
 
 

        
 

 

  

 
 

                       Corona augustus  digi-boekje 
 

                         Geen bijeenkomst 20 augustus 

 
 

 Orchideeën Vereniging 



 

 
Beste leden “t Gooi, 
Lange, lange tijd hebben we het zonder een clubavond moeten stellen.  
Helaas ziet het er naar uit dat we het nog enige tijd zonder clubavond moeten doen. 
Velen van ons en ik ook, zitten in de leeftijdsgroep waar het virus het hardste toeslaat. 
De studie-kas die we voor onze avonden gebruiken is en blijft voorlopig nog gesloten. 
Dus zullen we het zonder gezelligheid, de lekkere koffie, fris- en andere dranken moeten doen. Geen 
plantbespreking of andere activiteiten. 
Ik hoop dat jullie allemaal tot nu toe goed door de eerste maanden van het virus zijn door gekomen. 
Het bestuur, heeft geen mededeling bereikt van een ernstig zieke of overleden clublid en dus concludeer ik 
verheugd dat we allemaal het hoofd nog boven water hebben en rustig hebben kunnen ademhalen. 
 
Gelukkig hebben we nog de stemming over de foto’s van bloeiende orchideeën in juni gehad.  
Jammer genoeg hebben maar 7 mensen,  
We hopen dat bij een volgende keer meer inzenders willen/kunnen deelnemen aan de foto tentoonstelling/wedstrijd. 
Ik zelf heb niet veel verschillende orchideeën en heb nooit foto’s van de bloemen gemaakt.  
Ik ben nu wel druk begonnen met foto’s van de bloeiende orchideeën te maken zodat ik de volgende keer ook foto’s kan inzenden.  
Zeker nu mijn Vanda gaat bloeien 
Graag feliciteer ik: 
Jeroen van Schaik met zijn eerste plaats met de Cypripedium kentuckiense , 19 Stemmen 
Jan Bakker met zijn tweede plaats met de Vanda Truus, 13 Stemmen 
en de drie die de derde plaats delen met allen 12 stemmen 
1 Pim Beirens met de Vanda tricolor var. suavis  
2 Jeroen van Schaik met de Dienia ophrydis  
3 Jan Bakker met de Cypripedium reginae  
We weten niet wat de toekomst gaat brengen en ik hoop van wel, we dit jaar nog één of meerdere clubavond(en) kunnen organiseren. 
Ik hoop dat jullie allen net zo een goede zomer hebben gehad als ik. 
Voor mij persoonlijk hoop ik dat het een goed jaar gaat worden en dat ik het jaar samen met mijn Fred hier in Nederland mag afsluiten. 
Ik wens een ieder heel veel sterkte, geen ziektes en zo. 
Hou je hoofd boven het (virus) water. 
 
Gér Brand-Paler 
 

 

 

 

 



De winnaar fotowedstrijd: 

Jeroen van Schaik’ 

Cypripedium kentuckiense 

19 stemmen 

 

 

 

      

     Vanda van Jan Bakker heeft   13  

     stemmen  gekregen 

 

 

    

17 foto’s van 7 deelnemers  en er  is 41 keer gestemd.  

De winnaar mag gratis met de Kerst bijeenkomst meedoen!  

Jeroen van harte gefeliciteerd.  

Hopelijk gebeurd het dit jaar nog anders in 2021. 

De volgende wedstrijd vanaf 20 - tot 31 augustus kunt u insturen en stemmen vanaf 1 - tot 10 september. 

Jeroen verzorgt perfect de ingestuurde foto’s en de telling.  

Ik hoop en dat zal fijn zijn als we meer deelnemers krijgen. 

 

Vanda tricolor var. suavis  van Pim Beirens heeft 12 stemmen gekregen 

 

 

Stuur u foto’s op naar :secretaris@orchidee-gooi.nl  

Of naar mij  phvandermeer@gmail.com 

 

De ingezonden foto’s zijn dan onder een speciale link te vinden op: 

De link naar de pagina: https://orchidee-gooi.nl/online-verkiezing-2020/  

 

 

 

Degene die de meeste stemmen heeft gekregen krijgt de eerst volgende Kerstbijeenkomst  gratis meedoen  
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Orchideeën Madagaskar 

In de afgelopen weken werd op TV een documentaire uitgezonden over Madagaskar . 

Werkelijk prachtig en  met verschillende klimaatzones. 

Verschillende keren zag ik beelden van orchideeën tussen de kikkertjes en kleurrijke vogels. Madagaskar is het land van de orchidee. Op dit 

eiland voor de kust van Afrika zijn 1200 soorten orchideeën vermeld, waardoor Madagaskar het land is met de grootste diversiteit aan 

orchideeën ter wereld. In Madagaskar is de orchidee de koningin van de bloemen.  Deze overvloed is te danken aan de geologische bouw van 

het verlaten eiland van Afrika en India 160 miljoen jaar geleden. Al lang genegeerd en beschermd, het eiland Madagaskar is nog steeds een echt 

heiligdom van endemische soorten orchideeën. Deze unieke soorten ter wereld hebben zich al duizenden jaren ter plaatse ontwikkeld en 

hebben in de loop van de tijd echte overlevingsstrategieën ontwikkeld door symbiotische relaties te creëren met bepaalde dieren zoals vlinders, 

mieren, vogels en andere plantensoorten. 

Onder de ontwikkelde strategieën kunnen we die van de orchidee noteren Leporella finbriata  

die een zeer specifiek lokmiddel uitscheidt en best onweerstaanbaar is voor mannelijke  Myrmeca-mieren.  

 

 

 

 

De orchidee  Satyrium  scheidt een nectar af waarvan de souimanga, een kleine Malagassische vogel, 

gek op is.  

 

 

 



 

Andere orchideeën hebben nog complexere strategieën ontwikkeld om bestuivers te verleiden.  

Dit is het geval bij Stanhopea graveolens  wiens sterke geur de muggen aantrekt, die zelfs spinnen 

aantrekken maar ook de bestuivende kolibrie aan!  

Madagascar was lange tijd de plaats waar alle botanici zich haastten om hun collecties orchideeën te 

diversifiëren. De natuurlijke habitat van orchideeën werd zwaar op de proef gesteld. Gelukkig hebben 

botanici sinds de jaren zestig de reproductie van deze specifieke planten door klonen doorboord en nu is 

productie op grote schaal door zaaien mogelijk. Bovendien is het plukken van orchidee sinds de jaren '70 

verboden in Madagaskar en in de wereld. 

Sommige van de meest emblematische soorten van orchideeën in Madagaskar zijn 

uiterst zeldzaam geworden in hun natuurlijke staat, zoals de zwarte orchidee 

(cymbidiella falcigera) of deEulophiella roempleriana herkenbaar aan de delicate roze 

fuschia-kroon. 

 

 

  

 

Sommige orchideeën die aanwezig zijn in Madagaskar zijn van buitenaf geïmporteerd als de vanille (vanille planifolia). Deze naburige soort met 

een andere soort die exclusief is voor Madagaskar, wilde vanille (vanille madagascariensis), met witte bloem in het oranje hart zonder bladeren. 

 
 
 
 
 



 

 
 

De Drie Eenheid van Hennie van den IJssel 

Verzorging Vanda 

Licht: Zet of hang de Vanda op een lichte plaats, maar niet in 

direct zonlicht. 

Temperatuur: De Vanda houdt van een warme standplaats. In de 

zomer kan de Vanda eventueel buitenhangen op een plek met 

ochtendzon. 

Water (in vaas): Eén tot twee keer per week de vaas vullen met 

(regen)water. Zorg dat de luchtwortels tot het bakje volledig 

ondergedompeld zijn in het water. Het is belangrijk om geen 

water op de bladeren te morsen. Verwijder eventueel water dus 

van de bladeren. Leeg de 

vaas na 20 minuten. 

Water (zonder vaas): In de 

winter de wortels van de 

Vanda één tot drie keer per 

dag benevelen. Wordt de 

Vanda in een droge ruimte 

gehouden, dompel de 

luchtwortels van de Vanda dan twee keer per week een half uur in een emmer met water (zie ook het 

kopje: verzorging in glas). Als de wortels van de Vanda grijs ogen dan zijn ze droog en hebben ze water 

nodig. Groene wortels betekent dat de wortels zich volgezogen hebben met water. 

Bemesting: Voed de Vanda tweemaal per maand .Van november tot en met januari geen mest toedienen 

bij de orchidee. 

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

hoger blad groeit weer een nieuwe bloemtak, dit duurt gemiddeld zo’n acht tot twaalf maanden. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Een prachtige bloem van deze Brassia Sherlob tolkien 

Ook uit de collectie van Hennie . 

Een Brassia is goed op de vensterbank te houden. In de zomer maanden kan de plant ook buiten 

staan, niet in  de zon,  temperatuur tussen 18 ˚ en 24 ˚ is ideaal .  

Niet laten uitdrogen, wekelijks in lauw water dompelen en  tijdens de groei geeft u  de orchidee 

regelmatig mest. Na de bloei de tak helemaal weg knippen. 

In de winter minder water geven en op een koelere plek zetten. 

 

Plagen en ziekten 

De orchideeën brassia kan last hebben van wolluizen, witte vliegen ofrode spinnetjes.  

Ik weet niet wat het is maar iemand zei: Probeer het met zwarte zeep of brandnetelmest. 

Mijn advies is: Spiritus met wat Dreft en dan met wattenstaafjes weghalen 

 

Hoe maak je een orchidee weer tot bloei? 

Om een orchidee opnieuw te laten bloeien, heeft het een temperatuurverschil van 7 tot 10° C 

nodig tussen dag en nacht. Het is meestal gemakkelijk te bereiken wanneer de plant buiten in de 

zomer wordt geplaatst. Licht is ook een belangrijke factor om hem te laten bloeien.  

Wees voorzichtig met verpotten, wat de bloei kan vertragen. 

 

 

 

 

 

 

De verschillende soorten Brassia orchidee 

Brassia Edvah Loo 'Vercruz'  lichtgeel geurende bloem gestreept met bruin. 

Brassia Eternal Wind 'Summer', groene bloem gestreept en gevlekt met steenrood. 

Brassia longissima, sterren en geurige bloem, lichtgroen met paarse stiksels. 

Brassia maculata, sterrenhemel en geurende gele bloem gestikt met bruin. 

Brassia verrucosa, sterrenhemel en geurende bleekgroen en piquetée van donkergroen, wit labellum. 



 
 
Foto: Hortus botanicus Leiden 

Costus spectabilis in bloei in Hortus Leiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Er staat een bijzondere en zeldzame bloeier in het bollenkasje van Hortus botanicus Leiden in bloei: de Costus spectabilis. 

De plant behoort tot de gemberachtigen (Zingiberales), maar een gembergeur- en smaak heeft 'ie niet. In droge perioden verdwijnen de 

bovengrondse delen en blijft de wortelstok in de grond over die na de droogte weer uitloopt. 'En dat is bijzonder', vertelt kaschef Rogier van 

Vugt. 'Het is een van de weinige Costus-soorten die als een echte geofyt helemaal afsterft.' Ook het formaat van de plant is erg verrassend. 

Weetjes 

-De wortel van de Costus wordt al sinds de oudheid gebruikt als ingrediënt voor wierook. 

-In de geschiedenisboeken is veel over de Costus terug te lezen. Het wordt waarschijnlijk al duizenden jaren in de geneeskunde gebruikt. 

Gezegd wordt dat het kauwen van de bladeren zou helpen bij de bestrijding van koorts. 

Bron: Hortus botanicus Leiden 

https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/59745/costus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden?calo=a2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318&frommail=true&utm_source=Bloemenkrant&utm_medium=email&utm_campaign=Bloemenkrant+-+donderdag+30+juli+2020&utm_content=news-read-more
https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/59745/costus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden?calo=a2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318&frommail=true&utm_source=Bloemenkrant&utm_medium=email&utm_campaign=Bloemenkrant+-+donderdag+30+juli+2020&utm_content=news-read-more
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww.bloemenkrant.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f59745%2fcostus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden%3fcalo%3da2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318%26frommail%3dtrue%26utm_source%3dBloemenkrant%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3dBloemenkrant%2b-%2bdonderdag%2b30%2bjuli%2b2020%26utm_content%3dnews-read-more&hashtags=debloemenkrant.nl&text=Costus+spectabilis+in+bloei+in+Hortus+Leiden
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww.bloemenkrant.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f59745%2fcostus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden%3fcalo%3da2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318%26frommail%3dtrue%26utm_source%3dBloemenkrant%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3dBloemenkrant%2b-%2bdonderdag%2b30%2bjuli%2b2020%26utm_content%3dnews-read-more&hashtags=debloemenkrant.nl&text=Costus+spectabilis+in+bloei+in+Hortus+Leiden
https://api.whatsapp.com/send?text=Gelezen%20op%20De%20Bloemenkrant:%20https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/59745/costus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden?calo=a2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318&amp;frommail=true&amp;utm_source=Bloemenkrant&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Bloemenkrant+-+donderdag+30+juli+2020&amp;utm_content=news-read-more
https://api.whatsapp.com/send?text=Gelezen%20op%20De%20Bloemenkrant:%20https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/59745/costus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden?calo=a2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318&amp;frommail=true&amp;utm_source=Bloemenkrant&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Bloemenkrant+-+donderdag+30+juli+2020&amp;utm_content=news-read-more
mailto:?subject=Costus+spectabilis+in+bloei+in+Hortus+Leiden&body=Gelezen%20op%20De%20Bloemenkrant%20https%3a%2f%2fwww.bloemenkrant.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f59745%2fcostus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden%3fcalo%3da2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318%26frommail%3dtrue%26utm_source%3dBloemenkrant%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3dBloemenkrant%2b-%2bdonderdag%2b30%2bjuli%2b2020%26utm_content%3dnews-read-more
mailto:?subject=Costus+spectabilis+in+bloei+in+Hortus+Leiden&body=Gelezen%20op%20De%20Bloemenkrant%20https%3a%2f%2fwww.bloemenkrant.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f59745%2fcostus-spectabilis-in-bloei-in-hortus-leiden%3fcalo%3da2ac8fde5f05435eb1fecc1bb93ce8c6_42318%26frommail%3dtrue%26utm_source%3dBloemenkrant%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3dBloemenkrant%2b-%2bdonderdag%2b30%2bjuli%2b2020%26utm_content%3dnews-read-more
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Voorzitter: Gér Brand-Paler 
 
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                                                              

20 aug gaat niet door  8 okt, 14 dec.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

Bijeenkomsten 2020:  

 

Kring Utrecht 

29 aug gaat niet door ;17 okt, 12 dec.  

Bijeenkomsten 2020: 

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

 

                                                                                                                               Masdevallia Werkgroep  

potgrond  - vacant                                                                                               24 oktober    ?????                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 
Hennie van den IJssel  
0348 451876   
                                                                                                       
Alg. Zaken                                                                                                           
Fred Siesling 

Bestuurslid: vacant 
Iemand met heel veel zin en sterke armen 
 
  
                                                                                        Tot volgende keer en allemaal veel goeds !             
                                                                                                           Nel van der meer 
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