
 
 

        
 

 

  
 
 
 

                    
      Bijeenkomst op 9 juni met lezing door Herman ter Borch!! 
 
   
   

 
 

 
 
                               

       
    
  
                                               
    

 Orchideeën Vereniging 



    
Van de Voorzitter. 

 

Eindelijk was het zover de 1e echte 

bijeenkomst na de coronaperiode.  

Ondanks slecht weer waren we toch met 

27 personen. Klasse van jullie om de 

onderlinge tentoonstelling met keuring 

tot een gezellige avond te maken. 

We begonnen met een moment van 

herdenking voor Corrie Beringen, Andre 

van de Poel en mevrouw Kohl. 

Inmiddels is ook ,mijn vriend ,Jan Bakker 

overleden.  

Terwijl ik dit schrijf zijn de 

voorbereidingen voor Sézanne in volle gang. 

Materiaal na sluiting van de Keukenhof verzamelen we en gaat op transport door mede werking van Aad Verdel naar Sézane in Frankrijk. 

We doen dit al jaren met Hennie en Regina  Nel, Gerda en Ries Fred en Udo. 

Alleen nu zonder Jan Bakker. Keukenhof had een mooi afscheidsstuk voor Jan gemaakt. 

We wensen zijn vrouw Ria veel sterkte voor de toekomst. 

 

 

De komende bijeenkomst op 9 juni  is er een lezing van Herman ter Borch. 

Over Pleurothallissen, Masdevallia’s en Dracula’s.  

Tevens neemt Herman ook botanische orchideetjes mee voor de verkoop. 

Heel interessant na zoveel jaar verkoop van echte orchideeën. 

De verlotingsplanten komen deze keer niet van Floricultura , ik zit namelijk in Franrijk. 

Herman verzorgt de verloting en dat wordt dus een verrassing! 

Hoe de avond er precies uit gaat zien is moeilijk vast te stellen want Herman als hij het op zijn heupen heeft is het al gauw middennacht (grapje)  

De avond begint om 19.30 en eindigt uiterlijk 22.30u   

Ik wens jullie heel veel plezier , komt allen naar deze bijzondere lezing ,  

ik zelf zit in Frankrijk. 

                                                                                                                                                               John 



  

                                             

Agenda donderdag  9 juni 

 
 18.30u -  19.45u                       Hek en Buitenhof-kas open. 

                                                  Koffie en thee.  

                                                  Verkoop orchideeën door Herman ter Borch 

 

19.45u  - 20.00u                        Mededelingen. 

 

20.00u – 20.45u                         Lezing door Herman 

 

20.45u – 21.15u                         Pauze en verkoop lootjes. 

 

21.15u – 21.45u                         Lezing 2e deel 

 

21.45u  - 22.15u                        Plantbespreking en de verloting.  

Sluiting 

 

Excursie in september 

We bezoeken 2 of 3 kwekers in het Westland, de datum is nog niet bekend.   Na Sézanne gaat John daarmee aan de slag. 

Het wordt op een zaterdag, maar het zal héél prettig zijn als we nu komen te weten hoeveel mensen er mee gaan vanwege het vastleggen van 

de bus. 

Onder voorbehoud vertrekken  we om 8 uur . 

We zijn rond 18.00u terug in Utrecht en willen daarna BBQ.  

De kosten schatten we  op 40 euro per persoon ook voor introducee. 

Geef je op zodat we in actie kunnen komen !!                                              

 

                                                                                   De reiscommissie. 

 

 
 

 



 

Pleurothallidinae  

  

Pleurothallis achtige groeien in Midden en Zuid Amerika. Maar de groep is zo groot dat het 

onmogelijk is om alles van deze planten te bespreken in een lezing. 

Vandaar dat ik een selectie heb toegepast van de soorten die ik zelf heb. 

Mijn voorkeur gaat uit naar het geslacht Dracula dat ik al vanaf 1990 kweek, maar sinds een aantal 

jaren kweek ik ook andere soorten, zoals Andinia, Barbosella, Diodonopsis, Dryadella, Lepanthes, 

Masdevallia, Platystele, Porroglossum, Pleurothallis, en nog een aantal soorten. 

De planten groeien over het algemeen in bossen met een gematigd tot koud klimaat en beschut 

tegen teveel licht.  

Waarbij een goede luchtvochtigheid een must is. 

De laatste jaren is er nog al wat gesleuteld aan de naamgeving van diverse geslachten, waardoor het 

soms verwarrend is wat de juiste naam van de plant is. Nadere toelichting op dit alles hoor je tijdens 

de lezing. 

  

Groeten 

Herman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Voorjaars Orchideeëndag  

 

Ook dit jaar vindt deze dag plaats in Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht. 

Dierdonkpark te Helmond. 

(bereikbaar vanaf parkeerterrein Albert Heijn, Dierdonkpark 10 Helmond) 

Bezoekers zijn welkom vanaf 10.00 uur tot 13.30 uur 

Verkopers wij nodigen je graag weer uit deze dag een stand in te richten voor de 

verkoop van orchideeën of aan onze hobby gerelateerde artikelen. 

Zoals je weet is deze dag van de orchidee niet alleen bedoeld voor het grote 

publiek maar ook voor NOV-leden en andere orchideeënhobbyisten. Neem dus 

ook wat bijzondere planten mee. 

Een NOV-lid betaalt € 5,00 per tafel (120 x 90 cm). Meer tafels tot een maximum 

van 3 tafels kan ook, mits je dit tijdig aanvraagt. Niet leden betalen voor de eerste 

tafel € 35,00 en € 5,00 per extra tafel, indien beschikbaar. Leden gaan voor niet-

leden. Voor de goede orde: 

- Je kunt je stand inrichten vanaf 09.00 tot 10.00 uur. Opruimen mag pas vanaf 

13.30 uur. 

- Je kunt je auto het beste parkeren op het parkeerterrein van Albert Heijn.  

- Meld je tijdig aan, maar uiterlijk 1 juni 2022 vanwege het indelen van de 

plaatsen. 

- Voor het reserveren van een tafel en eventuele vragen of opmerkingen kun je 

mailen 

   aan: acties@nov-orchidee.nl 

Samen met jullie hopen wij er weer een succesvolle dag van te maken. 

  

mailto:acties@nov-orchidee.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uitnodiging opendeurdagen 

 

Op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni nodig ik jullie van harte uit op de jaarlijkse 

opendeurdagen van Akerne Orchids van 10 tot 17 uur. 

 

U bent van harte welkom voor een babbel en een drankje. 

Als extra bonus geven we op alle aankopen gedurende dit weekend in de serre een 

directe korting van 15%. 

 

  

Hopelijk tot ziens op de opendeurdagen! 

 

Kenneth Bruyninckx. 

 

Gelieve te noteren dat de kwekerij gesloten zal zijn van maandag 30 mei tot en 

met vrijdag 3 juni en dit ter voorbereiding van onze opendeurdagen!  

https://akerne-orchids.us2.list-manage.com/track/click?u=5485cc114196ab12858ba1c88&id=bf18c3638e&e=64d48715ab
https://akerne-orchids.us2.list-manage.com/track/click?u=5485cc114196ab12858ba1c88&id=25da8d38ac&e=64d48715ab


 

 

 

 Berichtje van Margreet & Pier Sinia  
 

 

 

We hebben de Keukenhof bezocht.  

Wat geweldig en indrukwekkend mooi is de tentoonstelling van de orchideeën. 

We waren hiervan onder de indruk. 

Onze felicitaties aan John en de andere inrichters hiervan. 

Bijgaand enkele foto’s. Op één foto is Margreet op de rolstoel te zien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inpakken en wegwezen. 
16 mei hebben Hennie met dochter Regina , Udo, Fred, Gerda en Ries en Nel de Beatrixhal ontruimd en ingepakt voor Sézane  

Fred heeft van de laatste loodjes foto’s gemaakt. Elk leeg gaatje werd opgevuld en Aad Verdel zorgde voor het transport naar Frankrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DIODONOPSIS ERINACEA  

 
Gevonden in Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia op een hoogte van 1600 tot 3400 meter als een mini-

miniatuur formaat, koel tot koud groeiende epifyt in vochtige bossen op westelijke hellingen en nevelwouden 

met rechtopstaande, afgekorte stengels  omhuld door 2 tot 3 buisvormige schutblaadjes en rechtopstaand 

lang blad van 4 tot 7 cm. De bloemstengels groeien net boven het blad uit. De bloemetjes zijn wat stekelig en 

knikken wat naar beneden.  

De Diodondopsis verdraagt geen direct zonlicht, de ervaring leert hoe je het beste deze orchideetje kweekt. 

 De maximale dagtemperaturen zijn het hele jaar door 24-26°C; de minimum nachttemperaturen zijn het hele 

jaar door 12-13°C. Laten we niet vergeten te zorgen voor de aanwezigheid van plotselinge veranderingen van 

9-11 ° C tussen dag en nacht, die essentieel zijn voor de harmonieuze ontwikkeling en voor de bloei van de 

orchidee. 

 De “Egel” Diodonopsis heeft een luchtvochtigheid nodig die nooit onder de 65% mag komen.   

Substraat, groeimedia en verpotten: 

 Diodonopsis erinacea kan zowel in potten als en op een blok worden gekweekt.  De samenstelling van het subraat is belangrijk.  

Geen rustperiode betreft water geven en niet helemaal uit laten drogen. Om de 3 à 4 beurten bij het water matig vloeibare mest toevoegen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dodonopsis hoeijeri Dodonopsis anachaeta Dodonopsis erinacea 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=nl&hl=nl&prev=search&u=https://1.bp.blogspot.com/-rLzPKb2qtHg/XN2DZbxjXEI/AAAAAAAACKc/J6tIzmpic7kJkg_y62OkGUSQqkop3_lZACLcBGAs/s1600/6187400490_a9793c0196_b.jpg


 

DISA UNIFLORA 

Disa uniflora komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Deze terrestrische orchidee wordt vaak gevonden langs 

beekjes, bij watervallen en in afwaterende gebieden langs Ze groeien in zure grond bij pH 5-6 en 

tolereren geen water met een zoutconcentratie De Disa kunnen groeien in omstandigheden van totale 

schaduw tot volle zon. Het is een kleine tot middelgrote, koel tot koud groeiende orchidee, die 15-60 cm 

hoog kan worden, met stevige bladeren van 15-25 cm  De stengels zijn met lancetvormige tot 

langwerpige-lancetvormige, scherp. 

De gemiddelde temperatuur in de zomer is 24-26°C en 's nachts 14-15°C, wat een dag verschil geeft van 

10-11°C. In de winter is de gemiddelde dagtemperatuur 17-18°C, 's nachts 7°CDe Disa uniflora moeten 

elk jaar worden verpot. Dit is vooral belangrijk bij planten die in veenmos worden gekweekt, omdat 

constant vocht van dit materiaal de afbraak en groei belemmerd gedurende het jaar Bovendien verandert 

veenmosverval de balans van sporenelementen, die giftig zijn voor orchideeën. Wanneer de plant in het 

voorjaar een bloemenscheut begint, produceert deze tegelijkertijd nieuwe knollen die het volgende jaar 

opgroeien en bloeien.  het einde van de bloei in de late lente en vroege zomer. Volwassen plant past in 

een pot van 10-12 cm. Nieuwe wortels en knollen zijn erg kwetsbaar en moeten voorzichtig worden 

behandeld. 

Disa uniflora mag nooit helemaal uitdrogen. De beschikbaarheid van water is belangrijk, maar de kwaliteit 

ervan is cruciaal.  De planten groeien het beste met regenwater, maar je kunt ook gedestilleerd, water 

gebruiken. Hier en daar kan kraanwater gebruikt worden als de zoutconcentratie erg laag is en het water 

geen chloor bevat.  

 

Kunstmest: 

Hooguit af en toe wordt een zeer verdunde mestoplossing gebruikt tijdens de actieve groei periode.  

Rustperiode: 

De Disa uniflora planten verbruiken in de winter minder water en verliezen minder door verdamping, dus de hoeveelheid water kan iets 

verminderd worden, maar het substraat moet altijd vochtig zijn. 

 



 

 

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 enkele leden die hebben hun lidmaatschap 2022  

nog niet betaald. Graag zo spoedig mogelijk. 

Eventueel per kas op de bijeenkomst 9 juni !! 
 
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   
 

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                                 

https://www.orchidee-gooi.nl 

Bijeenkomsten 2022 : 9 juni, 11 aug, 13 okt en 15 dec. 

 

Kring Utrecht 

 

Bijeenkomsten 2022: 11 jun.  In Bilthoven 

6 augustus, 8 oktober en 26 november. Botanische Tuinen 

http://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                                                                                                 
  
 Met groet en goeds Nel  
Bestuurslid Alg. Zake                                                                     
Fred Siesling                                                                                           

                                                                                                            

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

