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veertigste Jaargang N°8

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 19 mei 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond hebben we als gast spreker :

Sake Kuipers
Met als speciaal onderwerp

Araceae
Sake schreef ons:

Van cobralelies tot penisplanten
Iedereen kent ze eigenlijk wel, de aronskelken, wintergroen, met

na de zomer de vuurrode, tot 40 cm hoge trossen met bessen.
Voor de één een mooie plant, maar voor de ander onuitroeibaar
onkruid. Dat laatste te danken aan de mieren die het zaad door
de hele tuin verspreiden. Eigenlijk is deze Italiaanse aronskelk
(Arum italicum) een stinseplant en van oorsprong afkomstig uit
het Middellandse zeegebied.
Voor de meeste van u houdt waarschijnlijk de kennis van de
aronskelkachtigen hier meestal wel op, of het moet zijn dat de
drakentonglelie (Dracunculus vulgaris) tijdens een vakantie in
Kreta is ‘opgevallen’ door zijn geur.
Op 19 mei zal ik nog verschillende soorten uit dit gebied de revue
laten passeren, waarna we vooral verder kijken naar de, in
Nederland, winterharde aronskelken uit het Himalayagebied. Aan
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bod komen verschillende soorten van het geslacht Arisaema
(cobralelie), Amorphophallus, Sauromatum en Pinellia (groene
draak).
Het leukste van bovengenoemde soorten is toch wel de manier
waarop ze zich voortplanten. Als evolutionair primitieve soorten
hebben ze allerlei trucs ontwikkeld om dit voor elkaar te krijgen.
Tijdens mijn presentatie zal ik een (klein) tipje oplichten van de
sluier van deze onbekende, maar in Nederland goed kweekbare,
aronskelkachtigen.
Voor de geïnteresseerden zal ik verschillende
soorten vanuit de kwekerij ter verkoop
meenemen. Verder neem ik voor iedere
aanwezige (gratis) nog één van de soorten
mee om zelf eens uit te proberen.
Einde citaat.
Net als vorige maand ook is er ook met dit
programma niet zoveel tijd te besteden aan
de huishoudelijke zaken,
maar natuurlijk
hebben we wel in de pauze weer een
verloting van 1e klas planten gesponsord
door:

Wij zien ook U graag op 19 mei a.s.!!
Uw bestuur.
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 21 april 2016 in zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda (wijk Bloemendaal)
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.00 uur voor een
opkomst inclusief de spreker van 19 personen, dus je kan zeggen weer een
volle bak.
Joost heet een ieder hartelijk welkom waaronder onze gastspreker van deze
avond de heer Hans Huizing die, zo u heb kunnen lezen in ons maandblad
Goudcactus, ons veel kan vertellen over de bollen en knollen van Zuid Afrika.
Notulen van onze vorige bijeenkomst, hierop zijn geen op of aanmerkingen
zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Ingekomen stukken, weer de nodige maandblaadjes en nieuwsbrieven van
on ze zusterverenigingen Groei & Bloei afd Gouda&Omstreken, ZaanstreekWaterland en Noviocactum Nijmegen.
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Op deze avond nam ons lid Mastop ook een gast mee. uit de Tempel in
Reeuwijk, de heer Slappendel Fijn toch dat hij een avond bij ons wilde zijn .
Wie weet kunnen we hem spoedig als lid in ons midden verwelkomen. Dhr
Slappendel in namelijk de buurman van Klaas Edelman. Hij komt daar ook
regelmatig, dus niet onbekend met de cactussen..
Joost heeft het bij de rondvraag nog even over de aanstaande Algemene
Leden Vergadering in Ruurlo. Punt op de agenda daar is het voorstel om de
contributie van Succulenta te verhogen. Dat mede gelet op de komende
kosten van viering van het 100 jarig bestaan van Succulenta in 2019. Nou
volgens mij is het bij de afdeling Gouda en Omstreken fiftyfifty van voor en
tegenstemmers. Punt van overweging is de buffer die Succulenta nog steeds
heeft en dus als vereniging bepaald niet armlastig is, Onze mening wordt
meegenomen naar de eerstvolgende vergadering van Succulenta door onze
afdelingsvertegenwoordiger Joost van Tilborg.
We zijn op het punt aangekomen dat Joost het woord en beeld aan de heer
Hans Huizing geeft om ons te laten genieten van de schoonheid van de bollen
en knollen van Zuid-Afrika, De heer Huizing begint met ons een beeld te laten
zien van agapanthus (liefdesbloem). IK zal u niet vervelen met al de namen
die hij opnoemt, maar er wel enkele vermelden, ik hou me zoveel mogelijk in
met de geslachten te noemen. Het is een eindeloze rij, de ene die hij ons laat
zien, nog mooier dan de andere. We
hebben thuis allemaal wel eens een
amaryllis in de vensterbank zien staan,
maar wat we hier te zien krijgen slaat alles.
Ik wist niet dat er zo'n enorme
hoeveelheden van dit soort
planten
bestaat
We hoorden van Huizing dat hij zijn zaden
besteld in Afrika bij een vertrouwd adres.
Het is belangrijk dat je de echte geslachten
heb met bovendien de juiste naam. Het
duizelt mij zoveel soorten zoveel namen.
Ik geef het op om er namen bij te zetten.
Ben altijd bang dat ik de naam verkeerd neer zet; krijg ik weer een hoop
commentaar.
Zo zie ik weer een brunsvigia acuminala (???) bij de Drakenbergen. Een
litoralis, deze groeien in de weilanden die nogal erg vochtig zijn, waar ze
schijnbaar goed tegen kunnen, het is tenslotte geen cactus of een vetplant,
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Dan een brunvigia, even verder zien we een opname van een clivia wie kent
ze niet, mijn moeder en grootmoeder waren er ook liefhebbers van, liefst in
een hele grote pot die dan helemaal tot de randen volstond. Zo’n plant stond
eerst koel in de slaapkamer en als de bloemen kwamen in de woonkamer. Ik
moet wel zeggen, dan had je ook wel iets in de vensterbank staan. Een plant,
de nodige jaren oud die van tijd tot tijd moest worden gescheurd anders
barste de pot. Je kon met die stekken weer een heleboel mensen een plezier
doen. Wevervolgn met een afbeelding van een clivia brevifloris, waarna ik
tevens verneem dat er een pauze is aangekondigd, met natuurlijk weer een
verloting met mooie planten van onze hoofdsponsor EDELCACTUS uit
Amstelveen

.
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Na de pauze gaat Hans.Huizing weer verder met
zijn mooie lezing met een plantenwereld die
onverstelbaar groot is het is of er geen eind aan
komt zoveel soorten (echte) dus geen kruisingen.
Het kruisen wordt ontzettend veel gedaan,
waardoor je bijna niet meer weet wat nog een
echte soort is.
De beelden die we zien zijn op een botanische
reis in 2010 gemaakt tussen Port Elizabeth en de
grens met Lesotho, zoals u kon lezen in het april
nummer van Cactusgoud dat onze gladiool
Afrikaanse voorouders heeft. Gladiolus heeft
meer dan 250 verschillende soorten, vooral de
zomergroeiers zijn heel mooi. Huizing noemde de
prachtige Gladiolus ecklonii en ook Gladiolus
papilio die bij mij gewoon in de tuin bloeien. Ja wij zijn in de wonderlijke wereld
van de bollen en knollen beland, we horen zo tussendoor dat er ook een
tweede lezing in de maak is, nou ik hoor bij de voorstemmers om deze ook in
een komend jaar te kunnen zien.
Met mij denk ik velen, als je al hoort
dat de gladiolus een groot aantal
soorten heeft maar ook de andere
o.a. Heamanthus albiflos
en
Lachenalia massonia depressa voor
mij zeker onbekende planten.
Behalve de reeds genoemde clivia.
Door de plant te scheuren hadden
op een gegeven moment bijna alle
familieleden wel een Clivia hadden.
Ja zo ging dat vroeger, men had niet
zoveel geld om zomaar planten aan
te schaffen, dus via je familie kwam
je er toch aan.
Even wil ik er op wijzen dat in Zuid-Afrika deze planten niet in het wild groeien.
Ook ik heb er een gevonden een Gladiola zonder dat ik het wist, bij een tripje
op het Canarische eiland La Palma waar we toen in de hele maand maart
waren. We maakten met de auto die we de hele maand erbij hadden een
tochtje rond het eiland.
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Wij zaten aan de goede kant Puerto Naos waar de meeste zon schijnt terwijl
aan de andere kant van het eiland soms dikke mist was maar ook kon
regenen. Bij dat tripje aan de Noordkant precies in een scherpe bocht was er
door de regen wat lava met grond op de weg gespoeld, ik stopte en wat zag ik
daar een lange stengel net kleine rode bloempjes, toen ik verder keek zag ik
ook wat kleine bolletjes tussen de lava liggen. Hé dacht ik daar neem ik er een
paar van mee, ik heb ze toen in de tuin in de grond gestopt, en later zag ik dat
er lange stelen uitkwamen het was een heel bosje bij elkaar, en een poosje
later gingen aan die stelen bloemetjes vormen, toen had ik door wat voor
bollen het waren ter grote van een erwt.
Nu bij deze lezing dacht ik er weer aan, dat waren wilde gladiolen. Het bleek
juist te zijn toen ik thuis mij plantenboek van Blumenwelt der Kanaren erbij
pakte, en ja, daar stond hij inderdaad in met een mooie foto in mijn boek dat ik
in 2001 had aangeschaft.
Zo zie je maar, een boek is nooit weg, zeker een plantenboek met mooie
foto’s waardoor je ze goed kunt herkennen.
Als ik het goed heb verstaan zijn er van de gladiolus meer dan 700 soorten
dat is niet niks. Dus veel te veel om ze op te noemen.
We zien tenslotte nog mooie beelden van een reeks bolgewassen de een nog
mooier dan de andere.
Joost bedankt de spreker voor hetgeen hij ons heeft laten zien. Een luid
applaus valt Hans ten deel. Joost wenst een ieder wel thuis en tot ziens in
mei.
Jan Schouten, secretaris

9

Open ochtend 2 april 2016-05-09

(hoe onze secretaris het
heeft beleefd)
Ik moest 2 april 2016 vroeg uit de veren. 6.50 uur is vroeg dag maar
noodzakelijk om tijdig op mijn plek bij Edelcactus te zijn. Mijn standplaats in
het kader van de opendag (dagen) bij sommige kwekers in Aalsmeer en
Amstelveen.
Om even voor 8.00 uur zijn de eerste Belgische cactusvrienden al bij
Edelcactus aanwezig, Die moeten helemaal vroeg zijn opgestaan tenslotte is
het nog een aardig stukje rijden. Maar zij vinden het fantastisch, die opendag
bij de cactus en vetplanten kwekers en hebben het voor over om zo'n eind te
rijden. Ten eerste niet alleen voor de planten, maar ook voor de gezelligheid.
Je ziet altijd weer een bekend gezicht, die je soms jaren niet ziet. Maar ja, op
deze dag komen deze mensen graag naar Amstelveen en naar de andere
kwekers die ik ook niet vergeet.
Zij nemen de moeite om hun kassen open te zetten en de liefhebbers te
ontvangen, en als er vragen zijn over de planten dan kunt u bij hen terecht.

Bloeiende Ferocactussen
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Dit bezoek is er al jaren en ik probeer ze ieder jaar weer mee te krijgen om
mee te doen bij deze opendag. Als ik zo in de kassen rond loop zie ik al heel
wat liefhebbers met een mand of bakje lopen waar al het een en ander in zit.
Voor de vensterbank, kas of gewoon op een plaatsje in de woning. Het zijn
tenslotte planten waarvan, als je er de juiste verzorging aan geeft, je jaren
plezier kan hebben, met als dank ook nog een bloem of bloemetje in het
koppetje van de plant.
Dan krijg je soms vragen toen ik hem hier kocht stonden er bloemen in, nee
niet die kunstbloemen die men er in de kop van de plant inprikt, die bedoel ik
niet neee!!, met een echte bloem. Maar nu wil hij niet meer bloeien en ik heb
hem al jaren. Ja, zeg ik dan, geeft u hem ook rust in de winterperiode dan krijg
ik de vraag hoe bedoelt u. De cactus heeft een rustperiode nodig waarin hij
voor zijn knoppen zorgt zodat hij weer in bloei komt, vanaf september-oktober
gaan de planten in rust, dan geeft u ze beperkt water en een wat koelere
plaats b.v. In een slaapkamer waar het een stuk koeler is. Deze rust gaat tot

het weer een stuk lichter wordt maart-april dan komen ze weer uit hun
winterslaap zie je de knopjes in de kop van de plant komen, dan ga je ze weer
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wat lauw water geven, ik doe eerst wat nevelen om de eventuele stof van de
plant te doen en ze uit hun rust te halen, zodat ze weer gaan bloeien.

kijkje in een van de kassen.
Vaak moet je ze in die rustperiode van een nieuwe grond met een substraat
voorzien dit gebeurt om de twee a drie jaar na gelang de grond is uitgeput,
geef de plant weer nieuwe energie, ja om te groeien en je mooie bloemen te
geven, zie je wel het is echt niet zo moeilijk, en ik weet zeker dat je het jaar er
op tegen mij zegt, ja nu krijg ik er wel bloemen in wat me eerder niet is gelukt,
Ik vind het fijn om zo met planten bezig te zijn en als dank ook nog bloemen te
krijgen, let wel de plant moet wel bloeirijp zijn dat geld voor de ene plant met 2
a 3 jaar sommige iets eerder maar er zijn er ook bij waar het jaren duurt voor
je de eerste bloem krijgt vaak moet je ook een beetje geduld hebben, er zijn er
bij die na 40 jaar pas als je geluk hebt een bloem geven, maar niettemin je
hebt toch ook plezier als je zo naar die plant kijkt hij ziet er gezond uit met zijn
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mooi rode, gele, of bruine bedoorning waar als de zon er op schijnt het ook
een prachtig gezicht is. Ook al staat er geen bloem op zijn koppetje.
Zeker al ben je, zoals ik, al meer als 30 jaar met deze planten bezig er zijn ook
teleurstellingen. Bijvoorbeeld wanneer een heel mooie plant waar je echt trots
op bent ineens gewoon het hoekje om gaat terwijl je hem toch zo goed
verzorgde. Ja daar kan ik geen antwoord op geven. Ondanks al onze
ervaringen met cactussen en vetplanten, een ding.... geef nooit te veel water.
Laat de potgrond rond de plant altijd weer droog worden zodat de hals niet
verrot, strooi om de hals wat fijn grind dan wordt de hals weer vlug droog, je
hoeft een cactus niet iedere week water te geven maar laat de grond niet
helemaal uitdrogen anders gaat de plant van zijn wortels af. Zie ze dan maar
weer eens aan de wortel te krijgen, zeker de moeilijke soorten lukt dat vaak
niet
Met verbazing nam ik ook de voorzitter van de afdeling Nijmegen bij
Edelcactus waar . Hij was duidelijk aan het fotograferen met zijn camera, dat
zichtbaar is geworden door de foto’s in hun maandblad. Verder was er een
bezoeker die nog een stuk verder wegkwam om de opendag te bezoeken een
oud lid tevens een groot liefhebber waar we op bezoek zijn geweest toen hij
zijn kas in Harmelen had staan. Hij woont nu in Friesland. Het is Robert
Mayer, de wat oudere leden kennen hem nog wel, ook heeft hij wel eens een
lezing verzorgd
Hij bezocht Edelcactus met zijn drie dochters, leuk toch dat zij die moeite
namen om van zo ver te komen, terwijl onze leden wel een stukje dichterbij
wonen maar niet de moeite nemen om ook eens te komen kijken. Clemens
Koenen had speciaal 5 bakjes laten komen met veelal planten die uit Afrika
kwamen en hier uit zaad zijn gekweekt. Wel heb ik Hans.Harreveld met zijn
broer gezien en ook uit Ter Aar de familie de Keijzer die slaan zelden over,
ook hij en zijn vrouw vinden dit gezellig, je ziet weer eens bekenden waar je
een praatje mee aanknoopt zegt Jaap. Keijzer. De trouwste bezoekers zijn
toch wel de Belgische Cactusvrienden die weer duidelijk
aanwezig waren, en weer het nodige kochten voor ja de TOMBOLA, wij
noemen dat verloting, waar Edelcactus onze sponsor is.
Natuurlijk heb ik het aantal dat een bezoek heeft gebracht niet geteld, het
aantal personen dat ook deze opendag heeft bezocht kon ik zien dat ze met
de nodige aankopen weer huiswaarts zijn gegaan, verder konden ze na
Edelcactus nog Klein Mexico, Ton van Hoorn en Tropisch Rozenland
bezoeken die weer hun medewerking aan deze opendag (ochtend) wat in de
prospect stond vermeld.
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Het startpunt was dus weer bij Edelcactus waar de overige adressen van de
andere kwekers op de tafel lagen.

je kunt ze ook een kleurtje geven.
Steeds kreeg ik weer de vraag doen jullie volgend jaar weer een open
ochtend(dag) als het aan mij ligt zeg ik ja, dit heb ik al met Jan Edelman
overlegd. Hij is er voor, maar er moet wel een plan worden gemaakt b.v. met
samenwerking met Succulenta, zodat er wat advertenties in groenbladen en
kranten geplaatst kunnen worden, ik kan dit natuurlijk niet alleen en hoop op
de nodige medewerking, we overleggen met de diverse instanties om dit te
organiseren, tenslotte zijn we een vereniging die vooruit moet met als het kan
meer leden zowel bij de afdelingen als bij Succulenta. Daar moeten we naar
toe om het einde te halen van en dat willen we allemaal als liefhebber, daarom
zijn we lid en werken eraan om dit te bereiken, ook als gaat het moeilijk we
geven de moed niet op en dragen allemaal ons steentje bij. Ieder lid is er weer
één en dus heel erg welkom bij onze club, waar velen al jaren met plezier lid
van zijn en er alles voor over hebben, ook al kost het veel moeite en energie,
maar daarom niet getreurd. Op naar ons jubileumjaar 2019 dat vraagt ook
weer een enorme inspanning
Jan Schouten secretaris
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Tussen half Maart en eind Augustus elke zaterdag open dag voor iedereen.
Verder op afspraak.
Kopen mag maar hoeft niet. Alleen om te kijken is het ook de moeite waard.
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