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

Naar Loenen, wat moet je daar dan toch ?
Nou, voor leden van onze afdeling in Wageningen was dat heel duidelijk!
Kasbezoek bij de Van Doorns natuurlijk! Op de 20e mei zou het dan
gebeuren en Gerard had het tijdens de laatste bijeenkomst in april nog eens
heel duidelijk rond getoeterd.
Nou is kasbezoek een nogal relatief begrip in onze vereniging. Als je bij
Coert gaat kijken is er voor de bezoekers in de kas minder plaats dan in de
Arena tijdens een wedstrijd van Ajax maar niet zo héél véél minder en dan
heeft hij ook nog ruimte voor alle leden om in de zon te zitten.
Onze kas in Loenen is een gevelkas, dus in feite een halve kas tenzij je de
andere helft in je huiskamer neerzet. De grootte hangt natuurlijk ook af van
de lengte van je gevel. In theorie kun je tegen een gevel een zeer grote kas
neerzetten maar in de praktijk zitten er in zo’n muur veel gaten voor
keukenramen en deuren en dan worden de mogelijkheden beperkt. We
hebben een kasje waarin twee personen plaats kunnen nemen maar voor
meer personen wordt het stapelen.
Dus keken we met enige zorg naar deze gebeurtenis uit. Aan de andere kant
... we wonen helemaal aan de andere kant van de Veluwe en dat is toch een
heel eind rijden dus .... maar gezien een mager bezoek in het verre
verleden hoefden we niet zo bang te zijn voor overbevolking.
Tussen 13.00 en 17.00 uur zou het festijn plaatsvinden en voor die tijd
troffen we dus onze maatregelen om de dorstigen te laven en de hongerigen
te spijzigen. Wie schetst onze verbazing toen iets voor de begintijd de
eerste bezoeker al aan de bel trok. Johan was de allereerste die interesse
toonde voor Jokes verzameling en begon meteen in de kas zijn ( niet geringe ) kennis met Joke uit te wisselen. “ Heeft die nog niet gebloeid, ik zie
het al, die heeft vochtgebrek, je had gewoon eerder moeten sproeien. Te
donker geweest, nee hoor, die kun je ook onder het tablet zetten en dan
bloeit ie nog “
Details moeten jullie niet van een half lid verwachten, want de rolverdeling
was voor deze middag al vastgesteld. Joke praat lekker met het bezoek en
het half lid zorgt voor de koffie, de thee en de cake. Daar had hij overigens
weinig tijd voor want in rap tempo kwamen hele bevolkingsgroepen op ons
af. De ruimte in de kas bleek inderdaad enigszins ontoereikend dus we
hebben nummertjes uitgedeeld, zodat iedereen voor sluitingstijd nog in de
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kas kwam.De middag vloog voorbij, allemaal aardige mensen met dezelfde
hobby, zet ze bij elkaar en ze praten honderduit.
De grootste beloning was een uitspraak van Ad uit Cothen die zei: “ Ik ga
nog even zitten want het is hier zo gezellig“. Dat gaf Joke en mij toch een
goed gevoel aan het eind van de middag.
Alle bezoekers willen we dan ook hartelijk bedanken voor de komst naar
deze uithoek. Iedereen is van harte welkom als hij eens in de buurt van
Loenen komt. Dan zorgen we ook voor een iets minder krappe catering,
want dan weten we dat er veel mensen kunnen komen.
Henk van Doorn

Zijn de naam Notocactus en de planten uit de mode?
Toen ik net wat meer belangstelling begon te krijgen in cactussen waren
bepaalde geslachten erg “ in”. Op markten werden kleine snel bloeiende
plantjes verhandeld als Mammillaria zeilmanniana, Dolichothele surculosa,
Rebutia’s en andere makkelijke soorten. Natuurlijk waren daarvan de
kleiner blijvende soorten favoriet, je had maar beperkte ruimte en het was
toch wel leuk als je een verzamelingetje op kon bouwen van verschillende
leuke soortjes.
Eén van de niet te veel ruimte innemende soorten was de Notocactus. Onze
eigen vaderlander Dirk van Vliet doorkruiste toen hele delen van ZuidAmerika per fiets en ontdekte en beschreef al doende heel wat nieuwe
Noto’s. Bij vele leden waren die ook erg populair, ook al omdat ze
makkelijk bloeiden en niet al te hoge eisen stelden aan de verzorging. Later
kwamen, zeker ook door de toegenomen mobiliteit en welstand waardoor
meer soorten voor de liefhebber beschikbaar kwamen, andere geslachten in
de mode, de focus kwam bij liefhebbers meer te liggen op meer zeldzame
en moeilijker te kweken planten die ook nog wat meer warmte vroegen.
Daarbij hielp de strijd en verwarring over de naamgeving niet echt. Daarbij
ging het om vragen als moet er één groot overkoepelend geslacht
Notocactus zijn (Buxbaum) of mogen alleen de echte Noto’s zo heten en
worden de andere verwante geslachten (Brasilicactus, Eriocactus,
Malacocarpus, Notobrasilia) als zelfstandige geslachten worden aangeduid
(Backeberg) of moeten we alles maar dumpen onder de naam Parodia
(Brandt, later overgenomen door Taylor & Hunt).
3

Door dit alles kwamen de Noto’s wat in de verdrukking. Maar bij vrijwel
iedere liefhebber vond je wel een Notocactus ottonis, scopa, mammulosis,
rutilans of leninghausii staan. Ook de vermeerdering uit zaad of door
stekken verliep makkelijk waardoor veel planten beschikbaar kwamen.

Notocactus rutilans
Eerst nog iets over de naamgeving bij planten.
Je hoort cactusliefhebbers wel eens zeggen die namen interesseren me niet,
maar toch is het handig als je met anderen praat het “etiket” te kunnen
noemen. Bij voorbeeld als ik aan Gerard wil uitleggen dat er een mooie
Echinocereus bloeit, kan ik zeggen het is er een met 9 tot 13 ribben, groeit
rechtstandig, heeft grijze doorns met zwarte punten en heeft lange
donkerrode buisvormige bloemen. Helaas begrijpt hij dan meestal, en dat
ligt echt niet aan hem, nog niet om welke plant het precies gaat. Of
wanneer Ad vertelt dat hij een Echinocereus heeft die mooi bloeit met witroze bloemen en vrijwel onbedoornd, dan weet ik nog niks. Maar zeg ik bij
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mij bloeit nu Echinocereus acifer tubiflorus of ik laat een plaatje zien van
Ech. scheerii gentryi dan weten we beter waarover we het hebben.
Natuurlijk moeten we de naam niet belangrijker maken dan de plant zelf
want het blijft gaan om de vorm en schoonheid van de planten, ze mooi te
kweken, in bloei te krijgen en eventueel te vermeerderen want we zijn
natuurlijk geen etikettenverzamelaars!
Nu hebben botanici, maar vooral ook liefhebbers van die naamgeving er
wel vaak een potje van gemaakt. Het wemelt van de liefhebbers die graag
hun naam willen verbinden aan “nieuw” ontdekte planten, geheel andere
eigen indelingen willen maken of botanici die op een of andere wijze erg
origineel en belangrijk willen zijn.
Coert van Dijk

De zomeractiviteiten.
Op het moment dat ik dit op een regenachtige avond schrijf is het alweer
begin augustus, de weken zijn voorbij gevlogen. Nadenkend over de
belangrijkste gebeurtenissen van de laatste drie maanden kom ik tot
de volgende artikeltjes:
-op zaterdag 29 april heeft de afdeling , zoals u wellicht nog weet, voor de
5e keer meegedaan aan de Geranium- c.q. plantenmarkt in Veenendaal.
Wederom een groot succes want wij haalden een hoge omzet terwijl de
andere 27 deelnemers teleurstellend verkochten. Wij hanteerden scherpe
prijzen en dat had het publiek kennelijk wel in de gaten. Dank zij de
sponsors van de planten, met name Kwekerij van Workum, Ad, Coert
en Evert konden wij dit resultaat behalen. Ook de agressieve wijze van
verkoop door Gerard speelde een belangrijke rol!
Echter in december wil het bestuur van Groei en Bloei toch om de tafel
om te kijken welke klachten deelnemers hebben en wat er aan te doen is.
Succulenta is echter tevreden!
-op zaterdag 17 juni had ondergetekende een open dag voor Groei en Bloei
leden en leden van de afdeling Wageningen. Na weken van voorbereiding
waaronder het schoonmaken van de tuin en de kas waren de bezoekersaantallen teleurstellend.
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Ongeveer 30 mensen kwamen op bezoek en maar deze waren gelukkig
wel allemaal enthousiast! Maar Groei en Bloei heeft ongeveer 240 leden,
dus dan mag je toch meer mensen verwachten! Ook Ad en Gerard en
Margreet en Jacob Boom en zijn dochter Jacqueline waren present en
zodoende werd er ook nog veel gelachen!
- op zondagmorgen 18 juni reden mijn vrouw en ikzelf naar de
plantenbeurs in Nijmegen. De bonsaiclub was ook vertegenwoordigd en
wat ons opviel was een klein bonsaiboompje met kruisbessen! Heel
bijzonder.
Cactussen en vetplanten waren ruim vertegenwoordigd door de bekende
handelaren met geweldig mooie planten! Nadat de auto vol stond met
kratten en het beschikbare budget besteed was reden we tevreden weer
richting Veenendaal om daarna Vaderdag te vieren.
-Renovatie broeikas.
Vorig jaar had ik al geconstateerd dat het glas in de houten kozijnen ging
verzakken, dit kwam door houtrot. Deze kozijnen waren al ongeveer 40
jaar oud en had ik ooit bij renovatie in Veenendaal voor fl. 2,50 per stuk
gekocht. Dan is het wel belangrijk dat je “bekenden” in de bouwwereld
hebt! De man die mij er mee geholpen heeft is al 54 jaar timmerman en
wist wel een timmerfabriek waar 21 nieuwe kozijnen gemaakt konden
worden. Het thermopane glas moest dan in de nieuwe kozijnen worden
gezet en geschilderd worden waarmee we in totaal wel 5 weken mee bezig
zijn geweest, niet elke dag vanwege het weer maar toch ben je wel blij als
het achter de rug is. Het kan zeker 25 jaar mee en dan ben ik al bijna
95 jaar!
-Bloeiende cactussen.
Door het fraaie weer met veel zon in de periode april t/m juli is het bij mij
een paradijsje geweest voor wat betreft de bloemen in de cactussen! Zo
had ik een, voor mij, nieuwe plant Eriocactus jusbertii met diverse grote
witte bloemen.
Ook vier Acanthocalycium minutum planten in een schaaltje hadden maar
liefst 12 bloemen!
Nu maar afwachten wat de Conophytums en de Lithopsen gaan doen!
Evert Weijman
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Op bezoek bij Jan Kramer
Van Anton en Joke Hartsuiker kreeg ik onderstaande foto toegestuurd.
Zij zijn op bezoek geweest bij onze nestor Jan Kramer in zijn prachtige
appartement in Arnhem met mooi uitzicht op een park. Helemaal
zonder succulenten kan Jan zo te zien nog niet. Hij is afgelopen tijd
behoorlijk ziek geweest maar gelukkig gaat het nu weer beter met hem.
Als alles goed blijft gaan vertrekt hij eind september weer naar spanje.

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.

12 oktober: grote najaarsverloting
9 november: lezing door Hans Huizing over Succulenten in de
Oostkaap.
14 december: Gezellige avond.

Kopij gevraagd: kopij voor het decembernummer van Xerophyta graag
uiterlijk 30 november inleveren.

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: Faucaria tuberculosa
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Foto: P. Moniotte

