Nederlandse Orchideeën Vereniging

Lezing Ed Schmidt over
Orchideeën in Panama.

Kring Utrecht

Boekje vol met …….
Ditjes en datjes.

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

Kringbijeenkomst 11 juni
Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

Beste leden,
Waren jullie net een beetje gewend waar WVT op de Talinlaan 10 in Bilthoven was en dan is er op
zaterdag 11 juni daar onze de laatste bijeenkomst.
Het lastig plannen van onze jaar programma was de hoofd keuze om naar een andere locatie uit te gaan zien.
Zelfs nu weten we nog niet wanneer wij bij WVT onze volgende bijeenkomsten hadden kunnen houden.
We gaan voortaan naar de Botanische Tuinen en hebben daar onze bijeenkomsten in de studenten lab.
De volgende bijeenkomsten zijn: 6 augustus , 8 oktober en 26 november
De ingang is aan de achterkant aan de Harvardlaan 10 – 3584CV Utrecht. De aanvangstijd wordt een half uurtje eerder zodat we om 16.00u
uiterlijk kunnen stoppen. Want vóór 16.30u moet de Botanische Tuinen echt dicht. Maar hierover in het volgende kringblad meer.
Op onze laatste bijeenkomst kwam Ella v Buren met een goed idee en ik hoop dit samen met jullie tot uitvoer te kunnen brengen. Een ieder die
planten heeft gekocht van Jan v Klaveren en die opnieuw in de bloei heeft gekregen maak hiervan een paar foto’s. Na 1 jaar wil ik deze foto’s
naar Betty en haar dochters sturen. Het lijkt mij een mooi gebaar voor alle jaren dat Jan ons met zijn mooie orchideeën heeft verrast.
Op zaterdag 18 juni is er in Helmond de voorjaars NOV dag; lees verder in het boekje
Ik doe nog eens een oproep om ook eens een stukje voor ons kringblad te schrijven of een mooie foto van uw bloeiende plant te sturen. Heeft
u nu wel leuke foto’s maar kunt u geen stukje schrijven probeert u het dan en vraag dan Nel of zij er een mooi stukje van kan maken. Zo helpen
we elkaar.
IK ZIE U GRAAG OP 11 JUNI DAN KOMT Ed Schmidt MET EEN LEZING OVER PANAMA
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Reisje van Kring Utrecht naar Duitsland op zaterdag 25 juni 2022
Dit jaar zullen we op een geheel andere wijze het reisje doen , de bus huren met chauffeur en doordat het aantal leden waarschijnlijk mee zal
gaan laag is.
Daardoor zouden de kosten voor het reisje op ongeveer 80 euro of meer kunnen komen.
We willen nu met eigen auto’s gaan en de penningmeester Wim en ik gaan in ieder geval rijden en we kijken naar het aantal en vragen dan
eventueel om nog een chauffeur met auto.
Het wordt wel een vroegertje daar we anders niet naar en Lucke en Schwerter kunnen gaan.
07.00 uur
09.30 uur
11.30 uur
12.40 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.30 uur

vertrek vanaf de Talinglaan 10 te Bilthoven
aankomst bij Schwerter
vertrek bij Schwerter
aankomst bij Lucke in Neukirchen
vertrek bij Lucke richting Nederland
glaasje drinken en plassen of broodje eten en rondje lopen eventueel verloting
terug in Bilthoven

De kosten voor dit reisje zijn 35 euro per persoon
Zijn er nu leden die niet mee kunnen en toch wel plantjes bij Of Lucke of Schwerter willen bestellen dan kunnen wij die ook wel voor u
meenemen naar Nederland.
Meld u zich spoedig aan want we gaan al over 4 weken en dan kunnen we ons ook bij de kwekers aanmelden zodat ze rekening kunnen houden
met onze komst.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

https://schwerter-orchideen.de
https://orchideen-lucke.de

Lezing door Ed Schmidt
De lezing wordt Panama 2022.
Ik zal wat plantjes meenemen voor de verkoop: 3 voor €10.-.
Ed

Orchideeën in Panama
Welke bloemen groeien er zoal? Er komen veel mooie bloemen voor in Panama, maar het meest
opmerkelijk is het grote aantal orchideëen. In Panama groeien ongeveer 1400 verschillende
soorten orchideeën! Wie interesse heeft in deze prachtige bloemen, kan dus best een gidsje
gebruiken om de meest voorkomende orchideeënsoorten makkelijk te herkennen.

Stelis spec.Panama
Een tot nu toe nog onbeschreven Stelis-specie uit de nevelwouden van Panama. Met een totale
hoogte van 6cm, behoort hij tot de mini
‘De kleine licht roze bloemen verschijnen op de ca 7cm lange bloeistengels vanaf 50cm. Plantje
bloeit regelmatig in het terrarium met vele bloeistengels tegelijkertijd en de vele licht roze
bloemen. Zeer decoratief .
De mini orchideeën ze zijn het onderscheidende resultaat van kruisingen van kleine hybriden en
natuurlijk voorkomende soorten.
Deze terrariumplant ook kan gemakkelijk worden gebonden als epifyt zonder pot met wat
veenmos in de kluit.
Net als andere wordt de mini-orchidee op de goed verlichte plaats van het terrarium.
De temperaturen van 20 tot 26 graden.
Onder ledverlichting kunnen deze orchideeën ook relatief dicht bij de lichtbron geplaatst
worden.
Orchideeën zijn een kleurrijke toevoeging .
De orchideeën ze verdragen geen stilstaand water op hun bladeren en ze zullen veel baat
hebben bij een regelmatige luchtcirculatie in het terrarium.
Zorg ervoor dat u een goed doorlatend substraat gebruikt bij het planten van orchideeën of
bevestig ze eenvoudig met veenmos op een willekeurig oppervlak.

Zaterdagavond zag ik de uitzending van Vroege Vogels over de Harlekijn. Op hun site vond ik tekst over deze orchidee en foto’s.

Orchidee maakt valse start
De harlekijn is een kleine vroegbloeiende orchidee, die vooral op de Waddeneilanden en in Zeeland te vinden is.
Hij wil in het voorjaar als eerste bloeien, voordat hij wordt ingehaald door andere bloemen.
Zo heeft hij weinig concurrentie en lokt hij alle insecten naar zijn paarse bloemen.
De rozetten, dus de bladeren, komen in het najaar al boven de grond uit. Zo kan hij heel de winter
zon opvangen en weet hij een valse start te maken. In het voorjaar bloeit hij daardoor vroeg. Voor
deze orchidee is het ook belangrijk dat er nog niet te veel andere hoge planten omheen staan,
zodat de insecten zoals hommels de paarse bloemen makkelijk in het veld kunnen spotten.
Eenmaal aangekomen op de prachtige harlekijn, blijkt deze voor de hommels toch niet zo’n
fantastische plant te zijn. De harlekijn produceert namelijk geen nectar. Hij zet wel
stuifmeelpakketjes af. De hommel vliegt door naar de volgende bloem, nog altijd op zoek naar
nectar. Zo bevrucht hij de harlekijn.

Harlekijnbolwerk
Hier op de Schotsman is het schrale grasland met licht-kalkrijke zandbodem ideaal voor de harlekijn,
maar deze groeide hier tot voor kort niet. Dat hij hier tóch groeit, heeft een bijzondere reden. Niet ver
van het Veerse Meer, op Schouwen-Duiveland, was een harlekijnbolwerk. Maar veel planten dreigden
verloren te gaan omdat een dijk moest worden uitgebreid boven op het groeigebied.
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben toen een aantal plaggen uitgestoken van telkens
één vierkante meter. Die zoden zijn op verschillende plekken, waaronder de Schotsman, tussen de
bestaande vegetatie gelegd. En dat heeft gewerkt. Inmiddels groeien de harlekijnen al buiten de
beschermde plekken.
De Harlekijn is een zeldzame orchidee, die tot in de jaren 60 nog op veel plekken voorkwam. Door de
uitbreiding van de landbouw is de plant op veel plekken verdwenen. Toch heeft men in Drenthe de
Harlekijn weer terug weten te brengen. Ten noordoosten van Hoogeveen het beekdal van de Oude Diep
heeft de ecoloog Hans dekker de natuur een handje geholpen . Op verschillende plekken heeft hij
zaadjes geplant. Na een jaar of drie lukte dat en kwamen de eerste orchideetjes weer opkomen.
Inmiddels zijn er 45 exemplaren geteld.

wilde orchidee gefotografeerd door
© Rogier van Vught

De Aangebrande Orchidee. Wetenschappelijke naam: Neotinea ustulata
Helaas was de plant sinds 1950 verdwenen in Nederland, maar
goed nieuws in 2004 is deze orchids waargenomen in Zuid
Limburg. Daarom
vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd,
Verspreiding in Europa en in Nederland
De plant komt vooral in Midden-Europa op begraasde heuvels
en droge weiden voor. Zij is bij ons alleen bij Maastricht en
Valkenburg gevonden.
Naamgeving (Etymologie): Neotinea is afkomstig van het
Griekse neos (nieuw) en van Vincenzo Tineo, een Italiaanse
botanicus uit de negentiende eeuw. Ustulata staat voor
aangebrand of geschroeid. Aangebrande orchis duidt op de
zwartpaarse kleur aan de bovenkant van de bloemen. Aestivalis
betekent zomer.
Deze plant heeft ongedeelde knollen en een meestal slanke,
bijna rolronde stengel, die aan de voet spitse scheden draagt.
De onderste bladen staan dichtbijeen, zijn langwerpig tot langwerpig-lancetvormig, iets blauwgroen, aan de voet schedevormig, de hogere zijn
veel kleiner en omvatten de stengel met een schede.
De aar is veelbloemig, dicht, ten slotte cilindrisch, aan de voet wat los. De schutbladen zijn meestal eirond-lancetvormig, meestal lichtviolet- tot
purper-gekleurd met roodachtige of groenachtige nerven. De bloemen zijn klein (de kleinste van de soorten) en ruiken aangenaam naar honing.
De bovenste bloemdekbladen zijn tot aan de voet vrij en neigen samen tot de helm. Deze is kort, meestal stomp, vanbuiten zwartpurper (de aar
is daardoor voor het opengaan van de bloemen zwartachtig, als aangebrand), vanbinnen groenachtig, naar de randen violet. De buitenste
bloemdekbladen zijn eirond, meestal stomp, de zijdelingse zijn groter, de zijdelingse binnenste zijn smaller en korter, lijn-spatelvormig, stomp
tot uitgerand. De lip is langer dan de helm, 3-spletig, wit met rode puntjes. De zijslippen zijn lijnvormig-langwerpig of langwerpig, van voren
afgeknot, iets getand, kleiner dan de meestal 2-lobbige middenslip, die naar voren geleidelijk verbreed is. De spoor is kegelvormig, stomp, 1-2
mm lang, 4 maal zo kort als het vruchtbeginsel. 2-3 dm. Mei, juni.

Van een NOV-lid kreeg ik deze twee foto’s
toegestuurd. Gespot in Tenellaplas te Oostvoorne
De vlinderorchis is een middelgrote orchis, 15-40
cm hoog. Het is een meerjarige plant die elk jaar
vanuit ondergrondse wortelknol opnieuw
een bloemstengel vormt.
De bloeitijd is van april tot juni.

Vlinder orchis
Ophrys Speculm of spiegel orchis

Gespot in eigen tuin : Cypripedums , Bletilla’s nog in knop en een veldje brede Wespenorchids.

Voorjaars Orchideeëndag

Ook dit jaar vindt deze dag plaats in Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht.
Dierdonkpark te Helmond.
(bereikbaar vanaf parkeerterrein Albert Heijn, Dierdonkpark 10 Helmond)
Bezoekers zijn welkom vanaf 10.00 uur tot 13.30 uur
Verkopers wij nodigen je graag weer uit deze dag een stand in te richten voor de
verkoop van orchideeën of aan onze hobby gerelateerde artikelen.
Zoals je weet is deze dag van de orchidee niet alleen bedoeld voor het grote
publiek maar ook voor NOV-leden en andere orchideeënhobbyisten. Neem dus
ook wat bijzondere planten mee.
Een NOV-lid betaalt € 5,00 per tafel (120 x 90 cm). Meer tafels tot een maximum
van 3 tafels kan ook, mits je dit tijdig aanvraagt. Niet leden betalen voor de eerste
tafel € 35,00 en € 5,00 per extra tafel, indien beschikbaar. Leden gaan voor nietleden. Voor de goede orde:
- Je kunt je stand inrichten vanaf 09.00 tot 10.00 uur. Opruimen mag pas vanaf
13.30 uur.
- Je kunt je auto het beste parkeren op het parkeerterrein van Albert Heijn.
- Meld je tijdig aan, maar uiterlijk 1 juni 2022 vanwege het indelen van de
plaatsen.
- Voor het reserveren van een tafel en eventuele vragen of opmerkingen kun je
mailen
aan: acties@nov-orchidee.nl
Samen met jullie hopen wij er weer een succesvolle dag van te maken.

Uitnodiging opendeurdagen
Op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni nodig ik jullie van harte uit op de jaarlijkse
opendeurdagen van Akerne Orchids van 10 tot 17 uur.

U bent van harte welkom voor een babbel en een drankje.
Als extra bonus geven we op alle aankopen gedurende dit weekend in de serre een
directe korting van 15%.

Hopelijk tot ziens op de opendeurdagen!

Kenneth Bruyninckx.

Gelieve te noteren dat de kwekerij gesloten zal zijn van maandag 30 mei tot en
met vrijdag 3 juni en dit ter voorbereiding van onze opendeurdagen!

Er zijn nog steeds leden die hebben hun lidmaatschap 2022
nog niet betaald. Graag zo spoedig mogelijk.
Boekje per post is € 7,50 extra

Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der
NL52 INGB 0003 3664 39

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

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
Kring Utrecht
e-mail: mieke-n@live.nl

Contributie voor 2022 is 16 euro
Papierenboekje is extra 7,50 euro per jaar .
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar.

11 jun. Botanische Tuinen: 6 augustus, 8 oktober en 26 november
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuurslid :
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com

Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Website : https://www.orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
Orchideeën vereniging ‘t Gooi

https://www.orchidee-gooi.nl
Bijeenkomsten: 2022 9 juni, 11 aug, 13 okt en 15 dec.

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

Geurstokjes verkoop Bol.Com

