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De verenigingsavonden worden gehouden in het gebouw Middin, aan de Huis te Landelaan
492, 2283 VJ Rijswijk op de 4e dinsdag van de maand.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond vangt aan om 20.00 uur en sluit rond 22.30 uur.
Tijdens de pauze is er een verkoop van loten voor het winnen van planten.
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en betalen naar rato € 1,50 per maand na aanmelden
van het lidmaatschap. Contributie betaling graag op:
Bankrekening NL 03 ABNA 045.67.64.194 t.a.v. A. Vijverberg e/o K. Hulspas.

Uitnodiging: Dinsdag 27 september,
Peter Knippels over bollen en knollen uit Zuid-Afrika
Oud-lid van onze vereniging Peter Knippels gaat ons het nodige vertellen over bollen en
knollen uit Zuid-Afrika.
Hij is een grote liefhebber van het land en de flora, met name de bolgewassen.
Hij licht zijn avond bij dezen met eigen worden toe:
‘Ik ben meerdere keren in Zuid-Afrika geweest, in het winterregenbied in het westen en in de
meer tropische oostkust. Ik heb de kans gehad om bijzondere plekken te bezoeken en mooie
landschappen en bloeiende planten, met name bolgewassen, te bewonderen. Natuurlijk zullen
ook succulenten de revue passeren. In mijn lezing neem ik de aanwezigen mee langs de
bezochte plekken. Het wordt een aaneenschakeling van mooie plaatjes met verhalen en
anekdotes over planten en over mensen. Mijn bezoeken aan Zuid-Afrika zijn verwerkt in mijn
boek ‘De Wereldbol’. In De Wereldbol staan bloembollen op een andere, eigenwijze, manier
in de schijnwerpers. Om de planten succesvol te kweken moet je kijken naar de groeiplaats en
naar het lokale klimaat. In het boek ligt de nadruk op bloembollen uit Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten. Kweken van bloembollen is maar een deel van het verhaal. Er is meer:
historische aspecten van het verzamelen en van naamgeving, de invloed van natuurelementen
en natuurbescherming. Maar ook wie heeft ze ontdekt, wie heeft ze beschreven hebben en
waar kan je meer informatie kan vinden. Dit leidt tot verrassende en vernieuwende verhalen
over bloembolgewassen. De winkelprijs is € 38,75. Tijdens de avond kunt u het boek kopen
met een korting van € 5,- op deze prijs. ’
Natuurlijk is de koffie de eerste x gratis, evenals de entree, het parkeren en hebben we weer
een gevarieerde verloting. Introducés met groen bloed in de aderen zijn van harte welkom.
Zaal open 19.30 en we eindigen voor 22.30 uur.

Agenda:
27 september:

Peter Knippels, met een lezing over planten en bolgewassen uit ZuidAfrika

25 oktober:

Gerard Rutten en Rob Feuth met een lezing over de hobby.

22 november:

Hans Huizing met een lezing over Zuid-Afrika, Cape de flor

December:

Gevarieerde avond in het teken van de tijd en afgelopen seizoen.

Wat passeerde: de augustus avond
Remco van Dijk had een boeiend betoog over bewortelings media in al zijn variëteiten.
Werkzaam als verkoopmedewerker bij Mega Potgrond te Den-Hoorn. Hij vertelde ons over
het ontstaan van het bedrijf, en veel over de samenstelling en gebruik van hun producten.
De gestelde vragen waren van een hoog niveau maar Remco kon op alle vragen een
bevredigend antwoord geven. Cactusliefhebbers zweren nu eenmaal graag bij hun eigen
samenstelling. Tevens konden we een nieuw lid, Ben Koper begroeten. We wensen Ben een
leerzame en gezellige tijd toe bij de vereniging.
De verloting liep als en speer met planten uit de verzameling van Juan la Paz terwijl iedereen
onderhand weet dat de grond waar de planten in staan worden gesponsord door Aad
Vijverberg. 16 personen bevolkte deze avond de kelder en a.s. dinsdag rekenen we op
minimaal 25 liefhebbers.

Cultuur:
Men zal het niet denken maar de herfst is al enige tijd ingetreden.
Tijd om zeer zuinig met de watergift te zijn, om niet te typen: eind september stoppen.
Uitzonderingen zijn de najaar en wintergroeiers en heel jonge planten wil ik nog wel
langer doorgeven. Normaal gesproken haal men eind september de buitenaanplant naar
binnen: maar bedenk dat we met een zeer wisselend klimaat te doen hebben en misschien is
langer buiten laten staan mogelijk.
Zet het dan wel zo dat bij calamiteiten alles snel binnen staat .
Controleer op slakken aan binnen en buitenzijde pot. Oorwurmen mogen mee: deze eten
wolluis e.d.. De Agave’ s mogen tot aan de vorst nog buiten blijven staan.
Indien uw ruimte heb mogen deze dikwijls grote planten eerder naar binnen, zodat de grond
goed kan opdrogen!

Verslag Europese Landen Conferentie (ELK) door Kevin Kleijberg
Zaterdag 10 September was het weer tijd om af te reizen naar Blankenberge in België om de
ELK te bezoeken. De Europese Landen Conferentie. Een grote cactusbeurs met verkopers uit
Tsjechië, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, etc.
Ik had een lijstje met planten die ik graag wilde hebben. Deze lijst bestaat voornamelijk uit
planten die ik na herhaalde pogingen ze te zaaien met zaad uit het Clichéfonds nog steeds niet
in bezit had, of uit planten waar ik in de nabije toekomst zaad van zou willen winnen, maar
waarvan de genetische variatie in mijn verzameling op zijn minst beperkt valt te noemen.
Bijvoorbeeld bij geënte planten die mogelijk van één en dezelfde moederplant afkomstig zijn.
We hadden om 7.00 uur afgesproken bij Aad en ons reisgezelschap bestond uit Aad
Vijverberg, Frans Veenman, mijn vader en ikzelf (Kevin). Ik kwam net na 7 uur zwaar
bezweet aan, omdat ik op het laatste moment had bedacht dat ik, om naar het buitenland af te
kunnen reizen, ook mijn ID-kaart mee moest nemen. Het resulteerde erin dat Aad het eerste
half uur met een beslagen voorruit moest rijden, maar verder verliep de rit soepel en om 9.20
uur parkeerden we op een niet officiële parkeerplaats vlak bij de ingang van Hotel
Corsendonk Duinse Polders, waar het evenement werd gehouden. Wij waren wel toe aan een
kop koffie en bezochten als eerste het restaurant waarna onze wegen scheidden en een ieder
van het reisgezelschap zijn eigen weg ging, want al houden we allemaal van cactussen, we
waren allemaal op zoek naar iets anders.
Mijn voorkeur ging uit naar klein blijvende en/of winterharde cactussen op eigen wortel. Ik
stook namelijk niet en heb in huis geen onbeperkte ruimte. Hiervoor ging ik op zoek naar
tafels met Tsjechische verkopers. Deze verkopen diverse lastig te kweken planten welke op
eigen wortel worden aangeboden zonder potje en grond. Voordeel hiervan is dat
relatiegeschenken in de vorm van wol- en wortelluis buiten de deur van mijn kasje blijven.
Voor het beeld, de ELK bestaat uit een binnen- en buitendeel. Binnen heb je een grote zaal en
buiten staat er een grote feesttent met in beide rijen en rijen houten tafels vol met cactussen,
vetplanten en zelfs tuinplanten (o.a. Daphne en Sempervivum). Ook is er een grote zaal
waarin lezingen worden gehouden, maar die heb ik dit jaar niet bezocht. Ook bestaat de ELK
uit drie dagen. De vrijdag waarin veel mensen op zoek gaan naar de beperkt te verkrijgen
planten, de zaterdag waar de meer alledaagse planten nog over zijn en de zondag waar met
wat gepingel planten goedkoper zouden kunnen worden aangeschaft.
Na een half uurtje had ik de Tsjechen gevonden en ik was blij dat ik een deel van mijn lijstje
nog kon aanschaffen. Deze waren blijkbaar nog niet allemaal verkocht op de vrijdag. Gezien
de prijs was dit ook niet erg gek ;-). Tegen 11 uur hadden mijn vader en ik de tent gehad en
waren we wel toe aan een croque monsieur. We waren immers in België. Hierna hebben we
de binnenzaal doorlopen en kwamen o.a. ook Aiko en Gerard tegen.
Na een tweede pauze waarin we Aad en Frans weer troffen maakten we ons op voor een
tweede ronde door de tent en zaal die inmiddels goed op temperatuur waren gekomen. Het is

grappig dat je de tweede ronde heel andere planten ziet en mijn vader merkte op dat er wel
heel veel identieke geënte planten stonden.
Rond 14:30 trof het reisgezelschap elkaar weer op het zonovergoten terras, waarna we om
15:00 naar de inmiddels volgeladen auto liepen om rond 17:30 weer bij Aad thuis te arriveren.
Het was wat mij betreft een geslaagde dag.
Op zondag heb ik alle planten aan een nadere inspectie onderworpen en schoongemaakt (toch
nog één met wolluis), waarna ik ze woensdag na 3 dagen in het kasje, het was buiten 30
graden dus beschadigingen aan de wortels drogen dan hopelijk snel, weer heb opgepot en van
naam voorzien in mijn verzameling heb gezet.
Voor iedereen die na het lezen van dit verhaal enthousiast is geworden en dit feest volgend
jaar niet wil missen. Schrijf alvast in je agenda, de volgende ELK vind plaats op 8, 9 en 10
september 2017.
Groeten Kevin.
Correctie:
Misschien is het u opgevallen maar in de nieuwsbrief van augustus stond het woord
winterbemesting. Plantkundig is dit fout: onze planten hebben in de winter geen voeding
nodig
Bedoeld werd de zomergift voor een stevig vaatstelsel om de winter door te komen zoals u
als doorgewinterde liefhebber weet!
Ook de concentratie stond verkeerd: geen 4 maar 2 gram de liter .
Excuus voor het ongemak,
De redactie

