
 
 

        
 

 

  
 
 
 

                   Kerst pakketten afhalen : zaterdagochtend 18 december 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
        
                                               
         

 Orchideeën Vereniging 



 

Helaas, helaas het wordt geen bijeenkomst op 16 december maar een afhaal ochtend op zaterdag18 december voor 

degene die een kerstpakket besteld hebben. 

Het is ook mogelijk om bark te bestellen € 2.- per zakje. Met gratis orchidee! 

 

Er is nu voor  22 personen gereserveerd! 

Nog 8 pakketten beschikbaar. 

 

Daarom graag zo spoedig mogelijk aanmelden! OP =OP  
phvandermeer@gmail.com 

Kosten 10 euro per kerstpakket 

Betaling met vermelding van kerststukje: 
 

Bankrekeningnummer:  

 

IBAN:NL78RABO0381060047  

T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 

 

Lidmaatschap 2022 : 15 euro kunt u ook overmaken op bovenstaande rekening. 

 

 

U kunt ook contant betalen graag bedrag in een enveloppe met vermelding waar voor het bestemd is. 
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http://www.kerstplaatjes.nl/kleurplaten/kerstman/kleurplaat-kerstman-81-572001/


 

Van jullie waarnemende de voorzitter. 

 

Voor de derde keer ben ik dus voorzitter , alla Louis van Gaal! 

Ik hoop wel dat het tijdelijk is ,dus als iemand voorzitter wil zijn meld je dan aan bij Nel. 

  

De bijeenkomst in september was heel bijzonder, sinds de jaarvergadering februari  in 2020 waren we niet 

meer bij elkaar geweest. Corona speelde daar de hoofdrol in en de Botanische Tuinen hielden de deuren 

gesloten. 32 leden waren aanwezig voor deze gezellige avond met een aangepast programma.  

 

Verandering van locatie. 

De Botanische Tuinen is gestopt met  in de avonden open te zijn voor verenigingen. 

We gaan dus voortaan naar de kas van de Hoge School Utrecht , ook op het terrein van de Botanische Tuinen.  

Zelfde ingang maar dan aan de linkerkant waar  u ook kunt parkeren ( voor de nissen van grond- stenen en 

ander materiaal) daarna lopend naar de kas “Buitenhof” mooie ruime gezellige locatie. Leden die in september 

aanwezig waren hebben dit bevestigd.   

Hopelijk  starten we dus februari 2022  in het Buitenhof.   

 

 

Voor de Kerstgaan we natuurlijk weer een kerststukje maken. 

Ik heb een leuk setje gevonden, onderbord, beker en bakje. Daar is een leuk stukje van te maken. Natuurlijk 

leveren we ook het groen en de 5 Cymbidium bloemen. Andere versieringen van u zelf kan u ook gebruiken.  

We hebben voor 30 personen materiaal. OP = OP  

De kosten zijn 10 euro.  

 

Namens het Bestuur, veel succes! 

John 

 

PS: Heb je een kerstmuts, zet ‘m op!  

       

 

 

 

 



Verslag van de bijeenkomst 16 september. 

 

Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten na zolange tijd. 

Wat ook geweldig was dat John het voorzitterschap tijdelijk waarneemt en ik hoop van harte dat iemand bereid is om met de jaarvergadering in 

februarin de ze functie te vervullen. Deze denk er overna en geef je op! 

We waren deze avond gezellig in de serre en dit was dan ook gelijk de laatset keer van de bijeenkomst. 

Vanaf december komen we in de kassen van de H.U bijelkaar, zie platte grond. 

John heeft u deze avond laten zien waar het is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars van de foto wedstrijden, Jan Bakker en Udo kregen hun pakket bark met of zonde voeding uitgereikt. 

Jan , Jeroen en Magda krijgen hun kerstpakket nog. 

Hier en daar werd er nog verkoop van plantjes gehouden door enkele leden.  

De loterij werd ook weer hartelijk begroet en dikke pret over de gewonnen orchideeën. 

Helaas heb ik niet van de  plantbespreking een foto van de meegebrachte orchideeën . 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Maxilaria callichroma van Pim                         Cleisostoma discolor van Mieke              Oncidium sherry baby van Udo. 

 

Maxilaria callichroma Gevonden in Colombia, Ecuador en Peru op een hoogte van 900 tot 2600 meter op steile hellingen en in de natte, koele 

nevelwouden. Temperatuur zo rond de 20 ̊ , matig met water geven zo een keer per week. En af en toe voeding geven  

Geen licht dus een schaduwrijke plaats. Bloeit in de late herfst en wintermaanden 

Cleisostoma discolor Gevonden in Zuid Oost Azië zoals: Cambodja, India , Indonesië , Vietnam in primaire laagland bergbossen, vaak in de buurt 

van beekjes, op een hoogte van 350 tot 1500 meter. Het is een miniatuurformaat, hete tot koele groeiende epifyt die bloeit in de late winter en 

het vroege voorjaar. Hij bloeit op een okselvormige, hangende, 22,5 tot 60 cm lange, af en toe vertakkende bloeiwijze met scherpe 

bloemschutbladen die meerdere tot vele bloemen achter elkaar kunnen dragen. Koel tot warm de temperatuur, licht tot half schaduw en kan 

het hele jaar bloeien. 

Oncidium Sherry baby 

Het mooie van de oncidium is dat er vele knoppen op een  tak zitten.  

De Oncidium staat graag op een lichte plaats maar heeft liever geen direct zonlicht en de plant  voelt prettig bij een temperatuur tussen de 18 

en 25 ° Eens per week water geven volstaat in de regel, de orchidee staat niet graag met zijn wortels in de het water. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               De loterij!  Altijd spannend of je wat wint en hoeveel, voor sommige is het echt kiekeboe spelen.  

 

 

 



De kerstorchidee (Cattleya trianae) is een 

rechtopstaande, epifytische orchidee met onder 

elk blad langwerpige, verdikte stengeldelen, die door een 

vliezige schede worden omgeven. De bladeren zijn riemvormig, 

leerachtig, langs de middennerf licht gevouwen, 15–25 cm lang 

en 4–8 cm breed. 

Er groeien een tot vier bleekroze bloemen per stengel. Ze zijn 

15– 18 cm groot. De bloemen bestaan uit drie smalle, 

buitenste bloemdekbladen, twee binnenste, eironde zijwaarts 

gerichte bloemdekbladen en een buisvormig opgerolde, van 

boven nog open lip met een karmijnrode, gekroesde zoom en 

een gele tot oranje hals.  

 

Kleuren en vormen 

Cattleya is een markante woonplant, met een schijnknol waaraan 

slechts enkele dikke bladeren zitten. Er zijn groot- en 

kleinbloemige Cattleya’s. De kleinbloemige soorten hebben 

meer bloemen per steel dan de grootbloemige. De bloemen zijn 

meestal tien tot twintig cm in doorsnee, en variëren in kleur van wit over geel, oranje, groen, roze, paars, en prachtige pastelkleuren. Soms 

geuren ze heerlijk, wat Cattleya de bijnaam ‘Koningin van de Orchideeën’ heeft opgeleverd. 

Herkomst 

Cattleya is een tropische orchidee die alleen voorkomt in Zuid- en Midden-Amerika. Het is een epifyt, dat betekent dat ze op bomen en schors 

leven, zonder daar voeding aan te onttrekken. Omdat de ecologische competitie in de jungle groot is, zoekt Cattleya het er vaak hogerop en 

vestigt zich hoog in bomen. Van alle orchideeën heeft Cattleya meest gevarieerde verschijningsvorm. Alle Cattleya’s hebben bovendien vrij hard 

blad. Dat geeft aan dat ze in hun natuurlijke omgeving vrij veel licht of zon krijgen en dat ook binnen nodig hebben. 

De kerstorchidee is de nationale bloem van Colombia, maar in het wild is hij daar nauwelijks meer te vinden. In Europa bloeit deze orchidee van 

december tot februari, dus ook tijdens de kerst, waar deze plant zijn Nederlandse naam aan ontleend. Er bestaan zuiver witte, gele, rode, 

violette en lavendelblauwe kweekvormen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orchidee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemdekblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lip_(bloem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)


 

Verzorging Cattleya 

Standplaats: bij voorkeur licht, maar geen direct zonlicht. 

Laat de kluit eens in de 10-14 dagen een half uurtje onder water met een kleine dosis orchideeënvoeding laten staan, daarna goed laten 

uitlekken. 

Cattleya gedijt op hoge luchtvochtigheid: zet de pot op een soort eilandje van vochtige kleikorrels. 

Als de lucht binnen heel droog is, bijvoorbeeld door centrale verwarming, kunnen de knoppen van orchideeën het beste dagelijks even worden 

verneveld. Dat voorkomt dat ze uitdrogen en niet meer opengaan. 

De orchidee blijft het mooist blijven onder 'liefdevolle verwaarlozing'. Uitgebloeide bloemen even wegplukken, woonplant verder met rust 

laten.  

  

 

 

 

Kerststerren zijn zeer gevoelig voor watertekort maar ook voor een overvloed aan water. Als de planten in 

een laag met water staan dan krijgen de wortels niet genoeg lucht en zullen ze afsterven. Te weinig water 

zorgt juist weer voor uitdroging waardoor de plant er veel minder lang mooi uit zal zien. 

 

 

 
Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2022 : 6 febr, 23 april, 18 juni, 20 aug, 8 okt, 14 dec.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

 

Kring Utrecht 

2022: 30 jan, 25 april, 27 jun, 29 aug, 17 okt, 12 dec.  

Bijeenkomsten 2020: 

https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/                                          
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Kweektips voor uw orchidee 

Wolluis of bladluis 

 

Wolluizen zijn een van de vaakst voorkomende problemen op orchideeën. Afhankelijk van de 

variëteit vallen ze de bladeren, stengels of wortels van de orchidee aan maar het probleem is 

steeds hetzelfde : de insecten zijn bladzuigers die letterlijk het sap uit je orchidee zuigen. Dit zorgt 

niet alleen voor lelijke prikpunten op de bladeren, maar verzwakt de plant ook en maakt deze 

vatbaarder voor andere ziekteverwekkers. 

Wolluizen of bladluizen. Allemaal beestjes die niet welkom zijn bij orchideeën. Het is helaas een 

veelvoorkomende plaag bij vele soorten planten. Luis verschijnt vaak in de wintermaanden als de 

luchtvochtigheid in huis te droog is en de pot en wortels te nat. Tocht kan ook een oorzaak zijn. 

Naast de middelen die bij tuincentra te koop zijn om bladluis te bestrijden, is er een huismiddeltje: 

meng groene zeep met spiritus in de verhouding half-half en spray dit op de plant. Meestal moet 

je dit wel een paar keer herhalen, want luis is hardnekkig. En let wel goed op met de bloemen, 

want deze kunnen er vlekken door krijgen.  

De wolluis houdt het meest van een warme omgeving en is dan ook vaak terug te vinden in 

kassen. De meest voorkomende soort in kassen en huizen is de citruswolluis.  

Behandeling van wolluis is noodzakelijk, wanneer je dit niet doet zal de plant snel afzwakken en uiteindelijk sterven. 

Wolluizen op orchideeën tijdig herkennen 

Als je een mogelijke aantasting van wolluizen tijdig herkent, heb je misschien wel een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheid van je 

orchideeën. In een geschikte omgeving kunnen de vrouwtjes namelijk honderden eitjes per week leggen. Vooral de jonge luizen zijn heel 

mobiel en migreren graag naar naburige kamerplanten. Zoals de naam al doet vermoeden, moet je zoeken naar het wasachtige stof (dat eruit 

ziet als wattenbolletjes of witte schimmel) dat de insecten afscheiden. Zoals bijna alle luizen scheiden wolluizen ook kleverige honingdauw uit. 

Dit kan je herkennen aan de glanzende spikkels op de bladeren van je orchidee. 

Hoe duidelijk de sporen van wolluis hierboven ook zijn, ze zijn soms moeilijk te herkennen. Zowel de volwassen insecten als hun eitjes klauwen 

zich namelijk meestal vast in de openingen tussen de afzonderlijke bladlagen of aan de onderkant van de bladeren. Zodra je orchidee er wat 

zwakjes uitziet, controleer je je plant best heel regelmatig. 

 

 

 

 



 

De bladeren van mijn orchidee hangen slap 

Oh jee! De bladeren van mijn orchidee hangen slap. Geen paniek! De meest voorkomende oorzaak hiervan is het water 

geven. Kijk eerst naar de wortels. Zijn deze mooi groen, dan heeft jouw orchidee voldoende water. Geef nu niet meer 

water. Zie je dat de wortels iets grijzer worden, dan betekent dit dat jouw orchidee te droog is. Het beste is om je 

orchidee te dompelen. Bij voorkeur dompel je de plant gedurende enkele minuten (5-10 min.) in een emmer met water. 

Let op: haal de plant niet uit zijn binnenpot. De wortels zuigen zich nu vol met water. Laat de orchidee na het dompelen 

goed uitlekken. Nu kan hij weer terug de sierpot in. ‘s Winters hebben orchideeën minder water nodig. 

  

Vat geen kou!  

Een gouden tip van de kweker: als je een orchidee koopt, zorg er dan voor dat deze niet te lang in de koude auto staat. En zorg ervoor dat de 

orchidee bij aankoop goed verpakt wordt om mee naar buiten te gaan. Een orchidee houdt namelijk niet van kou. Vooral in de wintermaanden 

is het verstandig hier alert op te zijn. Door de kou verdrogen de knoppen sneller en vallen bloemen van de steel. Plaats bij thuiskomst je 

orchidee op een lichte plek, maar niet in direct zonlicht. En zet een orchidee niet direct boven een verwarming.  

 

Mijn orchidee heeft uitlopers 

Het kan gebeuren dat aan jouw orchidee een nieuw plantje groeit, dit zijn uitlopers. Je kunt de nieuwe uitloper als volwaardig plantje verder 

laten groeien. Wil je dit niet? Dan kan je de gok wagen om de plant los te knippen van de moederplant. Wacht hier wel zo lang mogelijk mee. 

Laat de wortel zich eerst wat verder ontwikkelen. Hierna poot je de nieuwe plant in een pot met orchideeënpotgrond, bark genaamd. Dit is 

verkrijgbaar bij  de meeste tuincentra.  

  

Mijn orchidee opnieuw laten bloeien 

Vormt jouw orchidee geen nieuwe bloemen meer aan de steel? Dan is het tijd voor een knipbeurt. Om je Phalaenopsis opnieuw in bloei te 

krijgen, is het nodig de tak boven het tweede 'oog' af te knippen. Het gaat hierbij om een verdikkingen op de tak. Begin met tellen van onderaf.  

  

Heb je een Cattleya, Cambria, Cymbidium, Dendrobrium, Miltonia, Oncidium, Paphiopedilum, Vanda of Zygopetalum, dan is het is ook mogelijk 

de gehele tak weg te knippen, er kan dan vanuit een bladoksel een nieuwe tak groeien. Nadat je de steel hebt afgeknipt, zet je de plant weg op 

een koele  en lichte plek. Geef één keer in de maand water. Na twee maanden zet je de plant weer terug op zijn normale plek. Nu geef je weer 

één per week water. Na ongeveer zes maanden vormt de plant nieuwe mooie lange takken met een sterkere bloei. Dit is per soort verschillend.  
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