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Eenenveertigste Jaargang N° 7

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 20 april 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond verwelkomen we als gast spreker de ons welbekende
heer

Bertus Spee
Over wat ons vanavond te wachten staat schreef Bertus zelf:

PATAGONIE 2017.
Deze trip start in de plaats San Carlos de Bariloche gelegen aan
de voet van het Andesgebergte, in 3 weken tijd wordt de
provincie Neuquen doorkruist, en worden zowel de steppe
gebieden oost van de Andes als ook het Andesgebergte zelf
bezocht.
Alle hier voor komende cactussen worden opgezocht en
gevonden, in de bergen klimmen we enkele malen tot ruim 2000
meter en gaan hier op zoek naar de bijzondere Alpine planten die
hier voorkomen, veel van deze planten zijn nooit in cultuur te
zien, gezien de extreme omstandigheden waarin ze hier groeien,
elke dag brengt dan ook nieuwe ontdekkingen.
Hoogtepunten zijn o.a. het beklimmen van enkele vulkanen en de
oeroude Araucaria bossen gelegen op de grens van Chili en
Argentinie.
Nou, ik zou zeggen: “ Wie kan na zo’n aankondiging hierbij weg
blijven?”
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We beginnen met de gebruikelijke agenda .
Natuurlijk hebben we wel in de pauze de verloting van 1e klas
planten.
Wij zien ook U graag op 20 april a.s.!!

Namens Uw bestuur JvT

ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 16 maart 2017 in zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg voor een opkomst van 17
personen. Joost twijfelt een beetje gezien de tijd. Het is bijna 20.00 uur als hij
een klap geeft met zijn hamer, nu is het dus officieel. Hij heet een ieder
hartelijk welkom op deze avond, en in het bijzonder onze gastspreker van
deze avond de heer Peter Burghgraaff van de Rotsplanten vereniging, die ons
in zijn lezing mee zal nemen naar Lesotho.
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Joost begint met de notulen van de vorige bijeenkomst, waarop Rob v/d Pols
een aanmerking maakt over de vermelding van de juiste plantnamen in
verslagen. Rob zegt toe bij de volgende gelegenheid een lijstje te verstrekken
met correcte namen welke bij plantbesprekingen aan de orde komen. Dit ter
ontlasting van de secretaris.
Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat ze wederom worden goedgekeurd,
met dank aan de opsteller.
Ingekomen stukken, Er zijn weer de nodige mails van de afdeling de Den
Haag-Westland nieuwsbrief., Novicactum toegestuurd door Riet Maessen
Claessen, maar ook het verenigingsnieuws van Succulenta. Tenslotte ook
nog het blad van onze Belgische cactusvrienden Grusonia.
Afwezig met kennisgeving Hans Harreveld. Hij zit nog steeds in een
verhuizing.
Van de rondvraag wordt dit keer geen gebruik gemaakt.
De lezing. Het gaat vandaag dus over Lesotho, een land geheel omsloten
door Zuid-Afrika. Over het klimaat daar kun je in Wikipedia het volgende
lezen
"Door de ligging van het land op het zuidelijk halfrond, zijn de seizoenen
tegenovergesteld ten opzichte van Nederland en België. Door de hoge ligging
van het land is de temperatuur over het algemeen gematigd warm. In de
winter, tussen juni en augustus, wordt het aardig koud en in de oostelijke
delen van het land kan sneeuw vallen. Het land telt circa 300 zonnedagen per
jaar. In de zomermaanden, tussen november en maart, is de temperatuur heet
te noemen. Door de hoogteligging kunnen de temperaturen eenvoudig naar
extremen doorschieten, tot -15 graden in de winter en 30 graden in de zomer.
De gemiddelde temperatuur in de hoofdstad van Lesotho, Maseru, is 15
graden. In het hooggebergte is het hele jaar sneeuw mogelijk. Circa 85% van
de neerslag valt in de zomermaanden" Dat is misschien nuttige informatie
voor het geval wij in Nederland planten die in Lesotho groeien zouden willen
kweken.
Dan geeft Joost woord en beeld aan de heer Peter Burghgraaff. Als lid van de
rotsplantenvereniging is hij mee geweest op een plantenexpeditie naar
Lesotho, een land dat voor een belangrijk deel uit gebergte bestaat. Zo zijn er
de Drakensbergen, een keten van bergen met toppen die tot 3482 meter
hoogte reiken en daarmee de hoogste van het land zijn. In de taal van de
Zoeloes heet de bergketen uKhahlamba, wat "barrière van speren" betekent.
Zelf schreef Peter over zijn presentatie als aankondiging:
“Als lid van de Nederlandse Rotsplanten Vereniging ben ik mee geweest met
een plantenexpeditie naar Lesotho en de Drakensbergen. Lesotho ligt midden
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in Afrika en is een land dat voor een belangrijk deel uit gebergte bestaat. Een
ideale plek zou je zeggen voor rotsplantenliefhebbers. Is alles uitgekomen?
Dat blijft nog even een vraag die ik beantwoord tijdens de presentatie.
Het zal geen lezing zijn waarbij we alleen de ene plant na de andere plant
zullen zien maar ook aandacht hebben voor alles rond z'n reis. En ja,
natuurlijk komen er de nodige bijzondere planten voorbij. Succulenten?
Helaas die zullen bijna ontbreken”.
Hij begint met de route van de reis aan te geven op een landkaart, en vertelt
erbij dat je niet zomaar Lesotho in kan gaan daar er nog steeds

stammenoorlog is, dus voor bezoekers gevaarlijk, Het gezelschap maakt als
het ware en omtrekkende beweging om op diverse plaatsen Lesotho binnen
te gaan en langs dezelfde slechte wegen er weer uit.
We starten in Durban, Dat is een behoorlijke grote stad met en eenvoudig
vliegveld. De stad heeft een subtropisch klimaat met de hierbij horende
weelderige vegetatie, erg mooi.
We zien hier een opname van een aronskelk, en een notarisvogel orchidee,
verder een ananasplant en een brusvigia in een gemaaid grasland. De foto,s
die ik gebruik zijn opnamen van de heer Peter Burghgraaff, normaal haal ik
dat foto’s af van een site van het land, maar het leek mij leuker om wat foto’s
van hem te gebruiken.
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(Red. Hierboven is geen foto door Jan van het scherm genomen. Voor
opname in Cactusgoud bleken de meesten toch niet zo goed bruikbaar.
Misschien roepen bij de leden die aanwezig waren onderstaande exemplaren
toch herinneringen op aan de presentatie door Peter Burghgraaff ).

We genieten van de prachtige beelden in de Drakenbergen. Rond Giant’s
castle komen veel soorten protea’s voor.
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Ook andere bijzondere planten soorten worden ons voorgeschoteld. Maar
daarbij duiken weer naamproblemen op. Een blik op een elandantiloop
ontbreekt niet. Het beest staat wel wat ver weg. We komen bij een plek waar
we Lesotho weer ingaan. Een grensovergang met een heel summier
kantoortje, waar je, je pas moet laten zien en eventueel je reispapieren. Ja
daar is het grenspost voor, wij leven in Europa in het Schengen gebied waar
je zeg maar vrij kan reizen.
We zien een opname van een wevervogel die keurig zijn nest heeft gemaakt
in een lage struik, wonderlijk als je ziet hoe zo’n vogel letterlijk een kunstwerk
maakt, gevlochten met biesjes en gras halmen. Doe ze het maar na, wij
hebben al moeite om een mand te vlechten. Het volgende beeld dat wij zagen
was van disa cephalotus. Leeft op de pof zei Peter: Tenslotte een kniphofia
met rechts daarvan een kolibrie en nog enkele beelden wordt de pauze
aangekondigd. In de pauze is er natuurlijk de verloting met mooie planten van
onze Hoofd sponsor Edelcactus uit Amstelveen.
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Na de verloting en de wat langere pauze kondigt Joost het einde van deze
avond aan. Het is nog wel wat vroeg op deze avond, maar de ene lezing is
nou eenmaal langer dan de andere. Joost wenst allen wel thuis en tot de
volgende bijeenkomst in april. Als secretaris spreek ik als laatste woorden:
“Vergeet u niet om op 1 april even bij Edelcactus en de andere kwekers te
gaan kijken bij de opendag. U weet u bent van harte welkom, en de koffie
staat klaar”.
Secretaris Jan. Schouten.
********

Jaarprogramma 2017
datum invulling
Voorstel/wie
26-jan jaarvergadering Plus met Nico
16-feb

praatavond

onderwerp

Nog iets erbij??

16-mrt spreker

Peter Burghgraaff

Lesotho/rotsplanten

1-apr

open dag
kwekers
8-apr
ALV
Succulenta
20-apr spreker

Start bij
Edelcactus
Succulenta
organiseert
Bertus Spee

Patagonië

18-mei spreker

Peter Knippels

bollen Zuid Afrika

3-jun

opendag

Ubink

??-jun

kasje kijken

??

Euphorbia's plus

21-sep spreker

Geert Borgonje

rotsplanten/mesems??

19-okt

allemaal

plantenbeschrijvingen

16-nov spreker

Nico Uittenbroek

verrassingslezing

14-dec eindejaar
avond

allemaal

gezelligheid troef

juli/aug Vakantie
praatavond
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OPEN DAG 1 APRIL 2017, mijn beleving
Opendag op 1 april 2017 bij handelskwekerijen van cactussen en vetplanten,
te beginnen bij Edelcactus in Amstelveen. De andere kwekers die mee deden
op deze dag waren Klein- Mexico in de Kwakel. Ton van Hoorn in Nieuwveen
en Rozen en Radijs in Burgerveen.
Dit allemaal is voor mij begonnen om 8.00 uur bij Edelcactus. Het was dus
voor mij vroeg uit de veren, daar ik had afgesproken om 7.30 uur in
Amstelveen te zijn om voorbereiding te treffen, voordat de liefhebbers op het
eerste adres aan zouden komen.
Ik ben net binnen en bezig mijn spullen op de tafel te leggen die Clemens.
Koene, bedrijfsleider van Edelcactus voor mij had klaargezet. Ik krijg
documentatie van Succulenta aangereikt, de nieuwe folder met alles er op en
er aan zodat mensen kunnen zien hoe je van cactus of vetplant het langste
plezier kunt hebben. Ook de adressen van de overige te bezoeken adressen
liggen hier voor de bezoekers, zoals aangekondigd in diverse bladen en ons
eigen maandblad Succulenta. Het is dit keer grootschalig aangekondigd, ook
op de evenementen site van Succulenta.
Zoals alle jaren gebruikelijk zijn onze Belgische cactusvrienden weer als
eerste bij Edelcactus aanwezig. Zij zijn , volgens zeggen, al om 5.00 uur onder
Antwerpen vertrokken. Ruim 2 uur rijden naar het eerste adres. Al vlot erna
komt bestuurslid PR & Promotie, Mireille Albeda-Riesenbeck bij Edelcactus
binnen. Zij heeft ook het nodige aan documentatie meegebracht, zoals de vlag
van Succulenta die wij op een van de karren die ter beschikking staat
ophangen zodat het goed zichtbaar is.
Ook de eerste liefhebbers komen al binnen met dozen en kistjes. Ik denk dat
wordt wel wat. Zo gaat het achter elkaar maar door, ze stromen binnen.
Helaas ik heb ze niet geteld, maar het zijn echt honderden liefhebbers die
achter elkaar de kassen binnen stromen. Ik geef ze de juiste route aan. Ook
natuurlijk de kantine waar ze geheel gratis een kop goede koffie of chocolade
melk kunnen nuttigen. Hier wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.
Tevens wijs ik hen op de nieuwe Showroom van Edelcactus tegenover de
kantine. Ik hoor van sommigen dat ze het prachtig vinden.
Intussen komt ook dhr Daniel Feenstra, onze man die de site van Succulenta
beheert binnen. Hij heeft zijn kinderen meegenomen, heel verstandig. Jong
geleerd is oud gedaan zeg ik maar. Ook arriveert de vice-voorzitter van
Succulenta, dhr Theo Heijnsdijk, die een boek komt brengen, wel service van
Succulenta vind ik .
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Inmiddels ben ik wel aan een kop koffie toe. Op dat moment toevallig ook
Clemens Koene. Hij vraagt mij, Wil je koffie, nou doe mij maar een chocolade
de luxe, ik denk doe maar duur, dat moet toch kunnen.
Inmiddels zie ik al weer de volle
karren met planten, potten en
schalen, van mensen die bij
Clemens hebben afgerekend, naar
het laadperron gaan om in de
auto`s te laden. Ja, zegt een Belg
tegen mij. Het is voor den tombola.
Ja, wij zeggen de verloting, maar in
België zeggen ze tombola. Zij
vertrekken naar de andere kwekers
om te kijken of ze daar ook nog iets
kunnen vinden. Men heeft nu de
kans op deze open dag. Nu alleen
kunnen de kassen worden bezocht. Op andere dagen is het alleen toegestaan
voor de handelaren die dan hun planten komen uitzoeken.
Ik moet even mijn benen strekken, dus haal ik nog een bakkie koffie, moet jij
ook nog Clemens. Nou Jan dat sla ik niet af, ik ben er ook wel weer aan toe.
ik denk wat een dag. Hoeveel mensen doe je niet een plezier bij zo`n open
kassendag. Heel veel als ik zie wat ze vinden in de kassen`
Hoi Jan, hoor ik daar. Zowaar uit Moordrecht Jaap en Suus Speksneijder
hebben het toch gewaagd om een kijkje te komen nemen. Jaap Keijzer en zijn
vrouw zijn uit ter Aar gekomen: zij komen altijd naar deze opendag al jaren. Hij
gaat natuurlijk kijken of er nog leuke euphorbia`s zijn te vinden. Ja Jaap, je
weet het nooit, er kan wel eens iets leuks met een partij zijn meegekomen,
Het is inmiddels zo druk dat Clemens het niet meer voor kan werken, maar
gelukkig is ook in de zaak Jan Edelman ,de directeur van Edelcactus die
spontaan mee komt helpen om de drukte te verwerken, er zijn er bij die zeker
niet de kleinste cactus hebben uitgezocht maar met enorme grote planten op
de kar bij het afrekenpunt aankomen. Die worden daar door Jan Edelman
keurig met papier omwikkeld tegen beschadiging, zo gaat het maar door. Er
staat een hele rij bij Clemens om af te rekenen.
Echt ik heb het nog nooit zo druk gezien als op 1 april 2017, Ik denk bij mijzelf,
kijk daar doe je het nou voor. Mireille staat inmiddels een papier in te vullen
voor een nieuw lid voor Succulenta, Dat is nou ook leuk. Steeds komen er
nog mensen binnen soms hele gezinnen, vader moeder en de kinderen, die ik
later met wat kleine cactus en vetplantjes in een doosje ziet lopen. Hopelijk
zijn dat de toekomstige leden. Heel misschien, je weet het nooit. Het mooie
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van onze hobby is ook het uitdragen naar de jeugd, die heeft tenslotte de
toekomst. Ik krijgt dan ook verschillende complimenten van mensen die het zo
leuk vinden om lekker door de kassen naar de planten te kijken en er ook nog
een paar tegen een zacht prijsje te bekomen.
Natuurlijk krijg ik vragen die ik dan ook spontaan beantwoord. Ook zie ik dat
mensen aan Clemens vragen stellen, waar nou net die ene plant staat die zij
al zo lang willen hebben en nu de kans hebben. Bij een tuincentrum zie ik ook
wel eens wat cactussen en vetplanten staan, maar het is toch heel anders als
je de grote hoeveelheid aan soorten op de tafels ziet staan bij de kwekers,
waar hele velden van mammillaria`s in bloei staan dat geeft natuurlijk een
enorm mooi gezicht. Ook veel vetplanten staan in bloei. Ze kleuren geel tot
rood en roze en hier en daar een witte bloem,.
Er zijn ook vragen over kunstbloemen op cactussen en planten die in een
kleurtje worden gespoten. Dat is natuurlik niet voor de echte liefhebbers van
succulenten, maar een deel van het publiek vraagt er nu eenmaal om.
Het is inmiddels 11.00 uur en nog steeds stromen er mensen binnen. Dat het
in de gehele regio “Kom In De Kas” Dat is twee dagen, dus het zou kunnen
zijn dat ze ook even in de kassen gaan kijken van de kwekers van Cactussen
en Vetplanten.
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De publicaties in diverse bladen, inschakeling van facebook, met een mooie
foto van een bloeiende mammillaria en een nieuwsbrief verzorgd door de
afdeling van cactussen en vetplanten Frank en Diana Thys- Brants uit Zoersel
– Belgie, hebben gezorgd voor veel publiciteit voor onze opendag. Zo moet
het gaan om mensen uit die luie stoel te krijgen. Ik kan zeggen dat het is
gelukt.
Bij Frank en Diane Thys zijn op 10 en 11 juni Zuid Afrikaanse planten te
bewonderen. Antwerpsedreef 30-2980 in Zoersel- Belgie tel-033835006 (int
+32 33835006) mail-south.africanb.flora@gmail.com .Vergeet het niet als u
daar heen wil zet het in u agenda zegt Jan. Schouten.
Dan
loop
ik
nog
belangstellend naar Jan
Edelman en zegt het
gaat goed Jan. Ja dat
kan je wel zeggen, dit
had ik ook niet verwacht
zegt Edelman. Ik zeg
tegen hem dat het wel
jammer is dat het helaas
de laatste keer is. Hij
kijkt mij aan en zegt `Ik
ga toch eens kijken of ik
er een mouw aan kan
passen om er nog een
jaartje aan te plakken, dat hoor je nog wel van mij` Wanneer mijn gezondheid
het toelaat wil ik nog wel een jaar erbij doen. Ik vind het ook verschrikkelijk
leuk om het te doen. Zo`n ochtend hou ik nog wel vol.
Het aller-leukste van de hobby vind ik het uit kunnen dragen van het plezier in
de hobby aan andere, misschien toekomstige, liefhebbers. je weet het nooit,
maar ik weet wel als je niets doet je geen stap vooruit komt. Zo heb ik het
altijd geleerd en ook in de praktijk gebracht
en ik kan je wel zeggen het werkt.
Ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik bij
de organisatie van de opendeurdagen
alles alleen moest doen en daar was ik
dan wel een beetje kwaad over. Hoewel,
ik kan wel zeggen dat ik het altijd met veel
plezier heb gedaan. Dit keer heb ik veel
medewerking gekregen van Succulenta.
Het bestuur heeft het mij echt enorm
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geholpen.
Gelukkig had ik voldoende documentatie van Succulenta
gekregen voor deze open dag,
De personen die de kassen betraden waren vooral geïnteresseerd in de
cactussen en de vetplanten. Ik had vooraf aan Clemens gevraagd of hij voor
nog wat aparte dingen
kon zorgen voor deze
dag, Er is altijd een
aantal personen die
hier
speciaal
naar
zoeken, en als ze dat
vinden is dat alleen
maar leuk. De meeste
echte
liefhebbers
hebben
al
een
uitgebreide
verzameling.
Zij
zoeken alleen naar net
die ene die ze nog niet
hebben. Het gros van
de bezoekers die ik
zag hadden alleen
mooie
bloeiende
plantjes in hun doosje, Zij zoeken dus niet naar iets speciaals, als het er maar
mooi uitziet met een bloemetje daar zijn ze heel gelukkig mee. Ik constateer
dat
vanaf zijn plaats waar ik dit allemaal aanschouw. Er komt nog een
persoon naar mij toe die vraagt: “Mijnheer, dat adres van dat tropisch
rozenland wat houdt dat in. Dus heb ik hem dat even uitgelegd. Dat zij de
naam weliswaar hebben veranderd in rozen en radijs, maar dat het zeker de
moeite is voor een bezoek. Vooral voor de tropische kas met orchideeën. Ik
neem aan dat hij even een kijkje is gaan nemen, zo heb ik vandaag veel
vragen beantwoord.
We gaan op dit moment naar de 12.00 uur dus tijd om vast wat spullen in te
pakken. De laatste klanten rekenen af en gaan voldaan naar huis, met de
nodige planten. Dat geeft een fijn gevoel en ja nogmaals: daar doe je het
voor. Veel mensen een plezier te doen. Ik bedank daarvoor alle kwekers voor
deze geste. En misschien ooit nog eens een vervolg, in ieder geval heel erg
bedankt. Naast de kwekers bedank ik tevens Succulenta die heel fijn hebben
meegewerkt aan dit evenement, Ik heb weer erg genoten van deze dag. Jan.
Schouten secretaris van de afdeling Gouda en Omstreken,
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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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