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Van de voorzitter 

Na een onderlinge keuring en de bingoavond, 

is het nu tijd voor een lezing en wat voor lezing! 

Paul Noben , de grote man achter de Internationale tentoonstelling in België is vanavond onze gast.  

Het gaat over zijn reis naar Noord Vietnam en Saigon. 

Een heel bijzondere avond , ik hoop een goede opkomst! 

De laatste bijeenkomst  telden we 35 leden .  

De bingoavond was ook verrassend en prima verzorgd door het “gok” duo Anton en Gér. 

De tentoonstelling prijzen werden uitgereikt , mooi kalender met de winnende foto’s geregeld door Nel. 

 

Tot 10 oktober en veel plezier ! 

 

 

                                                                              John. 

 

P.S.  Geef je op voor de Kerstavond. 

 

 
 

 

Kerststukje maken : 

Dit is het enige voorbeeldfotootje wat ik heb.  

De basis is twee halve kokosnoten vastgemaakt aan een stok  

en bevestigd in een plastic pot.  

Kerstgroen en orchideeënbloemen  

Kosten 10 euro persoon. 

Op de bijeenkomst in het echt te zien. 

                                                                       Nel 

 



 

AGENDA      Donderdag 10 oktober  2019     Locatie: KAS!  

 

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

19:30  Opening en mededelingen, 

19.45            Lezing 1ste deel door Paul Noben 

20.30            Pauze en verkoop loten 

21:00           Lezing deel 2  

21:30           Plant bespreking 

22.00            Verloting en sluiting 

 

 

Lezing van Paul Noben en hij schrijft in zijn email : 

 

Vorig jaar was ik in Vietnam en heb natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 

Orchideeën te zien. 

Ik was eerst in het noorden tegen de Chinese grens in de omgeving van Sapa. 

Op de markten en langs de straat werden er veel orchideeën verkocht maar in het oerwoud 

viel het wat tegen, waarschijnlijk omdat de mensen alles verzamelen wat bereikbaar is. 

In Hanoi had ik afspraken met 2 orchideeën jagers die beiden nieuwe orchideeën 

ontdekten en hun naam eraan gaven.. 

Daarna ging de reis verder naar Saigon en onderweg komen we op verschillende plaatsen 

orchideeën tegen. 

De lezing is dus gemixt: we zien wat van het land en van de natuur met zijn orchideeën en 

dat zijn er heel wat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Verslag bijeenkomst van 15 augustus. 

 

De opkomst is verrassend en dat voor de bingoavond!  

John heet iedereen hartelijk welkom , vertelt wat  over de orchideeën dagen in 

Sézanne. 

Volgend jaar met eerste bijeenkomst krijgen we een foto reportage te zien over 

de gebeurtenissen daar. 

John laat ook zien hoe de  Kerststukjes worden gemaakt.  

Halve kokosnoten aan een houten stok. 

In oktober meer daar over.   

Opgeven kan nu al. 10 euro per persoon. 

De verjaardagkalenders worden uitgedeeld aan de winnaars van de 

tentoonstelling. 

Degene die niet aanwezig zijn zonder bericht wordt de kalender gegeven aan de 

eerst volgende van de meeste punten. Ries van Noort was de gelukkige. 

 

 

 

 

 



 

Daarna begon de Bingo , Gér Brand presenteerde dit 

festijn en Anton was zijn assistent.  

De nodige grapjes werden tussendoor gespeeld. 

Wie geen getal had weggestreept werd naar voren 

geroepen en kreeg toch een orchidee, of riep Gér: 

wie mist er nog 1?  

Alweer een gelukkige winnaar. Het was een zomerse 

avond met veel plezier en gezelligheid. Goed 

gedaan Gér.  

Na de plantbespreking en de loterij ging iedereen 

goedgemutst naar huis. 

 

 

 

 

Kleine selectie van de plantbespreking 

 

Prosthechea citrina 

Een jaar geleden kocht Pim een bloeiende Prosthechea citrina. 

Die is bekend onder vele synoniemen zoals Encyclia citrina. Hij 

dook meteen de boeken in en ontdekte dat de beschreven 

kweekwijze vaak niet klopte. Deze soort moet niet het gehele 

jaar droog en koel gekweekt worden maar alleen in de 

wintermaanden.  In het voorjaar loopt namelijk in het 

westelijke gebergte van Mexico de dagtemperatuur al op tot 

25 à 30 graden, hoewel het dan wel droog blijft met hooguit 

wat dagelijkse dauw.  Vanaf eind mei begint daar het 

regenseizoen. Elke ochtend een flinke bui met 

dagtemperaturen rond 25 graden. Dit is het groeiseizoen. 

Vanaf oktober dalen de temperaturen langzaam tot rond de 

tien graden en wordt het steeds minder vochtig. Dan dus wel 

droog en koel houden. Afgelopen jaar heeft Pim zijn plant zoveel mogelijk conform dat patroon proberen te 

kweken. En met succes, getuige de prachtige bloem die hij ons kon tonen.  



 

 

 Oncidium incurvum  

Deze plant heeft Pim al enkele jaren, vandaar dat we deze fraaie 

stengel met wit/roze bloempjes al eerder hebben gezien. Het is een 

gemakkelijke, gematigd tot koel te kweken plant die stamt uit het 

zuiden van Mexico. Oncidium incurvum geurt aangenaam, maar 

helaas is dat een niet zo intensieve geur, die af en toe de lucht 

wordt in gestuurd. 

 

 

 

 

 

Jannie had een bloeiende Phalaenopsis meegenomen.  

Het bijzondere was dat ’t  PLANTJE  was die we hadden gekregen 

met de Quiz van Pim. Ik was verbaasd over het resultaat van haar.  

Bij mij wil het niet lukken.  

 

 

 

Een Japans orchideetje had Jannie ook meegenomen. Neofinetia pinky 

Orchideetje zit bevestigd op een bolletje van spagnum , het is een warm soortje. 

Je mag niet op het plantje sproeien , daar is het gevoelig voor.  

In de winter maanden minder water geven. 

Een ventilator is belangrijk, want het orchideetje houdt van veel lucht circulatie. 

 

 

 

 

                                                                                         De Bulbophyllum pectenveneris:  

                                                                                                                                 Licht, luchtig en elke dag sproeien. 

                                                                                                                                 Plantje  nu 4 jaar oud. 

 



 

 Paffen uit Vietnam 

 
Paphiopedilum vietnamense is endemisch soort uit Thaise 

Nguyen-provincie in Noord-Vietnam. Het groeit in primaire 

breedbladige, groenblijvende, natte, gesloten bossen op 

hoge kalksteen gebergte tussen 350 en 550 meter boven 

zeeniveau. 

 Het is een warm tot koel groeiend soort. 

 

Paphiopedilum vietnamense bloeit in de late winter en vroege lente  

Licht : zoals felle zon zonder toegang tot direct zonlicht, dus tijdens 

de zonnewende moeten ze achter een gordijn of in de schaduw van andere planten worden geplaatst. 

  

De orchidee heeft het volgende temperatuur nodig:    Dagtemperatuur bij 20-25 ° C met nachtverlaging tot 16-

22 ° C. Voor een succesvolle teelt thuis, moet de nachttemperatuur van de omgeving altijd 3 ° C lager zijn dan 

overdag. 

Veel frisse lucht en voldoende luchtcirculatie wordt aanbevolen. 

Substraat, groeimedia en verpotten: 

Paphiopedilum vietnamense worden alleen in de pot gekweekt.  

Een mengsel van schors van naaldbomen met turf is het best geschikt als substraat. Bovendien wordt het sterk 

aanbevolen om af en toe kalk aan het substraat toe te voegen.  

Water geven: 

De Paphiopedilum heeft het hele jaar door frequent en overvloedig water  

nodig. Het substraat tussen gietbeurten moet goed drogen, maar niet volledig drogen. Na het water geven moet 

water uit de bladeren worden verwijderd met een tissue of tissue. 

Sproeien van de plant zal niets goeds opleveren, omdat de structuur van de bladeren lijkt op een trechter en 

water zich constant ophoopt in hart van de plant, wat zeer snel kan leiden tot rotting van steeltjes en de plant. 

 

Bemesting: 

 Het hele jaar door wordt in de lente en zomer eens in de twee weken mest gegeven. 

In de herfst en de winter elke vier weken.  

Je kunt de culturele methoden kiezen die het beste bij jou en je planten passen.                                                                      Nel 

 

Paphiopedilum vietnamense 

(foto:Orchilim) 

Paphiopedilum hasthag 



 

Vrijdag 18, zaterdag 19 oktober organiseert Jan van der Linden uit Brakel weer open dagen in zijn orchideeënkas. Kom gezellig langs voor een 

kop koffie en voor de prachtig planten. U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00. Iedere vrijdag en zaterdag open. Voor meer informatie zie 

www.orchideeenvdlinden.nl 

Met vriendelijke groet, 

Orchideeënkwekerij 

Jan van der Linden 

      

 

 

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2019 :  10 oktober – 16 december.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

  

 

Kring Utrecht 

2019:  

19 oktober-21 december. 

                                          

 

Masdevallia Werkgroep   

 2019: 26 oktober  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

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