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Beste leden,
Wat was het fijn weer eens een lezing te hebben en informatie over de orchideeën te krijgen. Ik vond het alleen jammer dat ik niet alles kon
horen. Ik weet niet of u dit ook zo heb ervaren.
Ook hebben we weer een nieuw (oud) lid kunnen verwelkomen. 13 jaar geleden was Ronald Groenink ook lid van Kring Utrecht en zoals bij alle
orchidiooten kruipt ook bij Ronald het bloed waar het niet kan gaan.

Ook hebben we voor de eerste helft van 2022 weer 3 bijeenkomsten gepland en wel op zaterdag
22 januari
De jaarvergadering en ????
2 april
Folbert Bronsema
11 juni
Ed Schmidt

Geen bijeenkomst op 27 november
Helaas door de omstandigheden van Covid 19
is het bestuur tot conclusie gekomen om de kringmiddag niet door te laten gaan
We vinden het zeer spijtig. Uw gezondheid en van iedereen is veel belangrijker.
Wij wensen u heel veel goeds toe, wees voorzichtig
en het zal zeer fijn zijn als we elkaar volgend jaar in februari zien.
Wim, Annemiek, Anneke en Nel

Verslag van de bijeenkomst 6 november.
We zaten gezellig in de warme centrale zaal.
Geen gesjouw van tafels en stoelen. Prima ruimte. Het was even zoeken waar komt de beamer en het scherm.
Ik vond de afmeting scherm , net een mega TV , prima te doen.
Herman had een lezing als titel : Voor elk wat wils.
Talloze f oto’s van eigen planten met een verhaal over kweek , waar en andere eigenschappen.
Ik zal enkele weergeven wat te zien was.
Het was ook mogelijk om vragen stellen over de betreffende orchidee.
Zo had hij het over zeer uitlopende geslachten en soorten.
Renanthera ingchootinia
Renanthera is afkomstig Zuid Oost Het is een middelgrote, warme groeiende epifyt, die 30 tot 60 cm in hoogte kan
bereiken. Renanthera bloeit met 6 tot 30, niet-geurende, langdurige bloemen. Bloeien in de late winter en de lente.
Licht: Deze orchidee heeft behoefte veel licht. De planten moeten niet worden blootgesteld aan de directe middagzon. Sterke luchtbeweging
moet altijd aanwezig zijn. Temperatuur: Overdag 29-31°C, in de nacht graag 10°C minder en hoge luchtvochtigheid
Renanthera ingchootinia kweken in een hangende pot of houten kist gevuld met een luchtig, snel drogend substraat bestaande uit grote
stukken houtskool, grote stukken kurk of schors.
Watering:
Van het late voorjaar tot in de herfst is de regenval overvloedig, maar in de winter is er een 3-4 maanden van droogte. Tijdens de actieve groei
van de gecultiveerde planten moet de ondergrond voortdurend vochtig zijn, maar in de herfst moet de watergift geleidelijk worden verminderd.
Bemesting elke week maar minder dan de voorgeschreven dosering, in de wintermaanden tijdens de rustperiode bijna niet,.
Lepanthes telipogoniflora
Komt voor in Colombia , het is een warm soortje , kan slecht tegen de zon.
Is zeer geschikt voor in een terrarium want hij blijft compact en bloeit regelmatig.
De Lepanthes inca is een koel tot koud soortje en komt voor in Peru
Vermijdt direct zonlicht en op bevestigd het orchideetje een blok.

Herman had verschillende Dendrobiums in zijn collectie.
Dendrobium palpabre
Dendrobium wardianum

Half koel tot warm.
Rust periode
Niet in de zon.

Koel tot warm soort
Bloeit in de vroege zomer

Dendrobium Dichasiodes

Koel en vochtig houden.
Winter rust periode
Half schaduw
Uit Mexico.

Dendrobium trigonopus

Gematigd warm, komt uit Zuid Oost Azie
Bloeit inde late winter en vroege lente

Herman zijn favoriete orchideetjes zijn de Dracula’s .
Dracula gorgona en de Dracula agnosia had hij in zijn lezing zitten. Komt voor in Colombia
Op de website van Gerard de Puit kan je heel veel lezen over Dracula’s :
https://www/dracula-soorten.nl

Zo ook op de website van Herman :

Botanische Orchideeën
https://www.botorch.nl

Op de link staat ook heel veel over dracula’s https://www.dracula-species.eu

Het is onze laatste bijeenkomst van dit jaar en het lidmaatschap loopt soms moeizaam met de betalingen.
Dat is jammer , want kost alleen maar tijd en energie.
Ik hoop van harte dat u de kringbijdrage voor 2022 op tijd betaald.
Om zo min mogelijk kasgeld in huis te hebben is het zeer fijn voor de penningmeester als u per bank betaald.
Dan kan Wim altijd zien wie zijn of haar lidmaatschap betaald heeft.

Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Lidmaatschap 16 euro
Als u een boekje per post wilt ontvangen betaalt u 7,50 extra,
dan is de bijdrage 23,50 euro

Plant bespreking :
De plant van Mieke Lammers.
Wat is de juist naam ?
Deze is van Ton Klaassen Liparis distans. Groeit in Zuid Oost Azië
Een leuk plantje die paar keer per jaar wel tot bloeit komt. Staat graag op
een schaduwrijk plekje , gematigd warme tot koele temperatuur.

Jannie Bosschloo had deze
Trichotosia velutina meegenomen.
Een warm tot zeer warm minnende orchidee
die voorkomt in de bossen van Zuid Azië.
Verdraagt geen felle zonlicht.

Orchideeën Wubben Since 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

Deze had Ronald meegenomen Cychnoches petadactylon
De tekst , wel ingekort heb ik uit de
orchiteek van N.O.V zie web site : https://www.nov-orchidee.nl/
1 Cycnóches pentadactylon Lindl. Het geslacht Cycnóches omvat 7 soorten.
Komt overheen met de nauw verwante Catasetums Komt voor in de gebieden
van Zuid-Mexico tot Zuid-Brazilië. De planten Cycnóches pentadactylon, die in
Europa geïmporteerd worden komen grotendeels uit het warme Amazonegebied van Brazilië en Peru, waar zij op zonnige plaatsen en vooral, en dat is erg
in het belang van de kweekwijze, op plaatsen met een uitgesproken droge
periode voorkomen. De Cycnóches hebben slanke, cilindervormige knollen, die
45 cm hoog kunnen worden. De knollen dragen een achttal dunne (gevoelig
voor spint!) geplooide bladeren, die aan het eind van het groeiseizoen afvallen.
De bloemstengel ontstaat bijna bovenop de knol. Cycnóches, als bijnaam de
zwanenorchidee. Het is dit een eenvoudig te kweken plant. Een vooral lichte
plaats in de warme of gematigd-warme kas is noodzakelijk. In de groeiperiode
ontvangt de plant volop water, alleen op het potmengsel, en rond de plant
nevelen om de juiste luchtvochtigheid te handhaven. Langdurige vochtigheid aan de wortels is vernietigend. leder jaar als de nieuwe scheut zich
toont, moet u de plant verpotten: een lage brede pot, voor 1/3 gevuld met potscherven: deze Cycnoches kan erg lang worden, en vooral vast
oppotten. Bij het volgroeid raken reeds wat minder water geven. Als de plant gaat bloeien, stopt u het watergeven helemaal. Na de bloei zet u
de plant droog weg op een lichte warme plaats, tot de nieuwe scheut verschijnt. Alle bladeren worden geel en alleen de kale knol 'overwintert'.
Zolang er nog blad aan de knol zit, kan een goede luchtvochtigheid rond de plant spintaantastingen tegenwerken: het dunne blad is een
dankbaar object voor spint!

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

Nel

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuurslid :
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com

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 voor 2022 : 22 januari 2 april 11 juni
Papierenboekje is extra 7,50 euro per jaar .
Website : https://www.orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
Orchideeën vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten: 2021 16 december

Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der
NL52 INGB 0003 3664 39
Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy- Renooij
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

https://www.orchidee-gooi.nl

