Nederlandse Orchideeën Vereniging

Kring Utrecht

Hollen! Kom opschieten we hebben een kringbijeenkomst met
een lezing van Herman ter Borch ,

WVT Vereniging voor Samenlevingsopbouw
Talinglaan 10 – 3721 EA in Bilthoven.

Kringbijeenkomst 6 November!
Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

Beste leden,
Wat was het fijn een groot aantal van u weer te zien op zaterdag 11 september op onze nieuwe locatie bij WVT in De
Bilt. Ook hier werden we hartelijk ontvangen en stond er een wagentje met koffie en thee.
Als bestuur waren we bij tijds gekomen om alles klaar te zetten want ook wij moesten zoeken waar we het een en
ander konden vinden. Het was in de grote zaal zodat we alles corona proef konden plaatsen. Ook waren er leden die
hun overtollige planten en plantjes hadden mee genomen om te verkopen maar helaas gingen bijna de meeste
plantjes weer mee terug.
Wanneer u ruimte te kort heeft en u wilt weer plantjes verkopen mag u dit bij iedere bijeenkomst meenemen.
We hebben veel met elkaar kunnen babbelen. Na een kort officieel gedeelte zijn we weer aan de koffie gegaan en daarna een de plant
bespreking gedaan en sluiting. We waren blij elkaar weer te hebben gezien en vooral te hebben gesproken.
Voor aankomende bijeenkomst op ZATERDAGMIDDAG 6 NOVEMBER hebben we Herman ter Borch gevraagd met een lezing. Herman heeft
meerdere lezingen en welke lezing hebben we aan hem zelf de keuze gelaten. Herman is ook de verkoper van Botanische orchideeën en we
hebben hem ook gevraagd wat van zijn orchideeën mee te nemen voor verkoop. U kunt ook op zijn site kijken voor een orchidee die u
misschien nog zoekt en dan vragen of Herman deze voor u mee wilt nemen.
De bar is dan open en kunt u daar koffie , thee of iets anders kopen en ook zorgen we dat we weer plantjes hebben voor de verloting.
Ook deze bijeenkomst zullen wij corona proef houden dus met afstand en of gevaccineerd of met testbewijs toegang.
De volgende bijeenkomst is ook in November de 27ste daar wij in december niet bij WVT terecht konden. Dan willen we de onderlinge
tentoonstelling doen en de Amerikaanse party. Daar zullen we u nog tegen die tijd alle informatie over geven.
Ook hebben wij geconstateerd dat nog niet iedereen de contributie van 2021 heeft betaald en ja lieve mensen we zitten toch al in oktober. Ik
zal deze leden via een mail benaderen met een dringend verzoek dit als nog te betalen. Wanneer wij deze betaling of een reactie op mijn mail
niet dit jaar hebben gehad gaan wij u van onze ledenlijst verwijderen want dan gaan wij ervan uit dat u geen lid meer van ons wilt zijn.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Botanische Orchideeën
https://www.botorch.nl
prijslijst september 2021, print versie staat ook op de site.
Botanische Orchideeën 5709 MA 46, Helmond Nederland 0031(0)492 59 22 71.

Eulophia euglossa
Help, ik kan niet zo goed resupineren!
Tekst en foto’s: Gab van Winkel
Wat hadden we met zijn allen een geweldig leuke kringmiddag toen het weer kon, 11 september 2021. Nieuwe, mooie (!) locatie, maar de
vertrouwde fijne sfeer. Goed gedaan, kringbestuur!
Ik mocht er mijn Eulophia euglossa presenteren.
Zes jaar geleden gekregen van Bob Holm toen ik in zijn kwekerij was voor een interview. \
Kort daarvoor had hij bij Floricultura de Klaas Schoone Memorial Award in ontvangst mogen nemen, een prestigieuze prijs.
Het interview werd een in memoriam in Orchideeën 6/2015, want Bob Holm overleed onverwachts in november dat jaar.
Deze orchidee komt uit West- en Centraal-Afrika waar hij rond 1200 meter hoogte groeit, terrestrisch, aan bosranden.
In mijn ervaring de ideale vensterbankorchidee.
Licht, maar geen zon. Droge lucht? Geen probleem. Potmateriaal? Gewoon bark.
Hele jaar door water en bemesting, als het blad is gevallen wat minder.
Iemand vroeg nog: ‘Staat ie altijd in die stenen sierpot?’ ‘Ja, maar in de bodem heb ik wel drie grote
gaten geboord,’ antwoordde ik.
Maar nu dat resupineren. Een unieke aanpassing van orchideeën aan hun bestuivers.
In de bloemknop zit de lip bovenaan en als de bloem opent zit die lip dus ook bovenaan.
Dat vinden bestuivende insecten niet handig. Die willen een landingsbaan.
Daarom draaien de meeste orchideeën hun bloemen 180 graden om hun lip onderaan te krijgen.
En als de bloeiwijze naar beneden hangt, resupineren de bloemen zelfs 360 graden om hun lip toch
weer onderaan te krijgen.
Je kunt dit wonder bij je eigen orchideeën heel mooi zien: ga elke dag kijken als de bloemen open
gaan.Mijn Eulophia euglossa heeft dat resupineren niet zo goed op orde.
De bloemen staan alle kanten op, draaien niet volledig, de meeste draaien een s tukje rechtsom,
sommige linksom. Maar zelden zit de lip netjes onderaan.
Stoort dat zijn bestuivers?
Kennelijk niet. En mij ook niet…!
Eulophia euglossa halverwege de ontwikkeling van de twee bloemstengels, 10 juli 2021.
Twee maanden later, op de kringmiddag, waren ze bijna een meter lang.
De bloei in totaal duurt ruim vier maanden

De top van de bloeiwijze laat het resupineren mooi zien.
De spoor, waar de lip aan vast zit, wijst omhoog bij de jongste knoppen.
Onderaan zijn de knoppen al gedraaid

De bovenste bloem is zo’n 135 graden rechtsom gedraaid, de
onderste bloem 90 graden linksom

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 van de bijeenkomst 11 september.
Eindelijk kunnen weer een kringbijeenkomst houden en zelfs in ons nieuwe locatie.
Heerlijk ruim en iedereen kan genoeg afstand houden van elkaar.
Volgens de regels moet ieder gevaccineerd zijn een bewijs hebben via de QR code of op papier.
Een testbewijs met een negatief bericht.
Annemiek opent de
middag en heet ieder
een hartelijk welkom. Er
waren ongeveer 20
personen aanwezig.
Ze legt uit hoe de
middag er ongeveer uit
gaat zien.
Verkoop van artikelen
uit de kast van de
Koperwiek, boeken en tijdschriften.

Zij heeft voor ieder ’n overdenking en een lichtje
meegenomen voor degene die afgelopen jaar zijn
overleden. Zo gedenken we
John Gäber , Frans de Bruin , Jan van Klaveren en
Mieke haar echtgenoot Ries.

Na veel gepraat met elkaar beginnen we met de plant bespreking,
die door de eigenaar zelf wordt gedaan.
Prachtige Arangis! Ik weet alleen niet meer van wie

Maxelaria archioma is
van Pim.
Deze plant staat boven
een laagje water , krijgt
dus nooit bovenop water.
Pim zet hem bij goed
weer regelmatig buiten
in een licht schaduwrijke
plaats.

Uit de Vlaamse orchiteek:
Epidendrum zal u ongetwijfeld bekend in de oren klinken. De naam betekent gewoon: “op bomen
levend”, aangevend dat de meeste soorten op bomen leven.
Epidendrum parkinsoniana heeft ruimte nodig. Zeker als hij het naar zijn zin heeft, kan hij nogal wat
ruimte gebruiken. Het is een grote, hangende, vertakkende soort die epifytisch groeit. De bulben zijn
lang en slank, rolrond. Er hangt een vlezig, leerachtig blad aan, 15-30 cm lang en 1-4,5 cm breed.
Epidendrum parkinsoniana wordt in de gematigde kas aan de koele, lichte kant gekweekt op een vooral
luchtige ruime plaats. Hij kan erg veel licht aan, hoewel de bulben soms van nature hardgroen zijn,
terwijl toch veel soorten met van die harde bladeren een rode zweem van veel (zon)licht over zich
hebben. De bloeitijd valt (laat) in het voorjaar: maart/mei. Een niet nadrukkelijke rusttijd, d.w.z. iets
minder water en iets lagere temperaturen zijn voldoende. Kunt u die lagere temperaturen niet helemaal
bereiken, dan is een goede plek bij de steeds opengaande deur of dicht bij het afkoelende glas. Een te
vaak te warm groeiende plant geeft een duidelijke teruggang: bladval, voren in het blad,
verschrompelen. In zijn groeitijd houdt hij van een beperkte hoeveelheid mest.

Ton had 2 cathleya’s meegenomen ,
de ene is een Cattleya alba en de anderen is een Catthleya Maxima.
Cattleya Maxima is een van de weinige soorten van de grootbloemige cattleya's die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun kleur
en heeft een karakteristieke gele streep in het midden van de lip in alle kleurvormen, inclusief de albas.
Het is pappen en nat houden deze orchidee. Groeit graag over de pot heen. Bloeit meestal in het najaar.
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

Nog enkele mooi planten van de
plantbespreking.
Links: Maxelaria striata van Mieke
Rechts: Pleurothallis grobyi van Paul

Lockhartia
Een Braziliaanse epifyt die een middelgrote tot kleine, pseudobolloze plant is met langwerpige, 10 tot 30
cm lange, hangende stengels die zeer dicht bij elkaar staan, volledig omhuld door talrijke, , overlappende,
basaal klemmende, driehoekige bladeren die bilateraal zijn samengedrukt, dicht overlappen en ongeveer
1,25 cm lang zijn, afwisselend langs de stengel gerangschikt. De oksel gebogen bloemstelen verschijnen
aan de einde van de stengel en hebben meerdere
Onciduim- achtige bloemetjes Ze bloeien in het voorjaar tot in de herfst en zijn zeer duurzaam. De
bladeren zijn strak tegen de stengel gedrukt en lijkt een beetje op zaagbladen. Ze staan graag op een
helder maar niet in de felle zon, plek. Middelmatige tot warme temperaturen. Niet uit laten drogen.

De vanille-orchidee (Vanilla planifolia) is een tot 15 m
lange klimplant met vingerdikke, vlezige stengels en witte,
tot ranken omgevormde luchtwortels. De verspreid staande,
bijna zittende, lancetvormige, gladde bladeren zijn 8-24 × 2-8
cm groot. Ze bezitten haast onzichtbare nerven.
Doorsnede van een bloem
De bloemen groeien in korte, schermvormige trossen.
De bloemdekbladen zijn 4-7 cm lang en groenachtig tot lichtgeel van
kleur. Het binnenste bloemdekblad is korter en is opgerold tot een koker
met een gegolfde rand. De buitenste bloemdekbladen zijn meestal tegen
Vanille planifolia (van Ella.)
dit kokervormige bloemdekblad aangedrukt. De vruchten (die botanisch
gezien bessen zijn) zijn hangend, staafvormig en 10-30 × 0,5-1,5 cm groot. Ze rijpen naar geel en bevatten
tienduizenden zeer kleine, zwarte zaden.
Vruchten
Volgens de Flora of North America komt de vanille-orchidee voor in Florida, Mexico, West-Indië (Trinidad), MiddenAmerika en het noorden van Zuid-Amerika. Het natuurlijke verspreidingsgebied zijn meest waarschijnlijk de
tropische wouden van het oosten van Mexico, Guatemala, Belize en Honduras.
De plant wordt tegenwoordig in veel tropische landen gekweekt, buiten Mexico vooral op Madagaskar, Réunion en
de Comoren.
Vanille is na saffraan de duurste specerij ter wereld. Dat is te verklaren omdat in de teeltgebieden buiten Mexico de
natuurlijke bestuivers (gespecialiseerde bijen: de soort Melipona beecheii) ontbreken, waardoor elke bloem met de hand moet worden
bestoven. Daarbij komt, dat van de tros maar één bloem per nacht open gaat. Het duurt vijf tot acht maanden voordat men de halfrijpe
vruchten kan oogsten. Na een paar koude nachten kan de hele oogst al mislukken. De geoogste vruchten worden kort verhit en daarna
gedurende drie tot zes maanden elke dag eerst in de zon gelegd, waarna ze in wollen dekens worden verpakt en aan
een fermentatieproces worden blootgesteld. 's Nachts worden de vruchten in luchtdichte vaten bewaard om het kostbare aroma te behouden.

De verlotings planten, deze keer gekocht bij orchideeën kwekerij van Lansbergen in de Lier.
Mijn gewonnen Vanda bloeit inmiddels.
Ik heb hem uit de pot gehaald
waar soort bark mengels in zat.
Toen de plant in een hang pot gedaan.
Handig met dompelen beetje scheef
houden en alle overtollige water loopt er
uit.

Door de oplopende positieve corona besmettingen vragen wij toch met klem ,
houd zoveel mogelijk afstand!
U kunt ook een mondkapje dragen.
Ook het bewijs van gevaccineerd zijn en/ of de even het negatieve testbewijs is verplicht.
Bent u beetje snotterig of niet erg lekker kom dan niet,
zodat u zelf en de anderen leden in bescherming neemt.

Kring bijeenkomst 27 november:

We hebben dan de onderlinge tentoonstelling en de American party. Neem u heerlijke zelf gemaakte hapjes mee of andere lekkers !
Neem ook uw bloeiende orchideeën mee! Dan kunnen we er weer een prachtige tentoonstelling maken.
Ook u mag aangeven welke planten u de mooiste vindt. Er is ook de mogelijkheid we om iets over uw orchidee te vertellen; kortom weer een
gevulde middag.
Kijkt u thuis goed uw orchidee na en poets hem mooi op, want ze gaan tenslotte naar een feestje. Welke is de mooiste?
Dode blaadjes er af en showen maar.
Als afsluiting van dit jaar doen we ook weer een verloting.
Koop een lootje je kan zomaar een plantje winnen of soms zelf meer.

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
Contributie voor 2021 is 1 euro voor wie ook in 2020 contributie van 16 euro
heeft voldaan!!!
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

https://www.orchidee-gooi.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
20 november AlV - VERGADERING Aanmelding verplicht !!!
Aanvang 10.00u tot 13.00u In de Serre
Onder voorbehoud in verband met Corona regeling.
Zie website: https://www.nov-orchidee.nl/
secretaris@nov-orchidee.nl

