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Wat er weer allemaal aan de hand was
Mijn hoop op een avond, waar we druk bezig zijn met naamgeving
van onze geliefde planten, zal wel altijd bij hopen op blijven. Niet
meer treuren dus, maar genieten van de gezelligheid die een praatavond ook kan leveren.
Er waren gelukkig een aantal planten die zo links en rechts wat mankeerden en waar we gezamenlijk konden bepalen wat er aan de hand
was bij de meegenomen planten. Moeilijkheid van dit soort avonden
is dat je je nergens op kunt voorbereiden.
Op dit moment is het bij mij in de kas een klein paradijsje. De ene
plant is nog niet uitgebloeid, of de volgende zet mij in volle ver- en
bewondering. Ik heb momenteel nogal wat lobivia’s in de verzameling en wanneer jullie op zoek zijn naar mooie en dankbare bloeiers
dan zijn dit beslist aanraders. Zeker omdat ze wat grotere bloemen
hebben. Bezwaar is dat ze 1, hooguit 2 dagen bloeien en dan al weer
de kop laten hangen. Maar na enige tijd begint het bloeifestijn weer
van voren af aan.
Het reisje is een geweldig succes geweest. Vooral het eerste adres
was voor mij zeer indrukwekkend. Mooie planten, mooie kas en een
aantal geweldige snufjes om onder extreme omstandigheden toch
goed te kunnen werken en genieten van al dat moois. Jammer dat de
eigenaar niet aanwezig kon zijn, maar een aantal leden van de afdeling hadden geweldig de honneurs waar genomen.
Adres twee was ook geweldig en voor sommigen een thuishaven.
Een goed assortiment en mooie gezonde planten, zelfs winterharde
cactussen. Een hele goede ontvangst hier en gezellige mensen.
Adres drie zei mij weinig, misschien wel omdat het te warm was
geworden en hier niet de planten stonden die mijn interesse hadden.
De dag werd besloten met een gezamenlijk etentje bij “De Poppe”,
een geweldige eetschuur met toch wel een zeer smakelijke hap.
Al met al een geslaagde dag.
H.V.
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Plant van de maand

Obregonia denegrii

Tijdens de afgelopen dagen stond mijn
Obregonia denegrii in bloei zonder welke
waarschuwing vooraf dan ook.
In Mexico bent ik twee maal op de vindplaats van deze plant geweest. Op de
plek waar ik de eerste keer was geweest
was bij de tweede keer niets meer te
vinden. De tweede reis leverde een mooi
resultaat op. Kleine en grote exemplaren
die op een heuveltje stonden even groot
als de omtrek van de plant. Duidelijk
was te zien dat door erosie alleen de
plant met de kluit aarde er onder was
blijven staan. Soms wordt de plant met
kluit en al weggespoeld. Een heel bijzonder gezicht. De naam obregonia is ontleend aan Alvaro Obregon; van 1880 - 1928 president
van Mexico. Denegrii komt van Deneger, een Mexicaanse minister.
Wanneer je de plant ziet doet deze denken aan een ariocarpus of een
strombocactus. Synoniemen voor deze plant waren dan ook Strombocactus denegrii of Ariocacpus denegrii. Evenals de peyote bevat
deze plant ook alkaloiden.
Het zijn langzaam groeiende planten die een dikke penwordtel
vormen. Karakteristiek voor de planten zijn de artischokachtige uitsteeksels met daarop een aantal randdoorns. De doorns zijn dun en
licht gebogen. Ze verdwijnen na verloop van tijd. ‘s Zomers verschijnen de witte bloemen vanuit de wollige schedel van de plant. Zijn
ze bestoven dan verdrogen de bloemen
en blijven aan de vrucht vast zitten die
in de wollige schedel blijft zitten. De
vruchten zijn zwart. In de winterdag
houden we de plant goed droog. Is de
temeratuur 10 ºC of hoger dan zo af en
toe gieten, dit om de onderste schubben niet helemaal te laten verdrogen en
verschrompelen.
De plant moet gedurende kortere tijd
temperaturen van -4 ºC kunnen doorstaan. Wel heel goed ventileren.
H.V.
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Fotogalerij
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Een dagje Namibie
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Dag 10: 5 oktober
Na het ontbijt vertrekken we niet voordat
Joke de agapornisjes
nog een keer op de foto
heeft gezet. Na getankt
te hebben gaan we
richting Outjo over de C
40. Links en rechts zien
we regelmatig wrattenzwijnen en hornbills.
We slaan af bij de D
2694 en zoeken dan de
afslag naar de D 2710.
We zien op de weg; een
springhaas en een valkje die overreden
zijn, een hornbill, veel termietenheuvels,
grote exemplaren van Aloe littoralis,
autowrakken en een echtpaar met baby
dat op weg is naar Outjo. Voor de kar
hebben ze een ezel en een paard ingespannen. Volgens ons idee hadden we de
D 2710 al bereikt moeten hebben. Niet
erg, want we zien daardoor giraffes en
houtskoolbranders die evenals de omgeving behoorlijk zwart zijn.We besluiten
dan maar om terug te rijden, omdat de
afslag maar niet wil komen. Een goede
beslissing, want we zien na enige tijd wel
een afslag naar de D 2710. Het blijkt dat
het andere bord is verdwenen. Rond een
uur of een zien we het bord VREUGDE.
Het hek was dicht. Mevr. Elsie gilde
vanuit de tuin dat de poort wel open
was. We stopten naast een huisje met
een schat aan geschilderde vogels die
overal in de tuin voorkwamen. Achteraf
bleek het ons paleisje te zijn. We werden ontvangen met een lekker sapje. Bij
de aanblik van al die vogeltjes was Joke
bijna niet meer te houden. Elsie vertelde
tijdens het tonen van het huisje dat er
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om vier uur koffie was en dat er om half
acht warm gegeten werd. Na installatie in het huisje gaan we in de tuin op
onderzoek uit. Tijdens het koffiedrinken
worden we afgeleid door een prachtige
vlinder. Na de koffie wordt de tuin aan
een uitgebreid onderzoek onderworpen.
Wonderbaarlijk dat er op zo’n kleine
oppervlakte zoveel aan dierlijk leven te
ontdekken valt. Over planten had Henk
ook niet te klagen.
Voor het eten hebben we opnieuw genoten van een geweldig mooie zonsondergang.
Bij het diner ‘s avonds werd door het
personeel verteld wat er die avond gegeten kon worden. Dit gebeurde dan in de kliktaal. Heel leuk, maar volkomen onbegrijpelijk.
Na het eten rustig in het tuinhuisje bij het genot van een drankje ons
dagboek bijgewerkt.					
H.V.
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Puzzel
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1 verfrissing, 4 dartel, 9 een weinig, 12
brandstof, 14 gewicht, 15 kleding, 17
verbruikt, 18 geheel de uwe, 19 voordat, 20 eetlust, 22 omroepvereniging,
23 voegwoord, 24 te koop, 26 grensplaats, 28 wielerwedstrijd, 31 vlaktemaat, 32 herkouwer, 34 gedeelte van de
bijbel, 35 huid, 36 laatstleden, 38 hindoestaanse meisjesnaam, 39 vreemde munt, 40 lidwoord, 41 kosten koper, 43 water in Utrecht, 45 gereed, 47
voertuig, 49 plaats in Brabant, 51 voor,
52 pleisterstof, 54 Europese munt, 55
spoedig, 57 tandeloos zoogdier, 58 te
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Horizontaal
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Verticaal

1 smeermiddel, 2 zangstem, 3 dat is, 5
sterke drank, 6 voegwoord, 7 Europeaan, 8 tijdverdrijf, 9 peroonlijk voornaamwoord, 10 insect, 11 haast, 13
zwemvogel, 16 officieel papier, 21 hengelsport artikel, 22 hard geluid, 23 loot,
25 chemisch element, 27 bijbels rustoord, 29 deel van het hoofd, 30 wild
zwijn, 33 akelig, 37 watering, 39etensbereider, 40 dek, 42 soort stof, 44 slot,
46 hoofddeksel, 47 afscheidingsorgaan, 48 ver, 50 kleine plaatsen, 51 stap,
53 vis, 56 soort, 58 weglopen, 60 uitroep, 62 gewoonte, 63 biet, 64 insect, 65
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zijner plaatse, 59 omroepvereniging,
61 fotografische term, 63 strak vasthouden, 66 klap, 68 data processing,
70 gard, 71 Spaanse uitroep, 72 dwaas,
73 voorzetsel, 75 schop, 77 familielid,
80 voorzetsel, 81 boom, 83 lusthof, 85
hoogachten, 87 hoog gebouw, 88 middag, 89 ondeskundige

dwingen, 67 zwarte stof, 69 sermoen,
74 vrijheidsbeweging, 76 ten bedrage
van, 78 telwoord, 79 fanatiek, 82 titel,
84 nummer, 86 niet erkend

Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een
plantje verloot.
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren

We gaan ook deze maand door met drie planten van ons eigen flora.
Als eerste het eenjarig wolgras (Eriophorum
vaginatum) uit de familie van cyprusgrassen
(Cyperaceae). Ook deze plant staat op de rode
lijst in Nederland en neemt nog steeds af. De
plant wordt maximaal 50 cm hoog en bezit
geen wortelstokken. De plant heeft in het
voorjaar zijn bloemen ongeveer van maart tot
mei. De plant komt voor op natte hoogveen
en op heidevelden vooral op dopheide velden.
De naam doet denken dat het een 1jarige plant
is maar het is toch echt een vaste plant. Ook
groeit de plant vaak samen met veenmos. Het
verspreidingsgebied ligt vooral in Drenthe en
Twente.

Als tweede plant het gewoon vetblad (Pinguicula vulgaris) uit de familie van de blaasjeskruidachtigen (Lentibulariaceae). Dit vleesetende plantje is in Nederland zeer zeldzaam
en de paarsachtige bloemen verschijnen in
mei en juni. De plant wordt niet hoger dan
15cm en komt voor op natte en voedselarme
plaatsen. Het is een plant die in de oude geneeskunde werd
gebruikt. Een
tinctuur van de
bladeren werd
gebruikt tegen
nervositeit en
heren let op ook
tegen haaruitval. De plant
overwinterd met
een knop. Aan
de bovenkant
van de bladeren
zitten klieren . Insecten komen af op
druppels die de klieren afscheiden en
blijven er aan vast kleven, de plant laat
92
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de bladeren omkrullen en dan scheiden de klieren een verteringssap
af die de eiwitten in het prooi oplossen. De naam komt van het Latijn pinguis wat vet betekent de naam vulgaris komt bij veel planten
voor en het betekend gewoon.
Ook de derde plant is een zeldzaam plantje en komt voor op de
rode lijst in Nederland het is het mosbloempje ( Crassula tillaea) uit
de vetplantenfamilie ( Crassulaceae). Dit is een 1jarig laagblijvend
vetplantje. Dit kleine plantje heeft van april tot september witte soms
roze bloempjes. De blaadjes zijn groen maar bij het ouder worden
verkleuren ze tot diep rood. Dit plantje komt voor op plaatsen die
zomers uitdrogen zoals paden op begraafplaatsen en in de duinen.
De naam Crassula komt van het Latijnse crassus wat dik vlezig betekend tillaea komt van Michael Tilla een Italiaanse botanist die leefde
van 1653 tot 1740. Dit plantje is een van de kleinste plantjes van onze
Nederlandse flora.
Tot de volgende maand .
Jur
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ons reisje 2017
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Met een boekje in een hoekje
Het schrijverscollectief S. Carter, J. Lavranos, L. Newton en C.
Walker hebben met z’n vieren dit boekwerk gemaakt. Als gouden
draad door het boek loopt het plezier dat ze alle vier hebben aan
het vinden van planten in de vrije natuur. Direct de eerste pagina is
al interessant omdat hier met schematische tekeningen de diverse
groeivormen, bladvormen en bloeiwijzen worden afgebeeld. Na de
gebruikelijke inleiding gaan we verder met de ecologie, het gebruik
van de aloe’s. Dan de verschijningsvormen en de verzorging.
Bij de geschiedenis van de aloe’s worden de diverse onderdelen gewijd aan bekende mensen die zich met het verzamelen en beschrijven van de planten hebben bezig gehouden. Interessant hierbij is
dat we de namen van de ontdekkers en de beschrijvers
regelmatig tegenkomen in de namen van de planten.
Leuk hierbij is dat een aantal dingen dan veel duidelijker worden en dat een naam niet zo maar een naam
is. Dit inleidende gebeuren wordt afgesloten met 2
pagina’s over hoe dit boek gebruikt moet worden.
Hierna krijgen we een uitgereide sleutel van de planten
die als eerste in groepen verdeeld worden. Van iedere
groep krijgen we dan in de volgende hoofdstukken een
sleutel van de planten die tot die groep behoren.
Iedere plant wordt dan afzonderlijk behandeld op het
nummer dat deze in de sleutel gekregen heeft. Per
behandelde soort zijn er een twee- tot drietal afbeeldingen. De beschrijving van de afzonderlijke planten is zeer gedetailleerd. Alles is zeer overzichtelijk ingedeeld, zo zelfs dat, wanner
we het boek sluiten we op de pagina’s met een kleurencode duidelijk
kunnen zien waar de volgende groep begint.
Het merendeel van de begeleidend foto’s is in de natuur op de vindplaats van de planten gemaakt. Blader je het boek door dan meen
je regelmatig dat je bekende planten ziet, maar wanneer dan de
begeleidende tekst wordt doorgenomen dan ontdek je dat het heel
andere planten moeten zijn dan diegene die jij in gedachten had.
Na een glossary van termen krijgen we een zeer uitgebreide literatuurverwijzing. Ook hier weer erg veel bekende namen van auteurs.
Aan het eind is nog een lijst toegevoegd met namen en afbeeldingen
van plant die na het verschijnen van het boek nog beschreven zijn.
Het boek besluit met een index.
Wanneer je geïnteresseerd bent in dit geslacht is dit boek echt aan te
bevelen.
H.V.
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Onder ons gezegd

Bij “De Gentiaan” was het heel goed toeven.
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Agenda
Uitnodiging voor de tuinavond op donderdag 13 juli 2017 bij de
Henk en Ellie Viscaal
Brinklaan 31
Ruurlo.
We kunnen terecht vanaf 7 uur
Op 8 juni is de tuinavond bij de
fam van Dijk
Sinderenseweg 21
Varsseveld.
Met vriendelijke groeten,
				Het bestuur.
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Jaarprogramma 2017

14 Januari

Henk Viscaal lezing Namibie 2016.

9 Februari

Jaarvergadering + Piet Hoogers.

9 Maart

Lezing Ludwig Bercht.

13 April

Geert Borgonje over zijn eigen tuin.

6/7 Mei

Lenteweekend.

11 Mei

Praktijkavond.

27 Mei

Cactusreisje.

8 Juni

Tuinbezoek Johan van Dijk.

14 Juli
Augustus

Tuinbezoek Henk Viscaal.
Vakantie.

7 September

Gert Ubink lezing.

12 Oktober

Ruilavond.

9 November

Gastspreker.

14 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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