
 
 

        
 

 

  
 
 
 

                    
                 Bijeenkomst op 11 augustus met lezing door Jan Sienders !! 

 

                                                                       Thema Cattleya’s    

   

 
 

 
 
                               

       
      
                                               
        
 

 

         
 

 Orchideeën Vereniging 

             De Jaguar op zoek naar ........ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 

Geweldige show in Sézanne, jullie hebben al het één en ander gehoord van Jeroen.  

Tijdens de bijeenkomst afgelopen juni ben ik telefonisch op de hoogte gehouden van 

de bijeenkomst.  

Het was een goede avond met een lezing van Herman ter Borch.  

Ik hoop dat er iets is blijven hangen want als Herman eenmaal los gaat berg je dan 

maar…        

Hij weet ontzettend veel en kan het ook goed overbrengen.  

Nu staat er weer een leuke avond op het programma namelijk ‘alles’ over Cattleya’s!  

Een lezing van Jan Sienders.  

Ik ga proberen wat Cattleya ’s in de verloting te krijgen.  

Komt Allen!  

                                                                                                                                                                                     

John 

PS geef je op voor de excursie in september! (zie verder in dit blad) 



 

 

 

Hoi leden van ‘t Gooi 

De basis voor de lezing is het boek van Whitner deel 1 van Cattleyas and their relatives.  

Ook de uitbreiding met verschillende soorten die nu tot Cattleya zijn hernoemd en het 

verpotten wordt behandeld. 

Ook allen een fijne zomer toegewenst en tot 11 augustus 

                                                                                                                                                                             

Jan Sienders 

 

 

 

 

 

 

Jan Bakker 

Liefhebber van Cattleya, heel bijzonder omdat we nu een avond hebben met als onderwerp Cattleya’s… Jan zou dit heel 

mooi hebben gevonden. 

Terugkijkend op wat Jan heeft betekend voor onze club kan ik heel wat dingen opsommen: 

40 jaar lid – bestuurslid – excursie-commissie – potgrond + meststoffen commissaris – aankopen en beheren van bark  - 

garagebox gehuurd voor opslag – altijd aanwezig voor opbouw tentoonstellingen in binnen- en buitenland: 

orchideeënweekenden, Botanische Tuinen en Keukenhof, teveel om op te noemen…   

Jan we gaan je missen, zowel privé en als club-icoon. 

Ria veel sterkte met dit grote verlies. 

                                                                                                                                             Je vriend John 

 

 

 

 

 



 

 
 

Spoorboekje donderdag 11 augustus 2022 

19.00u  hek en Buitenhof-kas open, er is koffie en thee 

19.30u start en mededelingen 

20.00u – 20.30u 1e deel lezing Jan Sienders over Cattleya’s  

20.30u – 21.00u pauze en verkoop loten 

21.00u – 21.30u 2e deel lezing Jan Sienders over Cattleya’s 

21.30u – 22.15u plantbespreking en verloting 

22.15 sluiting 

 

Boeken van Corry! 

 

Er zijn op onze clubavond diverse tuin- en orchideeënboeken te verkrijgen uit de nalatenschap van Corry Beringen . 

Carla Verhoef schoondochter van Corry , stuurde heel veel tekeningen, waaronder de Cattleya ’s , die op de laptop van 

Corry stonden. Ik heb de nodige tekst van Corry erbij gezocht wat helemaal in thema van Jan Sienders past. 

 

 

foto’s van en zie:  

 

https://www.ecuagenera.com 

 

 

 

 

     

 

                                               

 

 
 

Cattleya intermedia                                        Cattleya lueddemanniana. 



                      

  

 

CATTLEYA LUEDDEMANNIANA. 

 

 

 

 

Deze keer maar eens één van mijn eigen schoonheden. 

Cattleya lueddemanniana, gekocht tijdens de orchideeën tentoonstelling in de Leidse 

hortus. 

Sindsdien al een keer opgedeeld.  

Een deel pronkt nu in de kas van de hortus in Utrecht, het andere deel heb ik thuis en die 

bloeit nu bij mij voor de eerste keer, het moment dat ik haar kocht niet meegerekend, toen 

zat er een soort dweiltje aan, maar ja, je bedenkt wat dat kan worden en de liefde gaat in dit 

geval via de lectuur en dat is wat anders dan door de maag, ofwel één van die planten, die 

je op een gegeven moment zonodig moet hebben.  

Liefde op het eerste gezicht? Ik geef het toe, soms ben ik hebberig. 

Cattleya lueddemanmana is één bladig, 3 tot 5cm breed en zo ongeveer 25cm lang. 

Eigenlijk zijn de bladeren best wel donker groen.  

De bulben, een beetje afgeplat, spoelvormig. De plant bloeit in het voorjaar. Bij mij was dat 

van 23 april tot 19 mei nadat ik wel een halfjaar tegen de spat heb zitten aankijken, zo op de 

manier van doet hij het of doet hij het niet.(zie je dat voor je?)  

Maar op een dag de bloem, en wat voor een bloem, een knoeper van een bloem. Nadat hij 

pas was ontloken, was de kleur bijna wit . 

Dat waren vast de naweeën van de geboorte want de volgende dag begon er een blosje te verschijnen naar heel licht paars.  

De lip ziet eruit alsof de plant net bij de kapper is geweest. 

 Golvend, met donker paarse strepen, adertjes en vlekjes, naar de keel verlopend naar geel. 

De doorsnede van de bloem, let op, daar komt het, is 20cm en de lip heeft een lengte van 9cm.  

Nou dat is niet te veel gezegd, he? Als je dan deze botanische schoonheid uit Venezuela ook nog wilt ruiken?  

Heel licht, subtiel, zo als het een dame van stand betaamt. 

 
 
 
 



 
 
 
CATTLEYA INTERMEDIA 
 

Cattleya’s worden door orchofielen wel de koningin van de orchideeën genoemd . In de 

literatuur verheerlijkt men haar als de symbolische bloem in liefdesaffaires. Een plant die 

favoriet is voor de cover van tijdschriften en op de deksels van bonbondozen en niet te 

vergeten al die ansichtkaarten. 

Er bestaan in de natuur zo ongeveer 60 soorten Cattleya’s die epifytisch (op bomen) of 

lithofytisch (op stenen en rotsen) groeien. De planten komen voor in Centraal en Zuid 

Amerika, van Mexico tot Bolivia en van Paraguay tot Argentinië. Ook in de Andes op 3000 

meter hoogte groeien Cattleya’s en alsof dat nog niet genoeg is groeien er ook Cattleya’s 

in de Braziliaanse oerwouden. 

Zoals je wel begrijpt, het aanpassingsvermogen van deze planten moet enorm zijn. De 

groeiwijze is verdeeld in twee groepen, de eenbladigen met knotsvormige bulben en de 

tweebladigen met meer cilindervormige bulben, allemaal groeiend aan een kruipende 

wortelstok. 

Het geslacht Cattleya werd in 1824 door dr Lindley opgesteld en vernoemd naar William 

Cattley een tuinbouwkundige en een van de eerste verzamelaars van orchideeën.  

Dit was een stukje geschiedenis, leuk om te weten, maar we willen vooral eens kijken wat 

we met al deze schitterende planten moeten doen, zodat onze troetels zoveel mogelijk 

bloemen geven en ons hart verblijden. Daar gaat hij dan. 

De beste nachttemperatuur ligt zo tussen de 13 en l5 graden en de dag temperatuur 

mag in de zomer oplopen naar 26 tot 32 graden. De in de winter en in de lente bloeiende 

soorten hebben aan het eind van het groeiseizoen, als de bulben volgroeid zijn, zes tot acht weken rust nodig, dan minder water geven en de 

luchtvochtigheid verminderen. De in de zomer bloeiende soorten hebben geen rust nodig. Schermen is nodig, wel veel licht geven, maar alles 

waar te voor staat...........   

Eén van de grootste plagen zijn die leuke slakjes met die schattige antennetjes op hun kopjes. Onverzadigbaar zijn ze, verzot op de nieuwe 

spruiten en de bloemen. Eén zo’n aardige jongen en de volgende dag heeft de plant een minder leuke verrassing voor je in petto. Dan zijn er 

natuurlijk nog wel een stelletje andere illegale huisdieren waar je voor op moet passen. 

Spuiten doen we alleen als het echt niet ander kan, wees zuinig op dit prachtige ruimteschip dat aarde heet. Dan hebben na ons ook anderen er 

nog wat aan.    

 

Corry Beringen. 



 

 

 

Kwekerijen bezoeken! 

John heeft weer een  mooi reisje samengesteld uit de voorkeuren die verschillende leden hadden doorgegeven. 

Het programma ziet er als volg uit: 

 

Programma excursie 24 september 2022 

8.00u toegangshek open, er is koffie in de Buitenhof 

9.00u vertrek 

10.00u aankomst bij Lansbergen Orchids (Zijtwende 30, 2678 LJ De Lier) 

12.00u  vertrek  

12.30u aankomst ANSU Vanda (Middenzwet 22-a, 2291 HM Wateringen) 

14.30u  vertrek 

15.00u  aankomst Van der Goes Orchideeën (Langelandseweg 2, 2631 PS Nootdorp) 

17.00u vertrek 

18.00u aankomst Uithof Botanische Tuinen Utrecht (Buitenhof)  

18.30u  BBQ Buitenhof kas (drankjes voor eigen rekening)  

Richtprijs: bus – lunchpakket – BBQ is € 40,- per persoon 

(leden en introducee zelfde prijs) 

 

Snel opgeven want VOL = VOL 

 

Verschillende leden hebben zich al opgegeven , maar nu is het definitief de datum en de kwekerijen.  

Leden van Kring Utrecht kunnen zich ook opgegeven , sommige hebben dit ook al gedaan.  

De kosten van de bus huren met chauffeur is best prijzig,  

daarom is het fijn als de bus vol is met enthousiaste liefhebbers. 

                                                                                                                                             “De Reiscommissie” 

 

 

 

 

 

 



 
Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                                Kring Utrecht 

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

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

                                                                                                                       6 augustus, 8 of 22 oktober en 26 november. 

                                                                                                                       Botanische Tuinen – studenten-lab 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

Voorzitter: John Nieuwenhuis 3 september  Liefhebbersmarkt: Terrein Botanische Tuinen 

Telefoon: 035 5412519  

 

Secretaris/ledenadm/Clubblad      

Nel van der Meer                                                                                                                                      1 oktober- NOV-Najaarsdag          

0682002093                        Binnen in de  gang-kassen  Botanische Tuinen                                                                                             

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                                                                                           

Brilmontuur met orchidee print 

Voor u gezien, maar niet gekocht 

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