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 Orchideeën Vereniging 



 
 

 
Beste leden van orchideeën Club “t Gooi, 
6 Februari mocht ik het stokje (de virtuele voorzittershamer) van John overnemen. 
Ik ben indertijd bij de club gekomen omdat mijn ouders, Gerda en Loek Brand, vervoer nodig hadden naar de bijeenkomsten, omdat Loek, toen 
al tegen de 90 jaren jong zijnde, van ons, de familie, niet meer mocht rijden in de avond. 

Ik had toen al een paar orchideeën, maar ben door de club orchideeën verslaafde geworden. Niet dat ik veel van orchideeën weet.  

Mijn 2 Vanda’s gaan elk 1x per week 3 uur in de emmer met water en daarna vul ik met dat water 3 Tupperware boxjes waar precies de pot van 
de orchideeën in past, en geef zo mijn Phalaenopsis orchideeën 20 minuten een voetbad. Mijn Vanda’s Bloeien elk jaar en er zijn altijd wel een 
paar Phalaenopsissen aan het bloeien. 

Nee ik ben geen voorzitter geworden vanwege mijn orchideeën kennis, maar toen in april vorig jaar de vraag kwam of ik het voorzitterschap dit 
jaar van John wilde overnemen, heb ik daar wel enige tijd over nagedacht. Ja, ik heb bestuurservaring in clubverband, maar was nog niet 
eerder de voorzitter. 

Ik wil geen lijder zijn van de club, maar ik vraag jullie of ik een leider mag zijn die de club samen met bestuurs- en clubleden een bloeiende, 
levendige, gezellige en GROEIENDE-club maken. 
Ik hoop dat we ALLEMAAL hier ons steentje, of orchideetje aan willen bijdragen. 

Jullie weten dat we nog een open plaats in het bestuur hebben. 
Ik heb mijn voelhoorns al uitgestoken en hoop dat wat ik voel werkelijkheid gaat worden. 
Maar graag roep ik op om er eens ernstig over te denken of een functie van algemeen bestuurslid wat voor u is. 

Mocht je interesse hebben of meer willen weten wat een algemeen bestuurslid binnen onze club doet, kom naar ons (de huidige bestuursleden) 
toe en leg ons (de vragen) het vuur aan de schenen. Help ons een virtueel pad van orchideeën te maken. 

Gér Brand-Paler 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verslag van de bijeenkomst 6 februari. 

 Inmiddels zijn we wel 10 weken verder als ik dit op papier  schrijf.  

Aantal dingen kan ik mij wel herinneren, 

wisseling van bestuursfuncties. John gaf 

het stokje over aan Gér Brand-Paler die 

onze nieuwe voorzitter is geworden. 
John kreeg een mand met lekkers 
samengesteld door de boerin uit 
Harmelen.  

Ook Hennie kreeg een mand van de 
boerderij. 

 

 

 

  

 

 

Hennie van den IJssel werd benoemd als erelid 
van onze vereniging en Regina van den IJssel 
tot lid van verdienste. Alle drie  zijn het 
geweldige krachten die altijd klaar staan om hun 
handen uit de mouwen te steken! We zullen ze 
alle drie dik missen. Gér overhandigde hun een 
oorkonde , zij waren blij verrast!  



 

 

 

Udo presenteerde het financiële jaarverslag en Nel de vertelde over de activiteiten van het afgelopen jaar. 

Ik weet niets of eigenlijk bijna niks meer over de planten bespreking. John gaf via de dia’s ,die door Jeroen van Schaik zijn samengesteld hoe 
het afgelopen zomer van 2019 in Sézanne was verlopen. Daarna hadden we de verloting met mooie Phaleanopsissen , bij mij staan ze nu nog 
volop  in bloei. 

 

 Als afscheid als bestuurslid trakteerde John en Hennie op een hapje en een drankje. 



 

Wat doen we nu met onze vrije tijd en orchideeën?  

Mijn orchideeën zet ik overdag naar buiten en in de vroege avond als de nachten 

toch te kil zijn weer naar binnen. Het zijn wel de koele soorten, anderen staan nog 

allemaal boven.  

Je kunt er maar druk mee zijn, maar ja we moeten toch met deze crisis binnen de 

hekken blijven.  

In de tuin groeit en bloeit de Pleiones, Calanthe en de Bletilla’s komen ook al 

tevoorschijn. Allemaal winterhard. De Keulse potten hebben in de schuur de winter 

doorgebracht en toen ik weer de plantjes boven aarde zag groeien heb ik ze weer 

buiten gezet.  

 

 

De vierkanten bak met Pleione en Bletilla’s heb ik afgelopen winter de tuintafel 

overheen gezet en met plastic afgedekt.  

Zodat de bak  niet zeik nat werd en bleef.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art Vogel. 

De meeste zullen wel gelezen hebben dat Art Vogel 26 maart is overleden . 

Een maand eerder stuurde hij mij een email met het volgende:  

 

Beste kring ‘ t Gooi, 

Al heel lang geleden kennis gemaakt met deze vooral gezelligheidsvereniging ,  

met natuurlijk de voorzitter John. 

John , ken ik al heel lang ver terug in de tijd het begin met de tentoonstellingen in het Kantonspark,  

vele mooie herinneringen, jullie gaan een bijzonder voorzitter missen. 

Ik wil hier toch een soort van dank uitspreken aan een persoon,  

collega en vriendschappelijke verhouding die wij voor vele jaren hebben gehad. 

Alle goeds voor de kring en heel veel succes voor de nieuwe voorzitter                                                               Hartelijke groet Art Vogel 

 

De Bulbophyllum artvogelii  een prachtige orchidee met grote bloei, ontdekt door Art en naar hem vernoemd. 

In de secundaire bossen rond Cartago, ( Costa Rica) 1700 tot 2200 meter hoog. 

De Taeniophyllum spec orchidee heeft geen blad en 

vormt maar alleen wortels.  

De wortels hebben hier de functie van de bladeren 

overgenomen; het bladgroen waar een plant normaal 

gesproken mee assimileert zit hier in de wortels.  

Het plantje is meegenomen uit Papoea Nieuw Guinea, 

en in de hortus tot bloei gebracht.  

Pas bij de bloei konden de taxonomen zien of de plant al 

eerder was beschreven.  

Deze orchidee was nog niet eerder beschreven, vandaar 

het 'spec.' van 'specie' achter de naam.  

 

 

 

De Bulbophyllum pyroglossum is een beschreven, nieuwe orchideeënsoort uit  

Papoea Nieuw Guinea.  

Ook deze orchidee is in de hortus gekweekt.  Foto’s zijn gemaakt door Art Vogel. 

Bulbophyllum artvogelii Taeniophyllum spec. Bulbophyllum pyroglossum 



 

 

Regelmatig zie ik tegenwoordig bij de supermarkten hybride orchideeën staan , zowel de 

Cambria’s, Dendrobiums-nobile of Dendrobiums-phalaenopsis  type.  

 

Dendrobium van het type nobile kunnen op kamer temperatuur gekweekt worden. 

U moet hem op een lichte plaats zetten. Wanneer de plant is uitgebloeid dan met weinig 

water geven op een koele plek zetten. Als de nieuwe scheut gaat groeien geeft u de plant 

wat meer water en eventueel mest. Wanneer de bulb volgroeit is komen de bloemknoppen  

te voorschijn.  

Bij de Dendrobium-phalaenopsis  wat ook een warmte liefhebber is, komt boven aan de 

nieuwe scheut bloemsteeltjes en aan de steeltjes vormen zich de bloemknoppen. Deze 

orchideeën bloeien meestal maar eenmaal per jaar.  

 

.  

 

Vuylstekeara Cambria 

Deze bekende orchidee komt in de natuur niet voor. Ze is het product van orchideeënveredelaars  

De kruising was werk van de Belg Charles Vuylsteke. Daarom wordt een op deze manier verkregen hybride ook wel 

Vuylstekeara genoemd. Andere hybriden die vaak onder de naam Cambria worden verhandeld zijn (Odontoglossum x 

Oncidium) en  Odontioda (Odontoglossum x Cochlioda). Als hybride zijn de Vuylstekeara Cambria “Plush” en “Edna 

Stamperland” de meest bekenden. Over het algemeen zijn deze planten eenvoudig in de bloei te krijgen en leveren ze 

zeer kleurrijke bloemen. 

 

Zoals veel orchideeën vraagt ze veel licht maar geen directe zon. Deze planten kunnen wat koeler 

worden gekweekt. Tijdens de groeiperiode heeft de plant veel lauw water en mest nodig. Laat het substraat nooit 

helemaal uitdrogen, maar zorg er wel voor dat de plant nooit “natte voeten” heeft. Wanneer de plant te weinig water 

krijgt vormt ze hele typische “harmonica”-bladeren. Na de bloei tijdelijk minder water geven en koeler zetten. Wanneer 

de bulben volgroeid zijn bevordert een koele omgeving en minder water de knopzetting. Zodra de bloemstengel 

zichtbaar wordt, weer meer water geven. Zorg voor een hoge luchtvochtigheid door regelmatig te nevelen. 

 

Nel  



 

 

 

BLETILLA STRIATA 

 

Zo n naam moet je nou toch eens aandachtig uitspreken.  

Dat klinkt zo mooi. Het rolt als een goed glas wijn over je tong.  

De afdronk is echt Bletilla striata en als je dan bedenkt dat deze 

orchidee ook wel Bletilla hyacinthina genoemd wordt, dan begrijp je 

vast wel wat ik bedoel. 

Bletilla striata is een aardorchidee, oorspronkelijk afkomstig uit Japan 

en China.  

In Japan heet deze schoonheid, Shiran, wat gewoon paarse orchidee 

betekent (she = paars, ran = orchidee). 

Klinkt niet! Shiran. Klinkt absoluut niet! 

Volgens de boeken zijn deze planten gemakkelijk verkrijgbaar, maar 

dat is inmiddels wel een beetje veranderd.  

Sinds deze orchideeën onder de beschermingswetten vallen is het heel 

wat moeilijker geworden om er aan te komen.  

Dat hebben we in de Botanische tuin goed kunnen merken. In 1998 

heb ik kratten en kratten vol schijnknollen staan planten.  

Weken lang ben ik er mee bezig geweest, en velden vol bloeiende 

planten heeft het opgeleverd. Prachtig was dat!  

Ik weet nu hoe dat er in de natuur uitziet en jullie begrijpen dat ook al 

is het eindresultaat zo mooi, het leven van een vrijwilliger niet altijd 

alleen maar leuke plantjes tekenen is.  

Geloof mij maar, soms is het afzien.  

Het blijft interessant, dat wel. Nu we het toch over boeken hebben.  

 

 

 

 

 



 

Ene herr Zimmermann vertelt in het boekje tropische orchideeën dat er van deze planten (in de landen van 

herkomst) een soort cement gemaakt wordt, dat men gebruikt om silhouetten uit koperdraad te bevestigen op 

vazen en andere voorwerpen van messing, die daarna in diverse kleuren geëmailleerd worden.  

Het email blijft dan keurig tussen de grenzen van het draad. 

Als dit verhaal onzin blijkt, niet schieten op de verteller, zij is 

ook maar een mens.  

Bletilla’s kunnen in ons klimaat buiten gekweekt worden, mits 

ze ‘s winters bij vorst worden afgedekt. 

 

Planten in humus rijke grond, vochtig, met een goede drainage 

en met wat schaduw.  

‘s Winters zijn de planten bladerloos en moeten dan natuurlijk 

veel minder water hebben. 

 

Ook in huis wil Bletilla wel groeien en bloeien maar dan wel zo koel mogelijk. In de winter 

droog houden en nog koeler wegzetten, zonder ze te vergeten natuurlijk.  

Dat gebeurt mij namelijk als ik niet oppas. Vermeerderen als het tijd 

wordt voor de groei door de wortelstokken te delen.  

Dan kunnen ze tegelijk verpot worden. 

 

Corry Beringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mijn (Nel) plantenbak met verschillende tuinorchideeën , de Bletilla’s zijn al goed te zien.  

                                                                                          Elke jaar worden het meer. 



Tijdje geleden stuurde ik jullie een bericht of je foto’s van je orchideeën wilde sturen, zodat je Jeroen ze op de website kan plaatsen.  

Als het mogelijk is met tekst over de plant.  

Paar regels is ook oké. Niet iedereen heeft schrijvers talent.   
 
Dit is de pagina waar de foto’s  te vinden zijn; 
 
https://orchidee-gooi.nl/het-groeit-en-bloeit/ 

 
Voorzitter: Gér Brand 
 
Secretaris/ledenadm:      
Nel van der Meer                                                                                                                                                
0682002093                                                          
secretaris@orchidee-gooi.nl       
 
Website:https// www.orchidee-gooi.nl                                     
                           
Penningmeester:      
Udo Hasewinkel 030 6957139     
penningmeester@orchidee-gooi.nl       
             
                                                                                                                                   
 

Bankrekeningnummer:  
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
           
Clubblad:                                                 
Nel van der Meer                  
phvandermeer@gmail.com 
 
 

 
Erelid:                                                                                                                              
John Nieuwenhuis   
Hennie van den IJssel                                                                                      
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis   
Regina van den IJssel 
  

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

18 juni, 20 aug, 8 okt, 14 dec.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

Bijeenkomsten 2020:  

 

Kring Utrecht 

27 jun, 29 aug, 17 okt, 12 dec.  

Bijeenkomsten 2020: 

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

 

 phvandermeer@gmail.com                                                                                    Masdevallia Werkgroep  

Bestuurslid/potgrond                                                                                         4 juli; 24 oktober                                                                                                                                                                       

Aftredend:                                                                                                              Wachendorffzaal   Botanische tuin Utrecht 
Hennie van den IJssel  
0348 451876   
                                                                                                       
Alg. Zaken                                                                                                           
Fred Siesling 

Bestuurslid: vacant  
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mailto:phvandermeer@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tot volgende keer en allemaal veel goeds !             Nel van der meer 


