
 
 

        
 

 

  
 

 
 

                    
                                                         
 
 
                 Kerstbijeenkomst op 15 DECEMBER   

                                               
      
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 Orchideeën Vereniging 



 
 
 
 
Van de Voorzitter,  
De avond over ver- en oppotten van Orchideeën  

was zeer gezellig en leerzaam.  

Het is de moeite waard om,  

zoals in het verleden een vast gegeven was,  

dit weer op te pakken.  

Het bestuur gaat dit uitwerken voor volgend jaar. 

Het ledental van de vereniging is sterk gedaald,  

oorzaak de Corona en natuurlijke veroudering,  

maar nog steeds hebben we een behoorlijk aantal leden.  

60 leden, waarvan er ongeveer 30 de avonden bezoeken.  

Op de kerstavond verwacht ik er meer, vanwege de introducees. 

De plantbespreking door Pim Beirens was weer geweldig 

 en zeer leerzaam. Ik wil hem vragen om dit vast  

voor ons te gaan doen,  

want wat goed is moet je niet veranderen. 

 Groet, John 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kerst bij 't Gooi 
 

Onze kerstavond (15 december) wordt geweldig. 

Inloop van de avond is vanaf 18:00 uur met koffie/ thee en kerststol, 

waarna het programma om 19:30 uur zal starten met diverse  

onderdelen. Zoals het te maken kerststuk. 

Het kersstuk zal beoordeeld worden door een vakjury en  

hier is dan ook een leuke prijs aan verbonden. 

 

Ook is er een BINGO, we doen 3 rondjes met leuke kerstprijzen. 

 

De plantbespreking van meegebrachte orchideeën mag natuurlijk 

niet ontbreken. 

 

Tot slot zal er een grote verloting zijn.  

Nu nog voor de prijs van €0,50 per lot, dit wordt volgend jaar €1. 

Natuurlijk zal deze avond plaatsvinden in kerstsfeer en klinkt er  

sfeervolle kerstmuziek.  

 

Het is misschien een beetje fris, daarom is een kersttrui en muts een goed idee en dat ziet er ook 

nog  

gezellig uit. 

Dank aan allen voor de voorbereiding van deze avond, zoals het inkopen van de materialen, het kerstgroen knipp

en, ons "café" inrichten en de  

werktafels klaarzetten voor het maken van de kerststukken. 

Denk allemaal aan een schaartje en doosje voor het vervoer van je  

kerststuk (bv grote schoenendoos). 

Veel plezier en fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling, 

Jullie Bestuur 

 

 

 

 



 

 

De plantjes van Pim 

Pim had een tweetal orchideeën meegebracht. De eerste was een Cattleya dormaniana met één enkele 

bijzonder elegante bloem. Deze soort is wat minder vaak te vinden bij hobbyisten.  Waarschijnlijk omdat 

de kweekwijze iets afwijkt .  Ook Pim heeft er de nodige problemen mee gehad en bekende dat dit zijn 

5e plant was. Vier eerdere exemplaren hebben het niet gehaald. Maar doordat hij in een boek van Fowlie 

een uitstekende beschrijving had gevonden van de natuurlijke omgeving van deze soort, heeft hij ‘m 

heel gemakkelijk kunnen opkweken. Cattleya dormaniana moet namelijk vrij vochtig staan.  In 

tegenstelling tot andere cattleyas mogen de wortels niet tussendoor opdrogen.  En verder kan deze 

soort slecht tegen direct zonlicht.  Dat blijkt ook uit het relatief donkere blad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende plant van Pim was een hybride, genaamd Bangkok Sunset.  Pim had die enkele weken 

eerder aangeschaft, mét bloemtak. Voorouders van deze orchidee kwamen uit de geslachten 

Rhynchostylis, Vanda en Aerides. Een mooie, fraaie gekleurde kruising die erg compact was. Gezien de 

voorouders vermoedde hij dat deze populaire warm groeiende soort vrij gemakkelijk in de huiskamer te 

kweken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De plantjes van Jannie  

Phloeophilia en Muscarella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee soorten mini-orchideeën, die voorkomen in hetzelfde gebied, namelijk de westelijke Andes. Daar zijn 

warme regenbossen. 

Je kunt ze alleen van elkaar onderscheiden, als ze bloeien. 

Phloeophilia’s krijgen bloempjes, die net als bij Zootrophyions aan de zijkanten spleetjes hebben voor de 

bestuivers. Ze gaan dus niet open. Ze bloeien, als ze voldoende water krijgen,  in j́uni, juli en augustus. 

Muscarella’s hebben bijna het hele jaar door bloempjes. Uitgezonderd januari en februari, de wintermaanden 

dus. 

 
 

  

 

 

 

Porpax extentoria. 

Dit schattige orchideetje komt voor in tropische gedeelten van Nepal, Myanmar en de Andaman eilandengroep.  

In de herfst en winter komen de blaadjes met daaraan de nieuwe afgeplatte pseudobulbjes. In de late winter en voorjaar 

sterven deze blaadjes af. Dan komen in juni van onder de nieuwe pseudobulbjes de bloemstengeltjes, zo dun als een 

speld. Ze produceren daaraan en prachtig trompetachtig bloempje met een klein spoor, wit met een lila en rose lip. Het 

bloemstengeltje is op 1/3 van boven versterkt door extra vezeltjes en heeft daardoor een wat wittere kleur. Dit is voor 

de stevigheid, anders zou het bloempje het stengeltje knakken. De bloei duurt 14 dagen. 

 

 

 



 

Verslag bijeenkomst van 13 oktober. 
John heet ons welkom, met de mededeling dat Hennie van den IJssel en Fred ziek zijn. 

En wenst hun beterschap. 

We  hebben een nieuwlid : Saskia van Dalen en zij krijgt van John een welkoms orchidee. Gaat 

gewoon van de loterij orchideeën af laat John ons weten. 

 

Daarna  begint John enthousiast  te vertellen over het 

kerststukje wat we gaan maken op de bijeenkomst 16 

december. Kostprijs 10 euro. 

Graag voor 1 december aanmelden, wegens inkoop !! 

De kleur van de Cymbidium roze en geen andere 

kleuren. 

Lint en kaars in wit en blauw kleuren mogelijk. 

Het gezelschap werd in tweeën gedeeld voor het 

oppot programma. 

De Phalaenopsissen werden gretig verpot. 

Ook de eigen meegebrachte planten konden verpot 

worden, van groot tot klein. 

 

Op verzoek van John gaat                                                                                        

Pim de plantbespreking doen. Heel goed!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De plant van Mieke : Cochleanthes amazonica 

De naam van deze orchidee zegt het al en komt hoofdzakelijk voor in de landen rond 

Amazone. Zoals Brazielie,Suriname, Venezuela, Colombia,Equador en Peru. 

Daar heb je de natte schaduwrijke bossen. De orchidee heeft geen bulben maar heeft 

wel vochtige omgeving nodig. Geen water op de plant geven dat veroorzaakt wortel 

rot.  
 
 

 

 

 

De planten van Udo: 

Zijn Zygopatalium  staat zomers buiten vanaf mei ongeveer.  

maar niet in direct zonlicht. De bloei duurt ongeveer zes weken. Houd de Zygopetalum goed vochtig. Geef de 

plant daarom ’s zomers en ’s winters minimaal eens per week water. Zorg ervoor dat de wortels van de 

Zygopetalum niet in het water blijven staan.  

Verwijder het restwater uit de sierpot na het gieten. 

Geef eens per maand (orchideeën)voeding, om zo een optimale groei en bloei te bereiken.  

De ideale temperatuur ligt tussen 15-25˚C. 

Knip de tak met uitgebloeide bloemen af na de bloei aan de onderkant van de bloemstengel. 

Zygopetalum moet na de bloei bij voorkeur op een wat koelere plaats staan, maar wel licht De plant maakt dan 

nieuwe scheuten aan, waaruit nieuwe bloemtakken komen. Als er nieuwe bloemen aan de Zygopetalum zitten 

kan deze terug naar de huiskamer. Blijf één keer per maand (orchideeën)voeding geven. 

Je kunt de Zygopetalum na twee tot drie jaar verpotten, direct na de bloei. Het is mogelijk de orchidee op te 

splitsen in twee of drie nieuwe orchideeën. De kans op nieuwe scheuten is dan groter. Gebruik orchideeëngrond 

om de planten in op te potten. Bij een goede behandeling zal de plant nieuwe scheuten maken, waaruit nieuwe takken komen. De Zygopetalum 

kan makkelijk meerdere keren per jaar bloeien. Bewaar de stok en de clip na de bloei voor de volgende bloemstengel. 

 



De Cattleya Labatia heeft Udo enkele jaren terug van Wil van Velsen overgenomen. 

Informatie gezocht op internet. 

Vertaald uit het Engels-Cattleya labiata, ook bekend als de karmozijnrode cattleya of ruby-lipped cattleya, is 

de typesoort van Cattleya, ontdekt in 1818 in Brazilië. Deze plant groeit in het noordoosten van Brazilië, in 

de staten Pernambuco en Alagoas. Ze groeien tot verschillende groottes, afhankelijk van het gebied waar ze 

vandaan komen. vereist een omgevingstemperatuur van 12-35 ° C  

Cattleya labiata is een zeer mooie potbloem, beroemd om zijn prachtige, charmante en geurige bloemen. 

De groene bladeren zijn leerachtig, de bloemen kunnen tot 20 cm groot zijn en er zijn veel kleuren en 

patronen. Het is niet moeilijk te planten en is geschikt voor mensen die voor het eerst orchideeën planten. 

Zolang het voor voldoende zonlicht en vocht krijgt 

Daarom kunt u een luchtbevochtiger of spray gebruiken bij droge omstandigheden om te voorkomen dat 

de bladeren uitdrogen en verwelken. In de winter moet de watergift worden verminderd en moet de 

ondergrond zo droog mogelijk worden gehouden. 

Cattleya labiata houdt van veel zonlicht, maar kan 's middags geen direct zonlicht ontvangen, anders 

kunnen de bladeren bruin worden door te sterk zonlicht. Voldoende licht zorgt ervoor dat de planten beter groeien en het is gemakkelijker om 

meer bloemen te produceren. Te veel schaduw zorgt ervoor dat de bladeren lang groeien, de planten dun zijn en zelfs niet bloeien. Onder 

normale omstandigheden kan de cattleya labiata 's morgens,' s avonds en in de winter vol licht krijgen en het is het beste om deze goed te 

verduisteren in de sterke zomer. Binnenshuis is de beste plaats om de cattleya labiata bij het raam met transparante of doorschijnende 

gordijnen. 

Als de cattleya labiata potplant meer dan 2 jaar wordt gekweekt of als deze te weelderig wordt (zoals meer dan 10 knoppen per pot en wortels 

buiten de pot), moet de pot worden vervangen. Het veranderen van potten helpt planten te groeien en meer bloemen te produceren. Het 

vervangen wordt in de lente of herfst, als het klimaat koel is, is het gemakkelijker om te overleven. Wees zuinig met bemesting 3 a 4 keer per 

jaar is voldoende 
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 Maxillaria schunkeana van Hans Willems 

 

Wat een mooi diep zwart/paarse bloemetjes heeft deze Maxillaria en ze kunnen wel 4 

weken bloeien. Ze komen het voor in de regenwouden van Brazilie , maar ook in zuiden 

van Azie. Nepal, Himalaya gebergte en  Myanmar. 

Deze orchidee bloeit meestal in de herfst, maar bloeit ook af en toe in de lente. 

Hans heeft hem op een blok , regelmatig sproeien.   

De plant niet in de zon hangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was deze Cattleya ook van Hans?  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Gelezen in de bloemenkrant:  
 
 

 

The Bush Brothers, orchideeën-hunters 

 

Een opvallende 

stand op de Royal 

Flora Holland 

Trade Fair in 

Aalsmeer: The 

Bush Brothers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op stand nr 23.5 kan je voor het eerst kennismaken met twee broers - een tweeling ook nog - die in de jungle van Zuid-

Amerika zoeken naar bijzondere orchideeën. Daarvan hebben de twee broers er inmiddels al enkele tientallen gevonden.  

Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de bijzondere soorten, kweken de broers de orchideeën ook zelf op. Dat 

gebeurt op het eigen bedrijf in het Westlandse De Lier (tussen Rotterdam en Den Haag). 

The Bush Brothers zijn Patrick en Marco. De twee zijn beiden ervaren botanisten, die al jarenlang door het oerwoud zwerven. 

Daar hebben de twee al belangrijke ontdekkingen gedaan, vooral Oncidiums, Zygopetalums en Brassia’s.  

Al lang geleden zijn de tweelingbroers een eigen bedrijf gestart, met 4,4 hectare kas. Dat is modern ingericht met meerdere 

afdelingen waardoor elk soort opgroeit onder natuurlijke omstandigheden. 

Hun ontdekkingen hebben de Bush Brothers al veel erkenning opgeleverd onder collega-botanisten over de hele wereld.  

Niet voor niets zijn ze meermalen onderscheiden met de prestigieuze ‘Botanical Discovery Award’ van de International Botanists 

Association. Hun vindingen sierden tientallen keren de covers van veel gelezen vakbladen. Daarom vinden de twee broers het 

tijd worden dat het vak weet wie erachter de vaak spectaculaire vondsten zit. 

 

www.bushbrothers.nl 
 

 
 

 

 
 

http://www.bushbrothers.nl/


 

 
Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                                 Kring Utrecht 

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

Bijeenkomsten 2022 : 15 dec.                                                                       Bijeenkomsten 2022: 26 november. 

                                                                                                                      2023: 4 maart-13 mei-1 juli-16 sept- 7 okt??- 25 nov.  

                                                                                                                       Botanische Tuinen – Wachendorffzaal  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

Voorzitter: John Nieuwenhuis  

Telefoon: 035 5412519                                 Club bijeenkomsten Gooi 2023 : 

                                                                                                                   9 febr.-13 pril-15 juni- 17 aug- 12 okt-14 dec. 

Secretaris/ledenadm/Clubblad      

Nel van der Meer                                                                                                                                       

0682002093                                                                                                                   

phvandermeer@gmail.com 

      

Website: https// www.orchidee-gooi.nl                                 

                           

Penningmeester; 

Udo Hasewinkel 030 6957139                            Tot volgend jaar 9 februari bij de eerste bijeenkomst : jaaroverzicht Udo en Nel 

penningmeester@orchidee-gooi.nl        en een lezing van Gerard Heusden over al het moois wat vliegt, zwemt en groeit

                               in Suriname 

                                                                                                                       Met groet en goeds Nel                                                                                                                     

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                                                                                                 

    

Bestuurslid Alg. Zaken                                                                     

Fred Siesling                                                                                           
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