
 
 

        
 

 

  
 
 
 

                    
            Hoera we hebben weer een  bijeenkomst op 7 april 
 
   
   

 
 

 
 
                               

       
      
                                               
         
 
 

 Orchideeën Vereniging 



 

Van de Voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Dit is de datum dat we weer met zijn allen bij elkaar kunnen zijn. 

We laten corona achter ons en richten ons op de toekomst zoals de Orchideeën presentatie op de Keukenhof,  

de Floriade in Almere en voor mij in ’t bijzonder de 6de show in Sézanne (Frankrijk) ook door jullie te bezoeken. 

 

Dit weerzien doen we op ons nieuwe locatie de “ Buitenhof “ van de Hoge School Utrecht. 

Zelfde ingang Botanische Tuinen , daarna links dan rechts. 

De Buitenhof-kas zie je dan aan het linkerkant van het pad.  

 

De  avond is 3 onderdelen: 

1 -Mededelingen met korte leden vergadering. 

2-Onderlinge tentoonstelling met keuring. 

3-Plantbespreking , daarna verloting.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    7 april  



 

In schoonheidspracht heeft ze altijd uitgeblonken 

Tijdloos stond ze daar te pronken 

Zachtmoedig en een innige beleving 

Genietend van een bloeiend matinee 

Ze was onze orchidee… 

 

 

 

 

Onze Corry is er niet meer   

Op vrijdag 11 maart is Corry beringen op 86 jarige leeftijd overleden.  

 

Corry        kennen we allemaal van haar verhaaltjes 

        en bijpassende tekeningen in ons boekje. 

                Een gave om zo mooi te tekenen. 

Corry       maakte deel uit van mijn orchideeën  

                Kenners/werkers in de Botanische Tuinen, 

                samen met Jan Verweij en Henk Hagen 

                waren ze elke dinsdag in de orchideeënkassen  

                met de planten te verzorgen. Geweldig van hun. 

Corry       en de Orchideeën-weekenden zowel in de Tuinen  

                en op Keukenhof was ze een vast kracht met de opbouw en 

                afbreken, maar altijd met potlood en papier voor de ruwe  

        schetsen. 

Corry       we zullen je missen, maar via jouw tekeningen met verhaaltjes  

                in ons boekje zal je altijd bij ons zijn in herinneringen.  

                                                  

                                                                                                                             John. 



 

Agenda donderdag 7 april. 

 

 19.00u                                       Hek en kas open. 

                                                  Koffie en thee.  

                                                  Planten in schrijven voor de tentoonstelling. 

 

19.30u – 20.00u                         Mededelingen en ledenavond. 

 

20.00u – 20.30u                         Keuren van de planten. 

 

 

20.30u – 21.30u                         Pauze en verkoop lootjes. 

 

21.00u – 22.00u                         Uitslag, plantbespreking met de verloting. Sluiting 

 

                                                                                                                     Mag mijn tattoo ook gekeurd worden? 

Onderlinge tentoonstelling:  

Paar regels zijn hier aan verbonden. 

1. U moet ze zelf de orchidee in bloei hebben gekregen. 

2. Geen luis , wolluis of andere beestjes op de plant.   

3. Uw naam en de naam van de plant opgeven.  

4. Naam van de orchidee in of op de pot vermelden  

5. Schrijfgerei meenemen. 

6. Kas, huiskamer , mini’s en Phalaenopsissen.           

7. Veel succes! 

 

 

 



 
 

Naturalisonderzoekers sporen illegale plantenhandel 

op  

Orchideeen zijn wettelijk beschermd, maar deze 

planten worden nog volop illegaal verhandeld  

Een nieuwe online zoekmachine van Naturalis laat zien 

hoe en waar wilde terrestrische orchideeën en hun 

producten over de hele wereld worden verkocht. Online 

handelsplatformen kunnen de consument  

Daarmee laten weten welke bedreigde soorten alleen 

met een vergunning verhandeld mogen worden. 

    

Anacamptis morio orchidee, opgegraven voor de ondergrondse wortelknollen voor productie van salep (Bron: 

Susanne Masters)Er komen steeds meer beperkingen voor de online handel van bedreigde dieren, maar via internet 

worden wettelijk beschermde planten, waaronder veel orchideeën, nog steeds op grote schaal zonder vergunning 

verkocht. Alle orchideeën vallen onder de internationale overeenkomst van de Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Deze overeenkomst reguleert de internationale handel in 

bedreigde dieren- en plantensoorten en verbiedt het waar nodig. Daarom mogen orchideeën alleen worden in- en 

uitgevoerd met vergunningen. Veel landen beschermen wilde orchideeën ook met nationale wetgeving. Helaas blijkt 

dit nog niet voldoende om illegale handel in orchideeën te voorkomen. 

Illegale plantenhandel via internet 

Daarom ontwikkelden onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center een geautomatiseerde zoekmachine om de 

handel in wilde orchideeën via internet in kaart te brengen. De onderzoekers ontwikkelden een webcrawler om 

gegevens te verzamelen over de verkoop van salep.  Salep is een poeder dat wordt gemaakt van gedroogde en 

vermalen ondergrondse wortelknollen. Deze knollen zijn afkomstig van aardorchideeën uit het Middellandse 

Zeegebied. Salep is onder andere populair in Turkije, Griekenland en Iran, waar het wordt verwerkt in koffie en ijs. 



De onderzoekers verzamelden de verkoopgegevens van salep gedurende een periode van 18 maanden. Het salep-poeder werd verkocht vanuit 

verschillende landen waaronder de Verenigde Staten en India. De verkooplocaties lagen zowel binnen als buiten het inheemse 

verspreidingsgebied van de verhandelde orchideeënsoorten. 

Bewustwording 

Hoe is dit mogelijk? Susanne Masters, plantenwetenschapper bij Naturalis en lid van het onderzoeksteam, heeft de volgende verklaring: ‘Zowel 

verkopers als kopers van salep wisten wellicht niet dat deze transacties illegaal zijn. Handel in wilde dieren krijgt veel media aandacht maar 

handel in wilde planten helaas veel minder.’ Toch blijft Masters optimistisch: ‘Online platforms kunnen consumenten met een pop-up 

waarschuwen dat voor aankoop van salep vergunning nodig zijn. Dat zal consumenten bewuster maken van illegale handel in bedreigde 

planten, en illegale handel via internet ontmoedigen.' 

Duurzaam alternatief 

 

Gedroogde Dactylorhiza wortelknollen verhandeld als salep (Bron: Susanne Masters)Naast 

het opsporen van illegale plantenhandel, ontdekten de onderzoekers nog iets: de 

marktwaarde van orchideeën die in het wild worden verzameld voor salep is slechts een 

fractie van de verkoopwaarde van gekweekte orchideeën. ‘Terwijl gekweekte 

kamerplanten een duurzaam alternatief kunnen zijn voor in het wild geoogste 

orchideeën, is gekweekte salep nog niet economisch rendabel. Daar moet verandering in 

komen', zegt Masters. Kunstmatige kruisingen tussen orchideeënsoorten, die in het wild 

niet samen voorkomen, in combinatie met goedkope vermeerdering via weefselkweek, 

kan salep-productie helpen verduurzamen. 

• Het artikel 'Quantifying an online wildlife trade using a webcrawler’ is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Biodiversity and 

Conservation.  

Tekst en foto's: Susanne Masters, Naturalis Biodiversity Center 

Kaart: Rachel Schwallier 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-022-02367-z?fbclid=IwAR2cyYW6l2np-zxCjXGP_uB3J_5F8i1yckfdcjkE-HisOb2cECnyT17MqhA
https://www.naturalis.nl/
https://www.naturalis.nl/


 

Lekker bezig in de Keukenhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst alle verpakkingen verwijderen.  

Ries, Gerda, Regina jr en Nel  waren uren 

zoet hiermee. 

 

Waar blijven de orchideeën John? 

 O, de roze daar , ik zag ze niet zo gauw. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma's brei-kunst 

Geel verzamel hoek 



Dikke pret John en Aad Verdel       Top overleg              Foto’s Jeroen van Schaik 

 



 

     John met Jan en Ria Bakker        John past ook overal in. 

 

 



   Gerda           en                                                                     Ries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De laatste shots van Keukenhof 2022 van 24 maart tot 15 mei geopend. 

 



 
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. 

Voor altijd dank je wel Corry voor je mooie tekeningen met beschrijving.  

Nel van der Meer 



 

 

Volgende bijeenkomsten voor 2022 : 

 

9 juni                 Lezing van Herman ter Borch over Dracula’s Pleurothallissen ,Masdevallia’s  

                    Verkoop van botanische orchideeën.  

11 augustus      Lezing over Cattleya ’s door Jan Sienders 

 

13 oktober        Doe-avond met oppotten van orchideetjes en verpotten van uw orchidee mogelijk. 

                              Bingo  

15 december     Kerstavond.   

 
 
 

Er zijn nog 25 leden die hebben hun lidmaatschap 2022  

nog niet betaald. Graag zo spoedig mogelijk. 

Eventueel per kas op de bijeenkomst 7 april !! 
 
Bankrekeningnummer:  
 
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi  

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

Boekje per post is  € 7,50 extra   
 

 

Extra 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                                Kring Utrecht 

Bijeenkomsten 2022 : 7 april, 9 juni, 11 aug, 13 okt en 15 dec.                 Bijeenkomsten 2022: 2 april en  11 jun.                                                                                                    

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

                                                                                                                                       

   
Voorzitter: John Nieuwenhuis  
Telefoon: 035 5412519  
 
Secretaris/ledenadm/Clubblad      
Nel van der Meer                                                                                                                                                
0682002093                                                          
phvandermeer@gmail.com 
      
 
Website:https// www.orchidee-gooi.nl                                     
                           
Penningmeester:      
Udo Hasewinkel 030 6957139     
penningmeester@orchidee-gooi.nl                    
                                                                                                                                   
 

Bankrekeningnummer:  
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
           
Erelid:                                                                                                                              
John Nieuwenhuis   
Hennie van den IJssel 
                                                                                      
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis   

Regina van den IJssel                                                                     A.L.V. vergadering NOV    16 april- 2022                                                                                            

 Zie website:   https://www.nov-orchidee.nl/ 

  

Bestuurslid Alg. Zake                                                                    Aanvang 10.00u tot 13.00u  In de Serre                                                           

Fred Siesling                                                                                          Aanmelding verplicht !!!  secretaris@nov-orchidee.nl   

                                                                                                            

http://www.orchidee-gooi.nl/
https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
mailto:phvandermeer@gmail.com
mailto:penningmeester@orchidee-gooi.nl
mailto:secretaris@nov-orchidee.nl

