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Afdeling ‘ Wageningen en omgeving’ van Succulenta,
Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en
andere succulenten

Verslag van de avond op 9 februari 2017
Gerard opent de avond daar Coert en Kathelijne verhinderd zijn. Hij
verwelkomt de spreker van de avond, Ludwig Bercht, die zal vertellen over
zijn vakantie in Argentinië. Hij geeft het woord aan Chris Geris .
Chris deelt mede dat Elly van Die tijdelijk in een verpleegtehuis verblijft.
In een mail heeft Elly bedankt voor de belangstelling aldaar. Zij hoopt op
de volgende bijeenkomst weer present te zijn. Er gaat een kaart met de
beste wensen rond die door alle aanwezigen getekend zal worden.
Chris vraagt verder nog om kopij voor de volgende Xerophyta die in april
zal verschijnen mits wij iets op het papier gaan zetten !!! Doen dus !!!
Paul Gallmann is verhinderd deze avond en heeft afgezegd.
Evert Weijman verzoekt de leden de contributie te betalen voor 2017. Hij
heeft het boek van Jacobsen in de aanbieding voor de liefhebbers. Jacobsen
heeft een standaardwerk geschreven voor succulentenliefhebbers. Verder
vertelt Evert dat hij en Gerard bij Jacob Boom in Velp op bezoek zijn
geweest. Dat werd door Jacob zeer op prijs gesteld. Iedereen moest de
groeten van hem hebben.
Hierna begint de rondvraag:
-Johan Timmermans toont een paar cactussen met zaadrode bessen.
-Anton Hartsuiker heeft een bak zaad meegebracht. De lelie die er uit moet
komen wordt wel 2 meter hoog en ruikt heerlijk volgens Anton. Gerard
wil het zaad meteen gaan zaaien.
-Ben Cornelissen is kandidaat voor het hoofdbestuur van Succulenta als
PR-medewerker.
-Gerard vertelt dat Jan Blommert van Drenthe verhuisd is naar Rhenen.
Die zal dus waarschijnlijk in de nabije toekomst weer op de
verenigingsavonden aanwezig zijn. Alleen zijn bestelde kas is nog niet
afgeleverd.
-Cor Visser heeft nog recenter nieuws over Elly. Het gaat heel goed met
haar.
Na de rondvraag geeft Gerard het woord aan Ludwig Bercht. Gezien de
wijze waarop zijn de heren goede bekenden van elkaar.
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Ludwig Bercht begint ( na enige technische vertraging ) met zijn verhaal.
Vorig jaar om deze tijd kwam hij net terug uit Argentinië. Deze tijd is
riskant voor vakanties in dat land, het is of nat of droog. Ik geloof dat ik
nog zo’n land ken trouwens … De wegen zijn er redelijk goed.
Ludwig is gestart in Buenos Aires en ging vandaar naar de provincie
Mendoza.
Hij constateert dat cactussen in het algemeen zoeken naar open plekken in
het gras. De cactus kan het nooit winnen van het gras is zijn conclusie. De
zuilcactussen worden in Argentinië wel meer dan twee meter hoog, de
planten groeien volgens hem in de natuur veel sneller dan we denken.
Tussen stenen krijgen cactussen de kans om groot te worden, daar kan het
gras de planten minder goed overwoekeren. Ludwig en zijn metgezel
hebben tijdens hun verblijf duizenden opnames gemaakt. Ze fotografeerden
dus alles wat ze aan bezienswaardigheden op botanisch gebied
tegenkwamen.
De lezing wordt even onderbroken door een koffiepauze waarna Ludwig
weer verder gaat met zijn verhaal. Hij merkt op dat er langs de wegen
enorm veel prullaria worden verkocht door de arme plaatselijke bevolking.
Omstreeks half elf wordt de avond besloten, niet omdat Ludwig foto’s en
tekst tekort kwam maar gewoon omdat het tijd was om naar huis te gaan!!!
Het was een prima avond geweest!
Henk van Doorn

Verslag van de bijeenkomst van 9 maart 2017
Coert opent de avond. Hij verwelkomt Elly ( weer bijna genezen ) en Jan
Blommert die vanuit Drenthe naar deze omgeving is teruggekeerd en de
vereniging steeds trouw is gebleven. Er zijn vanavond drie
programmapunten. Chris zal ons inwijden in de geheimen van het
fotograferen van onze eigen planten, Eric gaat vertellen hoe hij al die
plantjes zaait en eerst moeten we praten over de voorstellen van het
Landelijk Bestuur.
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Maar zoals gewoonlijk eerst de rondvraag.
-Er zijn drie afwezigen te weten Paul Gallman, Ben Tänzer en Inge
Leusink.
-Dirk-Jan van Workum maakt ons er op attent dat er in Wageningen een
nieuwe winkel voor exotische planten is geopend.
-Johan Timmermans heeft voor alle leden een extra zakje zaad.
-Jan Blommert : “ Mijn kas is één grote rouwkamer van Caudex planten.
Ik vraag me af waar dat door wordt veroorzaakt. “ Johan denkt dat het
met de temperatuur te maken kan hebben. Elke plant heeft zo zijn eigen
temperatuur waarin hij goed wil gedijen, aldus onze zegsman. Jan is de
meeste planten in de winter kwijt geraakt dus die temperatuur zou zo maar
de oorzaak kunnen zijn.
Coert besluit de rondvraag met de mededeling dat er boeken van Jan
Sevenster te koop zijn.
Verder vraagt hij of er liefhebbers zijn die mee willen met het voorreisje.
Bespreking voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering( ALV )
Die voorstellen zijn :
1 De kosten van het lidmaatschap hangt af van de plek waar het lid woont.
2 Er moet meer communicatie komen tussen de leden van de vereniging.
Ieder lid moet een mailadres sturen. Chris Geris heeft al een ledenlijst
gestuurd naar het secretariaat met daarin onze e-mailadressen.
3 Ieder lid krijgt individueel stemrecht.
4 Vaker besluiten nemen buiten de ledenvergadering om en vaker de
leden raadplegen. Besluiten kunnen dan buiten de ledenvergadering
genomen worden maar de afdelingen worden daardoor minder
belangrijk wat betreft de besluitvorming.
Volgens de leden moeten besluiten over de jaarrekening en royementen in
de ledenvergadering worden genomen.
Gerard van Huffel : “ Alle leden krijgen op deze wijze individueel
stemrecht. Individuele leden moeten op de ALV geen stemrecht krijgen!
Actieve leden bezoeken de ledenvergadering en zitten niet thuis achter de
computer. De controle is weg bij digitaal stemmen. Wie zegt dat alle
stemmen worden geteld. Het systeem is dus niet waterdicht.”
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Coert is ook mordicus tegen de voorstellen. Hij wil een lijst van punten als
waarborgen voor de afdelingen. Hij wil eerst een nieuw voorstel zien en
daarna een tweede algemene ledenvergadering om erover te praten.
Voorlopig willen we geen statuten wijzigen.
Plant van de maand
Joke heeft bij Exotica een bijzondere caudex gekocht, een Hydnophytum
formicarum.
Deze plant leeft samen met mieren die voor zijn bemesting zorgen. Ook
verdedigen ze de plant. Hij krijgt minuscule bloemetjes en gaat op
onregelmatige tijden in rust. Hij krijgt orchideeëngrond van zijn bazin en
komt uit Zuidoost-Azië. Die samenleving met mieren wordt door alle
aanwezigen heel bijzonder gevonden!
Cor Visser neemt de estafettestok over.

Hydnophytum formicarum
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Hydnophytum formicarum - mieren

Zaaien
Dan krijgt Eric van Workum het woord.
Hij vertelt het een en ander over zaaien zoals hij dat in het groot doet in
zijn kas.
Hij begint met het zaad. De leden gaan daarvoor naar de vereniging
maar Eric gaat naar een eigen leverancier. Deze levert hem zaad dat
voor een kwart uit de natuur komt en de rest wordt geteeld en geoogst.
Het zaad wordt droog ingevroren!
Eric zaait in eigen cactusgrond. De tempex-bak waarin dat gebeurt moet
helemaal vlak zijn anders loopt het vocht naar één kant.
Hij gebruikt 10.000 zaadjes per soort en daarvan zaait hij er 600 per bak.
De zaadjes moeten ruimte hebben en blijven een jaar ( van maart tot
maart ) in de bak. De porties zaad worden op een gevouwen A-4 gelegd
en dan gaat Erik langs de kant helemaal rond al schuddend.
Met een plank die precies zo groot is als de bak wordt het zaad
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vervolgens heel zacht aangedrukt zodat er geen zaad aan de plank blijft
kleven.
Dan wordt het geheel lichtjes geneveld om te voorkomen dat bij de
toevoeging van grint de zaden wegspringen. Daarna begint hij langs de
rand te grinten. Daarvoor gebruikt hij bv. aquariumgrind. Dat moet een
dun laagje vormen. Je moet de grond net niet meer zien.
Daarna moet er weer bevochtigd worden zodat het mooi kan intrekken. De
bak wordt overdekt met beugels waarover anticondensfolie wordt
gespannen. Dat zorgt ervoor dat er geen druppelvorming plaatsvindt.
Sommige planten moeten na het zaaien vrij snel gelucht worden anders
krijgen ze te veel gespannen lucht die vochtig en warm is.
Verder moet je zorgen voor genoeg licht en een constante temperatuur.
Belangrijk is ook dat er kalk in de grond zit. Dat verhoogt de pH en
bestrijdt algen. Na het zaaien geeft hij lucht aan de zijkant bij gevoelige
planten zoals de Aloë ’s en Echinocactus grusonii. Minder gevoelige
planten worden pas na twee tot drie weken gelucht.
De temperatuur moet tegen de 20 graden aan blijven. Vooral afschermen
tegen de zon is belangrijk want anders kan de temperatuur tot wel 40
graden oplopen. ( verbranding )
Na dit relaas delen Eric en Johan 5 soorten zaad uit.
Fotograferen
Na de pauze krijgt Chris Geris het woord.
Ze vertelt hoe je mooie foto’s kunt maken van je eigen planten.
Fotograferen is eigenlijk schrijven met licht. Licht heb je absoluut nodig in
de fotografie. Tegenwoordig is fotograferen veel eenvoudiger dan vroeger.
Vroeger werkte je met een filmrolletje, tegenwoordig gebeurt alles digitaal.
Daardoor kun je wegdoen wat je niet bevalt .
Chris plaatst de te fotograferen plant in een grotere bak en vult dat op met
bims, grint en/of steentjes voor een mooie omgeving en zodat de potrand
niet meer te zien is. Helaas werd voor ondergetekende de uitleg te
technisch om het hele proces adequaat te kunnen weergeven maar ik denk
dat de kenners er heel wat bijgeleerd hebben.
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Rebutia heliosa W.R. 314
Na deze lezing bedankt Coert de sprekers van deze avond en wenst
iedereen een behouden thuiskomst.
Henk van Doorn

Vraag en aanbod
Aangeboden door Coert van Dijk: bims, 10 liter voor € 2,65.
Mee te nemen naar de vergadering of af te halen in Overberg. Graag van
tevoren een mail of telefoontje.
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Activiteitenkalender
Vetgedrukte tekst heeft betrekking op activiteiten van onze eigen afdeling.
Meer informatie over landelijke activiteiten is te vinden in het
verenigingsnieuws van Succulenta.
29 april:

deelname geraniummarkt in Veenendaal

3 of 10 mei: reisje
3 juni:

succulentenmarkt bij Ubink

8 juni:

plantenkeuring en praatavond, o.a over het bestuiven van
bloemen en het stekken van vetplanten.

17 juni:

open tuindag en kasbezoek bij Evert Weijman i.s.m.
Groei en Bloei.

18 juni:

plantenmarkt van de afd. Nijmegen

21 juni:

kasbezoek bij Eric van Workum vanaf 19.00 uur

24 augustus: zomeravondbijeenkomst bij Lies Oudshoorn
aanvang: 19.00-19.30.
8-9-10
september:

ELK in Blankenberge

Kopij gevraagd: kopij voor het juninummer van Xerophyta graag uiterlijk
31 mei inleveren.
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Contact
Coert van Dijk, tel: 0343-481508, email: coerthvandijk@planet.nl
Chris Geris, tel: 0318-417319, email: chrisgeris@planet.nl
Lidmaatschap
Contributie afd. Wageningen e.o.: € 25, gezinsleden € 12,50 en jeugdleden
€ 10 per jaar.
Contributie overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0007 4090 94 ten
name van: Succulenta afd. Wageningen e.o.
Vergaderlocatie
Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp"
Floralaan 20/B te Wageningen. Tel.: 0317-411601
Omslagfoto: Huernia pillansii
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