
 
 

        
 

 

  
 
 
 

 

15 augustus jaarlijkse vakantie Bingo-avond. 
 

 
  

                                                    
 

                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
 

                    Met  mooie bingo prijzen! 
                                                                                                                                                                                          

 

  Orchideeën Vereniging 



Voorzitter: John Nieuwenhuis 
Telefoon: 0355412519  
 
Secretaris/ledenadm:      

Nel van der Meer                                                                                                                                               Gezien voor u:  
0682002093                                                          
secretaris@orchidee-gooi.nl  
 
Website:https// www.orchidee-gooi.nl                                     
                           
Penningmeester:      
Udo Hasewinkel 0306957139     
penningmeester@orchidee-gooi.nl        
            
                                                                                                                                   
 

Bankrekeningnummer:  
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
           
Clubblad:                                                 
Nel van der Meer 
0682002093                   
Madameperenlaan 7                                          
3452 EN  Vleuten 
phvandermeer@gmail.com  

 
Erelid:                                                                                                             
John Nieuwenhuis   
                                                                                      
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis   
 
Bestuurslid/potgrond 
Hennie van den IJssel 
0348451876                                                                                              
  
Bestuurslid Alg. Zaken  
Fred Siesling 
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Van de voorzitter 

Ja hoor, “hij is weer terug”. 

Allereerst over de onderlinge “show”, heb foto’s gezien en dat zag er goed uit. Op 500 km afstand wel aan jullie gedacht tijdens een glaasje 

champagne. Een verslag van Nel van deze avond met foto’s van Jeroen staan verderop in dit nummer. 

 

Dan even iets over de show in Sézanne. 15235 bezoekers, geweldig, een groot 

succes, mede dankzij een aantal vrienden van onze club: Hennie/Regina, Jan B, 

Nel, Jeroen, Udo en Fred.  

Onder leiding van Aad Verdel hebben zij de planten van de show op de 

Keukenhof op karren gezet voor transport naar Sézanne.  

Verslag is t.z.t. uitgebreid te zien en te horen op een club bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nu wel weer fijn om terug te zijn na 7 weken Frankrijk/ Zwitserland.  

Maar ’t Gooi gaat ook lekker door zonder mijn persoon, met een prima voorzitter (Gér Brand) achter de hand.  

Dit doet me goed, bravo!! 

De prijzen van de keuring van onze onderlinge show worden tijdens de bingo uitgereikt. 

Het gaat weer een fantastische avond worden en we sluiten af met een grootse verloting, 

En ik ben er bij! 

 

Veel plezier, 

John  

 

 

 

 

 



 

BINGO:  Ons jaarlijkse vakantie bijeenkomst 
 

AGENDA      Donderdag 15 augustus  2019     Locatie: KAS!  

19:00           Deur is open, koffie & thee staat klaar. 

 

19:45  Opening en mededelingen, 

                     (neem een pen of potlood mee) 

 

20.00            Bingo 1ste deel 

20.40            Pauze en verkoop loten 

21:15           Bingo deel 2 en  plantbespreking 

22:15           Verloting en Sluiting 

Overzicht tentoonstelling van 13 juni  Prijsuitslagen 

Kas: 

1ste prijs met  32 punten                Ascocentrum ampullaceum            Hans van Son  

2de prijs met 27 punten                 Bulbophullum Elisabeth Ann           Willem Klarenbeek 

3de prijs met 20 punten             Cygnoches                  Hans van Son 

4de prijs met 17 punten             Masdevallia hymenouth                   Hennie van den IJssel 

                                                                                                                               

Kamer: 

1ste prijs met 26 punten               Paphiopedilum saint swithin            Nel van der Meer 

2de prijs met 18 punten                Vanda Kees                Jan bakke 

3de prijs met 17 punten                laelia tenebrosa.      Pim Beirens   

 

Mini : 

1ste prijs met 23 punten            Specklinia grobyi                                 Jannie Boschloo 

 

Phalaenopsis: 

1ste prijs met 16 punten            Soft Cloud                                             Gér Brand  

 

Door dubbel van Hans van Son, komt  Hennie van de IJssel in aanmerking voor een prijs.  

 



 

Kas uitslag 

Hans van Son    

Ascocentrum ampullaceum   32 punten. 1ste prijs 

 

Een groot miniatuur soort , wat warm gekweekt wordt op zonnige licht  plek. 

Moet wel opletten dat de bladeren niet verbranden! In de natuur groeit deze orchidee in de 

subtropische wouden hoog in de bomen en bij waterrijke omgeving voor het luchtvochtigheid.  

Bloeit in de periode van late lente en zomer , de bloemtrosje ontwikkeld zich in de oksel van de plant. 

In de wintermaanden iets koeler en wat droger houden.  

 

 

Willem klarenbeek                                            :  

Bulbophullum Elisabeth Ann   27 punten. 2de prijs 

 

Enige weken geleden was ik in Wijk bij Duurstede en zag dat Wim heeft nog meer van deze grote 

bulbophullums  in zijn kas heeft hangen. Al enkele jaren heeft hij zo’n spektakel bij zich. Tja,  hij spuit ze nat 

op zijn tijd, tenminste dat probeert Wim ,want door de drukte van zijn tuinorchideeen schiet de kas er 

weleens bij in. De vele cactussen die er staan en hangen hebben er baat bij. Zo nu en dan wat mest erbij, 

groeien en bloeien maar.  

 

 

 

 

 

Cygnoches   20 punten  3de prijs  

Dit is een epifyt met knotsvormige bulben met hangende pseudoblaadjes en generfde bladeren. . Er groeien grote 

tros bloemen aan die heerlijk geuren. Flink mesten tijdens de groei en water geven, hoe groter wordt de nieuw bulb.  

De bladeren vallen in de herfst af. In de winter droog houden en kunnen ook buiten de pot bewaard worden. In 

voorjaar bij het zien van de nieuw bulb voorzichtig weer oppotten. 

Voordat de wortels beginnen te groeien!!  

 In begin heel zuinig met water geven.  

 
 



 

Hennie van de IJssel  met 2 inzendingen de :   

Masdevallia  roifiana 17 punten 4de   en Masdevallia Hymenouth  4 punten 

Hennie heeft vele Masdevallias in zijn aangebouwde serre staan en  hangen.  

Het is een goed gevetileerde ruimte, licht  en vochtig, precies wat de Masdevallias nodig hebben. Zo doen zijn  

Pleirothalissen en Dendrobiums soorten  het ook prima in deze ruimte. 

Allemaal koel en koud minnende orchideeën.  

Nat houden, maar niet te , want anders gaan de wortels rotten. 

Tip: Bij droge ruimtes, zet je plantjes op een baksteen die in een schaal met water ligt. 

  

 

Kamer uitslag:  

Nel van der Meer  met 2  inzendingen             

Paphiopedilum saint swithin  26 punten 1ste prijs 

 

Verleden jaar heb ik deze orchidee gekocht bij Akerne en is prima in huis te kweken.  

De plant houdt van warme omgeving minimum 18 ˚ .Op mijn logeerkamer is dit een geschikte ruimte. Zodra de zon te 

heftig wordt, doe ik de zonwering naar beneden Deze primaire hybride tussen Paphiopedilum met een mix van 

Rothschildianum en  Philippinense geeft hoge stengels van grote, flinke  gestreepte bloemen, er groeien meerdere 

bloemen op een stengel. De plant bloeit weken !Deze Paphiopedilum  moet wel  5 jaar oud zijn voor dat ze bloemen 

ontwikkelen.  

 

 

 

Jan Bakker     Vanda “Kees” 18 punten. 2de prijs 

De naam had ook Vanda “Jan” kunnen heten 

Op een lichte plek hangen , maar niet in direct zonlicht. Een glazen vaas is ideaal om de 

verzorging van de Vanda in de woonkamer te vergemakkelijken. Temperatuur  18-24 ˚C. is 

ideaal Twee tot drie keer per week 10 minuten de wortels onderdompelen in lauw 

water. Hierna uit laten lekken. Als de plant in een vaas staat, vul dan de vaas twee keer per 

week tot een kwart met warm water. Gooi na 10 minuten het water eruit. Als de plant is 

uitgebloeid, snijd dan de bloemsteel af. De plant kan binnen een jaar opnieuw bloeien. 

Verzorg de plant net als tijdens de bloei. 



 

 

 

 

 

Pim Beirens   Laelia tenebrosa.   17 punten 3de  

De derde prijs in de categorie Huiskamer ging naar de prachtige Laelia 

tenebrosa van Pim. Hij had geluk, want de drie bloemen waren net die ochtend 

opengegaan. Deze soort komt uit Oost-Brazilië en is vrij populair bij kwekers. 

Dat begrijp je wel als je die grote bloemen ziet, met hun bruin-bronzen sepalen 

en dieppaarse trompetvormige lip. Laelia tenebrosa is vrij gemakkelijk te 

kweken en bloeit trouw elk jaar in de maand juni. Geschikt voor de gematigde 

kas maar kan ook, zoals bij Pim, in de huiskamer worden gekweekt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Phaleanopsis Soft Cloud:   

Gér Brand 1ste prijs met 16 punten             

Onze Voorzitter in spe had een mooie volle Phalaenopsis meegenomen en nu met heel veel bloemen.  

Gér heeft de orchidee al enkele jaren in bezit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mini :  

 Jannie Boschloo 1ste prijs met 23 punten            Specklinia grobyi   

  

Uit haar zelf geschreven orchideeënboekje van Jannie staat de volgende tekst:  

 

 

Specklinia grobyi 

(Groby was een  Engelse orchideeënliefhebber in de 19e eeuw) 

Specklinia grobyi is een miniatuurorchidee en is epifytisch, lithofytisch of terrestrisch. Hij komt voor 

op de West-Indische eilanden, verder in Midden-Amerika en het noorden van Zuid-Amerika tussen 

0 en 1000 m. Er zijn ± 200 soorten. 

De stengel is minimaal en niet te zien, omdat ze is gewikkeld in bracteeën. Elk stengeltje heeft een 

blaadje van 5 x 1 cm, dat aan de onderkant rood gekleurd is en daaruit ontspringt een wiebelend 

bloemstengeltje tot 8 cm met meerdere bloempjes, die successievelijk uitkomen. Bij mij is de 

bloemkleur geel. Het bloempje lijkt op een bekje. De kleine plantjes met hun blaadjes en 

bloempjes groeien dicht op elkaar en vormen samen een klompje.  

Ik sproei het blokje met hygrolon, waar het klompje op zit, elke dag met regenwater met soms een 

beetje Akerne’s RAINMIX. Het hangt op het noorden, want het orchideetje verdraagt geen directe 

zon. Bovendien houdt het van luchtverplaatsing, dus een ventilator is onmisbaar.  

De hoogte, waar het voorkomt, verraadt dat je het van koel tot warm kunt kweken. Bij mij hangt 

het in de huiskamer en in de maanden december en januari doe ik het orchideetje, samen met 

andere soorten, ’s nachts in de groentela van mijn koelkast. Tijdens die periode mest ik niet. 

Het orchideetje kan het hele jaar door bloeien. 

Bronnen: www.orchidespecies.com (onder de naam Pleurothallis grobyi) 

  “The new encyclopedia of orchids” van I. la Croix 

  “Miniature orchids” van R. Tyson Northen (onder de naam Pleurothallis grobyi) 

 

 

Boekje is te koop en te bestellen bij Jannie Boschloo  

 
jannie.boschloo@ziggo.nl 

http://www.orchidespecies.com/
mailto:jannie.boschloo@ziggo.nl


 

 

 

 

 

Temperatuur: De Nelly Isler houdt van een koele en luchtige omgeving. Zomers mag de Nelly Isler buiten onder een 

afdakje staan. 

Water: Een orchidee mag niet te nat staan. Eén waterbeurt in de zeven tot negen dagen is voldoende.  

Bemesting: Voed de plant tweemaal per maand november tot en met januari heeft de orchidee geen voeding nodig 

Het is belangrijk om de Nelly Isler één keer in de drie jaar, of eerder als de grond verteerd is, te verpotten  

Na de bloei: Snij de bloemstengel, als deze uitgebloeid is, helemaal onderaan de stengel af. Vanuit een nieuwe 

scheut geeft de orchidee weer een bloemtak, dit duurt gemiddeld zo’n acht tot twaalf maanden. 

 

 

 

 

Lycaste aromatica    

Een middelgrote tot grote, koele tot warme groeiende epifyt .Komt voor in Midden Amerika, een orchidee 

met eivormig pseudobulben ingesloten door vezelige omhulsels waaruit grote lancetvormige, bladeren 

groeien, de gele bloemen geuren naar kaneel, de bloei is in de late lente en zomer.  samen met het begin 

van nieuwe bulb.  Er kunnen wel 10 enkelbloemige bloemen per pseudobol verschijnen . De Lycaste 

aromatica  is een bladverliezende plant, dus als de bladeren bruin worden en afvallen, is het tijd om 

minder water te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 september 2019 van 10:00 tot 16:30 

Liefhebbersmarkt 

Ruim 50 standhouders bieden een fantastisch sortiment planten aan. 

Van rotsplanten en bloembollen tot schaduwplanten uit de 

Himalaya en van tropische plantjes voor in een terrarium tot 

vertellen over hun specialistische hobby. Inmiddels maakt deze 

markt naam als de leukste plantenmarkt van Midden Nederland! 

Hieronder vindt u de lijst met deelnemers aan de markt.  

. 

 

 
 

 

Naast de verkopers zijn ook verschillende plantenverenigingen aanwezig,  

waarvan leden met enthousiasme 

 

Botanisch Tekenaars Dick Smit en Marloes Vreeburg 

Plantportretten. Kijk op www.botanischkunstenaarsnederland.nl 

De Tuin in vier seizoenen 

Tuintijdschrift. www.tijdschriftdetuin.nl 

Kwekerij De Putter 

Bijzondere schaduwplanten.  

Cor en Marian Kessels 

Schaduwplanten  

Kwekerij Plantworld Holland 

Lage vaste planten, speciale bollen, cyclamen 

etc. www.plantworldholland.nl 

Herman Geers 

Dwergconiferen. www.hgeers.nl  

Nederlandse Varenvereniging 

Alles over varens. www.varenvereniging.nl 

Nederlandse Orchideeën Vereniging:  https://www.nov-orchidee.nl 

Groei & Bloei, afdeling Utrecht 

Vereniging van Tuinliefhebbers. www.utrecht.groei.nl 

Araflora 

Bijzondere tropische rariteiten. www.araflora.nl 

Kwekerij Bandus 

Bamboe en andere exotische planten. www.bandus.nl 

Van der Plancke zaden 

Bijzondere zaden. www.vanderplanckewinkel.nl 

http://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/
http://www.tijdschriftdetuin.nl/
https://www.plantworldholland.nl/
https://www.hgeers.nl/
https://www.varenvereniging.nl/
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https://www.araflora.nl/
https://www.bandus.nl/
https://www.vanderplanckewinkel.nl/


 

 

Onze Eigen Tuin 

Tuintijdschrift. www.onzeeigentuin.nl 

Kwekerij Kingfisher 

Schaduwplanten. www.kwekerijkingfisher.nl 

Kwekerij Morning Glory 

Bijzondere eenjarigen. www.kwekerijmorningglory.nl 

Kwekerij Zeelenberg 

Fuchsia's. www.kwekerijzeelenberg.nl 

Rotsplanten 

Nederlandse Pelargonium en Geranium vereniging 

Geraniums en Pelargoniums. www.npgv.nl/de-vereniging 

Nederlandse Kuipplanten Vereniging 

Kuipplanten. www.kuipplantenvereniging.nl 

The Natural World 

Exotische medicinale planten en kruiden. www.naturalworld.nl 

Kwekerij Alpigena 

Saxifraga's. www.alpigena.com 

Vereniging Orchideeen Vermeerdering 

Zelf orchideeën zaaien.  

www.vereniging-orchideeen-vermeerdering.nl 

 

EBS 

Bamboe. www.bamboepagina.nl 

WICO planten 

Bijzondere vaste planten en rotsplanten. www.wicoplanten.nl 

Gert Hoek 

Kwekerij Giesbergen 

Bloembollen. www.facebook.com/kwekerijtuincentrumgiesbergen 

Steven Oostendorp 

De Buxusdokter. www.buxus-dokter.nl 

Pieter's Planten 

Bijzondere vaste planten en schaduwplanten. www.pietersplanten.nl 

 

Bart Wortelboer 

Bijzondere schaduwplanten, Cardamine.  

Plantaveria 

Succulenten en rotsplanten arrangementen. 

Kwekerij Koala 

Eucalyptus. www.eucalyptuskwekerijkoala.nl 

La Brijn 

Tuin- en plantenboeken. www.boekwinkeltjes.nl/v/plantenboek 

Jan Neelen 

Bijzondere vaste planten. www.janneelenvasteplanten.nl 

Kwekerij Aroid 

Aronskelkachtigen en aardorchideeën. 

Groene takken 

Zelf eetbare paddenstoelen kweken.  

De Boterhutte 

Hosta's en bijzondere vaste planten. 

Mariken Schenkveld 

Biologische bestrijding. www.schenkeveldnatuurlijk.nl 

Reinhart Orchideeën 

Orchideeën. www.reinhartorchideeen.nl 

De Tuinheeren 

Kwaliteits tuingereedschap. www.detuinheeren.nl 

Eric Breed 

Bijzondere bollen. www.tulippictures.eu 

Nederlandse Rotsplantenvereniging 

Rotsplanten. www.nrvwebsite.nl 

Rotsplantenkwekerij Philip van Hilst   Gerrit Roest ,Jan Blokland, 

George Knoops ,Jan Wieringa, Ap Peppelenbos 

Frits Litjens, Gerard Verweij 

allemaal verkoop rotsplanten. 
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Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2019 :  15 augustus -10 oktober – 16 december.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

  

 

Kring Utrecht 

2019: 31 augustus- 

19 oktober-21 december. 

                                          

 

Masdevallia Werkgroep   

 2019: 26 oktober  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/ 
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