@nov-orchidee.nl
mobiel: 06 47 229 114

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

Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl
Bankrekeningnummer:

Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Bestuursleden :
Anja Verzijl
e-mail: anja_mp@hotmail.nl
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
Pauk Raadschelders

Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar
Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Bijeenkomsten 2020 : 8 febr. 13 apr. 22 juni. 31 aug. 19 okt en 21dec.
Website : https://www.nov- orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
. Orchideeën vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten: 2020 : 6 febr, 23 apr, 18 juni, 20 aug, 8 okt, 14 dec.
https://www.orchidee-gooi.nl
Masdevallia bijeenkomsten:
28 maart; 4 juli; 24 oktober
Aanvang 11u. Wachendorffzaal Botanische Tuinen van Utrecht

