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Tweeënveertigste Jaargang N° 3

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 16 november 2017
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
De November bijeenkomst wordt verzorgd door ons lid

Nico Uittenbroek
Nico neemt ons vanavond mee naar enkele staten van de
Verenigd Staten van Amerika en meer specifiek naar de staten:

Arizona, Colorado, Nieuw Mexico en Utah
In die staten, die op een bijzonder punt ‘Four Corners” aan
elkaar grenzen, is heel veel moois te
beleven en dan gaat het niet alleen over
cactussen. Nico is het aan zijn reputatie
verplicht ons ook dit keer weer een heel
mooie avond te bezorgen. We kunnen
daar best op vertrouwen. En dan is het
niet zo erg dat er nog geen echte titel
aan zijn lezing is verbonden.
Natuurlijk hebben we in de pauze, dank zij ons hoofdsponsor,
weer een verloting van 1e klas planten.

Wij zien ook U graag op 16 november a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 19 oktober 2017 in zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg voor een opkomst van 13
personen.
Afwezig met kennisgeving Hans en Bep v/d Made, Hans Harreveld en Jan
Tiele; verder geen mededelingen.
Ingekomen stukken Er zijn
weer de nodige bladen en berichten
binnengekomen via de e-mail zoals Groei & Bloei afdeling Gouda &
Omstreken, Pim en Tineke Bos afdeling Zaanstreek- Waterland. Noviocactum
afdeling Nijmegen en van onze Belgische cactusvrienden Grusonia,
Verder is er een bericht van Edelcactus Zij zijn bereid om weer een openochtend te houden en wel op 7 april 2018.

Zet dit in uw agenda 2018.
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Vergadering Succulenta 4 november in de Hortus in Utrecht
Joost vertelt over de uitnodiging van Succulenta voor een vergadering op
zaterdag 4 november in de Botanische tuin de Uithof in Utrecht. Het gaat daar
onder andere over de toekomst en koers van Succulenta.
Per afdeling zijn er twee personen welkom.
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
o
het pr-plan
o
de evenementencommissie
o
het 100-jarig jubileum
o
educatie: het onderwijsplan
o
de landelijke open dag
o
de website
o
afdelingsactiviteiten, inclusief ledenwerving
Naast onze secretaris Jan Schouten is Rob van der Pols bereid onze afdeling
op 4 november te vertegenwoordigen. Elke afdeling krijgt eerst 5 minuten de
tijd om te vertellen wat er binnen de afdeling leeft. Wij wensen onze
vertegenwoordigers veel succes.
Rondvraag. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt op deze
praatavond.
Praatje bij een plantje
(Redactie; opmerking vooraf: Jan heeft deze avond foto’s gemaakt die een
overall beeld geven van wat er zoal is ingebracht aan planten. Ik heb geen
mening over de fototechnische kwaliteit van de foto’s. Niet alle planten zijn in
het verslag van Jan terug te vinden, maar wel is er van alle planten door de
eigenaren iets verteld). Verder net het verslag.
Dan geeft Joost als eerste aan mij, Jan Schouten, het woord om over de
meegebrachte planten mijn verhaal te doen.
Ten eerste heb ik meegebracht een Notocactus mueller-moellerii. Kenners zijn
het nog niet eens wat betreft de naamgeving en noemen het een Parodia. De
plant wordt gevonden tussen de grassen op de pampa in Uruguay en Brazilië
(Rio Grande do Sul). De tweede plant is een Ariocarpus furfuraceus. Ook
hieraan zijn weer de nodige namen gegeven. Een tot dan toe geheel
naamloze cactus wordt herkend als een gymnocalycium. De soortnaam zal er
alsnog moeten worden bij gezocht. Als laatste laat ik een Parodia lauii zien,
ook hier zit men aan de naam te morrelen deze word gevonden in Bolivia;
aldus de papieren. Dat wijzigen van namen zou niet moeten mogen. Ik denk
dat velen met mij gelukkig zijn met de oude namen. Diverse aanwezigen
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verschillen op dit punt met mij.

De ludieke cactuspotten staan er ook goed op!
Vervolgens is Nico Uittenbroek aan de beurt met de planten die hij heeft
meegebracht. Hij steekt ons de ogen uit met een
schitterend bloeiende conophytum. Grotere afbeelding siert onze voorpagina.
Zijn verhaal gaat verder over het geslacht
pleiospilos Hij toont een groot en oud exemplaar
van Pleiospilos bolusii, dat bij hem gewoon in de
tuin staat. Alleen in de winter wel beschermt tegen
de regen. In het kleinste boekje over succulenten van de hand van Nico,
komt de naam stippel-steenslag voor. Een naam die ook in het Verkade album
en in het Cactus- album van Duursma voorkomt. Nico toont ook nog een fraai
exemplaar van Pleiospilos nelii, door Nico zelf gezaaid.
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De inbreng van Nico

Dan mag Jaap Keijzer zijn verhaal doen bij zijn meegebrachte planten. Jaap
koos voor dorstenia’s.
Dorstenia is een geslacht in de moerbeifamilie (Moraceae) van circa 105
soorten. Het geslacht is uniek in vergelijking met andere geslachten van de
familie vanwege de sterk uiteenlopende groeiwijzen en levens vormen.
In tegenstelling tot de Moraceae, waarvan de meeste soorten bomen of
struiken zijn, bestaat het geslacht Dorstenia grotendeels uit kruidachtige en
succulente planten. Maar 10% zijn bomen of struiken. We bewonderen een al
oude en prachtige Dorstenia gigas. Onder de verder meegebracht dorstenia’s
bevindt zich nog Dorstenia bahiensis en Dorstenia zanzibarica.
Verdere namen heb maar niet meer genoteerd. We maakten kennis met een
bijzonder geslacht waarvan Jaap een echte kenner is.
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Jaap Keijzer’s trots
Nog net voor de pauze kwam Jos
Timbergen met een plant die aan het
kwarren was. Hij vroeg wat de
oorzaak kon zijn. Nico Uittenbroek
haalde een plastic zak uit zijn tas en
keerde de plant uit de pot om in die
zak, nu kon je zien dat de wortelkluit
veel te compact was zodat de wortels
geen vocht op kunnen nemen dat
was de oorzaak van dat deze cactus
in plaats van groeide terug ging,
kromp. Geadviseerd werd te wachten
tot het voorjaar om dan met grote
kans op succes de plant in verse
grond te zetten.

De kwarrende plant
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Dan is er een pauze met verloting met prachtige planten van onze
hoofdsponsor Edelcactus uit Amstelveen, aangevuld met planten van Paul
Shirley en Rob v/d Pols.

Na de pauze mag Paul Shirley zijn verhaal doen. “Heeft hij zijn halve kas
meegebracht” vraagt iemand. Maar dat is wel een beetje overdreven.
Paul had, bij een eerdere lezing in mei 2016 door Sake Kuipers uit Reeuwijk
over Araceae met als titel “Van cobralelies tot penisplanten”, naast de bol die
we allemaal mochten meenemen om thuis te proberen, drie andere bollen
gekocht waarvan hij nu een plant liet zien. Een mooie slanke bloemsteel, nog
in gevouwen toestand, was het kweekresultaat. Verder had Paul een
dorstenia en nog een reeks andere planten meegenomen. Opvallend een tak
van een klimplant waar nog een bloem in zat. De plant leek mij een thunbergia
en was dan verwant aan de bekende suzanne met de mooie ogen. Veel van
Paul’s planten wisselden van eigenaar. Dat was Paul zijn verhaal.
Paul staat
er
niet
helemaal
op.
Else
schuift
zijn stoel
aan.
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Vervolgens is Ada Schoonderwoerd aan de beurt om haar verhaal te doen, en
wie kan dat beter dan Ada zelf wanneer het voornamelijk gaat over cotyledon
en tylecodon. Uit haar grote kennis van de planten blijkt dat zij een groot
liefhebber is van de geslachten met de vele soorten. We zien onder andere:
Cotyledon woodii, Cotyledon elisae, Tylecodon undulata (uit verloting?) en
Tylecodon reticulata. We leren ook hoe de plant is gericht op een goede
bestuiving. Die wordt veiliggesteld door de plaats van de bloemen.
Een trichocaulon wordt met de nodige omschrijving getoond.

Rob v/d Pols sluit de rij in de serie “een praatje bij een plantje” Hij heeft ook
naar mijn mening weer zo’n beetje de halve kas meegebracht. waarvan er in
een bak vele in bloei staan om deze tijd, aldus Rob. Hij vertelt over een struik
met lange stekels en gaat verder met Bergeranthus (winterhard). Een
Conophytum chrisocruxum met een zwart kruisje op de kop. De soortnaam
(kruis van Chris) verwijst naar de ontdekker Chris en niet naar Christus. Er is
een Faucaria bosscheania , Antimuma , Monilaria, Mitrophyllum en andere
mesems. Vergeef mij als ik de namen niet geheel juist heb omschreven, heb
al een eerder gevraagd om even op een briefje in het kort de namen op te
schrijven en mij te geven zodat de namen juist worden geformuleerd zegt Jan
Schouten, maar tot nog toe is dat steeds mager, dus ik schrijf ze op zoals ik
de namen hoor.
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Met het praatje bij een plantje van Rob zijn we aan het eind van deze bijeenkomst gekomen. Joost bedankt een ieder die heeft bijgedragen aan het
succes van deze gezellige avond en wenst ons een wel thuis. Jan Schouten
Wordt
hier
bepaald
wie
de
planten
gaan
winnen?
Of wordt
Arie
alleen
maar
geholpen
een
eerlijke
verloting
voor
te
bereiden
??
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In het echt was het product gegroeid uit de bol, gekocht bij Sake Kuipers
uit Reeuwijk, niet onthoofd.
*********

Vergadering Succulenta met haar afdelingen op
4 november in Utrecht .
(Red. onze secretaris Jan Schouten schreef over hetgeen hij had gehoord)
Deze vergadering werd gehouden in de botanische tuin in de Uithof in Utrecht
De ontvangst met koffie om 10.00 uur en de vergadering begint om 11.00 uur
en zal tot uiterlijk 15.30 uur duren.
Aanwezig op deze vergadering waren vertegenwoordigers van de afdelingen.
Zij mochten allemaal in 5 minuten iets over hun afdeling vertellen. Het betrof
de afdelingen :
Gouda & Omstreken een stabiel aantal leden (25) en sponsors en donateurs.
Eindhoven heeft 13 leden., Zwolle heeft 22 leden. Maas en Peel.(??)
Nijmegen heeft 25 leden.
Fons vertegenwoordigt Zaanstreek aantal leden (??)
De Haag-Westland vertegenwoordigd door de voorzitter.
Haarlem vertegenwoordigt door de heer Smit heeft 15 leden, Den Bosch 32
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leden. Wageningen 39(??) leden waarvan 35 actief en per avond op bezoek
gem 19 leden.
Zeeland heeft 25 leden. Friesland heeft nog maar 7 leden. Daardoor geen
zaal maar huiskamer bijeenkomsten.
Zuid-Limburg 10 tot 13 leden. Ook wel donateurs. Zij bestaan bijna 50 jaar.
Putten-Rozenburg, aantal leden (??) bestaat bijna 40 jaar.
Waar en wat speelt er in onze verenigingen. Dus waar werd er over gesproken
.
Een Evenementen commissie. Organiseren van een Fototentoonstelling.
Plantenshow uit de leden?. Zaaien!!.(belang van)
Samenstelling regio’s voor 100 jaar bestaan van Succulenta.
Namen noemen eventuele spreker(s) bij het vieren 100 jarige bestaan.
Educatie onderwijsplan ( januari en februari zijn 2 scholen als proef).
Eventueel een persoon uit de afdelingen daarbij inzetten.
Basisscholen bezoeken met documentatie en een pakketje zaden.
Landelijke open kas op de tweede pinksterdag in 2018. Locaties nog niet
bekend.
Voor Landelijke open dag word een mooie folder ter beschikking gesteld door
Succulenta Deelnemers moeten wel opgegeven worden met naam en
toenaam, en welke afdeling het betreft. Een formulier wordt naar de afdeling
gestuurd met het verzoek een en ander zo spoedig ingevuld te retourneren, h
Ook de afdeling Gouda & Omstreken kan hier gebruik van maken.
Er moet meer samengewerkt worden om van de website van Succulenta een
echt succes te maken. Afdeling activiteiten op de site vermelden zorgt er voor
dat bezoekers meer kennis krijgen over de afdelingen.
Afdelingen kunnen e activiteiten opgeven voor opname in de nieuwsbrief..
Aan het 100 jarig bestaan wordt nog volop gewerkt. Als er leden zijn die
ideeën hebben of activiteiten, wat het ook is, op het gebied van Succulenta
willen ontplooien, kunnen zij zich melden bij het secretariaat van Succulenta.
Voor Succulenta wordt het predicaat Koninklijke aangevraagd ter gelegenheid
van het 100 jarig bestaan.
In de nieuwsbrief, welke wordt verstuurd aan alle leden waarvan het emailadres bij Succulenta bekend is, worden de ontwikkelingen rond de
jubileumviering gemeld. Trouwens ook in het blad Succulenta kun je daarover
lezen..
Jan.Schouten secretaris
*********
Op de volgende pagina (met dank overgenomen) een artikeltje uit Grusonia
van onze Belgische cactusvrienden.
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Het bestuur hoort graag of zo’n overname (onder dankzegging) van een
artikel uit Grusonia op prijs wordt gesteld??

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.

Is dit de toekomst van Succulenta? Zal wat sponsoring aan gaat
wel niets opleveren.
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