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Eenenveertigste Jaargang N°1

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 15 september 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond hebben we als spreker ons lid:

Nico Uittenbroek
Met als speciaal onderwerp

Conophytums+Verrassing
?????
Nico schreef mij:
Ja,..........helaas heeft dat mij niet bereikt.
Nico heeft het erg druk. En op de kopij kon ik
niet langer wachten. Daarom volsta ik hier
met een symbolische aankondiging.
Laten we het maar uitpakken op de 15e
Dat het een prima avond kan worden weet ik
zeker. Dat kunnen we wel aan Nico
overlaten. Natuurlijk hebben we wel in de
pauze de verloting van 1e klas planten.

?????
Wij zien ook U graag op 15 september a.s.!!
Namens Uw bestuurJvT
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 19 mei 2016 in zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

Opening door Nico Uittenbroek die deze keer de honneurs waarneemt omdat
onze voorzitter elders in de Veste andere verplichtingen heeft. Nico heet een
ieder welkom op deze bijeenkomst. Een bijeenkomst met deze keer wel een
bijzondere gastspreker. Geen cactussen, geen vetplanten maar een avond
over de Aronskelkfamilie.
De opkomst is deze keer 13 personen.
Notulen van de vorige bijeenkomst, geen op- of aanmerkingen zodat ze
worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Afwezig met kennisgeving zijn Willem Alsemgeest, Jan Tiele en Kirsten
Franssen.
Velen die er niet waren hebben zich niet als afwezig gemeld.
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Ontvangen zijn Groei&Bloei afdeling Gouda & Omstreken. Blad GSP en van
onze Franse cactusvrienden de courier afacsx cactus en succulent.
Nico doet verslag van de algemene ledenvergadering van onze moeder
Succulenta. Deze keer was de locatie bij Cactus Oase in Ruurlo. 2 leden van
onze afdeling werden er gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap en
ontvingen de daarbij behorende versierselen. Volgens Nico is verder alles
rustig verlopen. De voorgestelde verhoging van de contributie gaat voorlopig
niet door gezien de financiële buffer die Succulenta al heeft. Men kijkt nu eerst
naar de viering van het 100 jarig bestaan in 2019. Over hoe het verder gaat
leest u te zijner tijd wel in ons maandblad Cactusgoud dan wel in Succulenta..
Herinnerd wordt aan 4 juni de opendag bij UBINK in Kudelstaart. Er moet nog
het een en ander worden geregeld over de deelname van onze afdeling bij
het gebeuren. Maar dat zal per mail gebeuren.
Op 23 juni gaan we ‘kasje kijken’ bij Leo van Erkel, Tweede Tochtweg 40
2914 LM Nieuwerkerk a/d Ijssel.
Dan geeft Nico het woord en beeld aan de heer Sake Kuipers met als speciaal
onderwerp :

Araceae. Van cobralelies tot penisplanten,
Sake heeft een kwekerij van deze schoonheden. Wat we zien zijn mooie
planten met evenzo mooie bloemen. Zijn kwekerij in Reeuwijk heeft dan ook
een schat van soorten in het programma. De planten komen voor in veel
landen van Japan tot Indonesië. Maar ook in veel andere landen groeien de
Aronskelken.
Slangenwortel, Calla palustris (inheems in
Nederland) is een giftige waterklant die aan
en in het water groeit. De plant is in België
en Nederland zeldzaam geworden.
Slangenwortel wordt 15 tot 30 cm hoog. De
vruchten zijn rode bessen met violetkleurige
zaden.
Vermeerdering
gebeurt
vooral
vegetatief via de wortelstokken. De plant is
helofyt.
De Zantedeschia aethiopica. is een 0,601,50 m hoge, giftige, overblijvende plant met
een stevige wortelstok. De witte aronskelk is,
ondanks wat de wetenschappelijke naam
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aangeeft, niet afkomstig uit Ethiopië maar komt van nature voor in Zuid-Afrika,
in de buurt van Kaapstad. De plant komt onder meer ook voor op de
Canarische eilanden en Madeira .
We zien achtereenvolgens Arum Italianum marmoratum, arum maculatum en
arum pictum. Maar ook arum creticum.
We vervolgen met een mooie Dracunculus vulgaris (drakentonglelie) en de
Dracunculus
Canariensis van de
Canarische eilanden.
Foto
Door Eric Steinert photo taken by Eric
Steinert
near
Kekova, Turkey,
Ja, we zien op dit
zoveel aronskelken
en aanverwanten dat
het je duizelt door al
de
soorten
en
namen. U moet me
dan ook niet op een
foute naam aanvallen ik heb ze er
zoveel mogelijk bijgeschreven maar dat
valt niet altijd mee
om dat tussen de
beelden
door
te
doen. Zit
ik net
halverwege
de
naam, flits Sake al
weer
naar
het
volgende beeld. Ja,
dan lukt het
Dracunculus vulgaris
natuurlijk van geen kant. Ik heb geen register waarin ik het terug kan vinden.
Een vorige keer heb ik in mijn stukje gezegd er geen namen meer bij te
zetten. Maar wanneer ik dat nu wel doe, dan kunnen jullie ook via internet bij
Wikipedia nog eens kijken welke plant dat nou precies was.
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Onze aandacht wordt gevraagd
voor de volgende plant op het
‘scherm’
Arisarum
proboscideum,
ook
wel
muizenstaartje plantje genoemd,
Daarna wordt Arisarum vulgare
(gekapperde
kalfsvoet)
uit
Spanje geprojecteerd.

Ook een aronskelkachtige met een moeilijke naam??

Arisarum vulgare
Zoveel beelden vliegen over het scherm, het is moeilijk bij te benen om alles
keurig met naam en toenaam op papier te zetten. Zeker van planten waar je
ooit wel eens van hebt gehoord, of misschien ook wel eens hebt gezien maar
nooit hebt gedacht: “O, is dat een aronskelk”. Maar nu zien we ze in vele
soorten en maten van klein tot enorme planten. Zo had ik ooit eens een
plantje meegebracht uit Zuid-Frankrijk uit de George du Verdon, De meeste
kennen wel deze kloof, en niet dan moet u dat beslist eens doen als u in
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Frankrijk bent. Dat plantje lijkt een beetje op Engels gras, alleen het bloemetje
was blauw. Dat heb ik voor bij mij in de tuin gepoot toen ik nog in Reeuwijk
woonde. Het deed het goed. Bloeide dat het een lust was. Later tot mijn
verbazing kwam daar naast dat plantje een enorm blad met een stam uit de
grond, wat nu later blijkt een aronskelk te zijn geweest en nog wel de
drakenwortel (dracunculus vulgaris) (Red. of was dit toch een Sauromatum
venosum?) Ik schatte dat hij wel minimaal een meter hoog was.
Als de voordeur open ging kwam er een enorme stank naar binnen. O, zei
mijn vrouw dan “De boeren zijn ook weer bezig met het bemesten van het
land”; niet in de gaten hebbend dat het die aronskelk was die die enorme
stank gaf. Toen mijn vrouw het in de gaten kreeg nam ze een besluit het mes
erin en een kopje kleiner. Ik vond het wel jammer maar het was echt niet te
harden zo’n stank als er van die plant afkwam.
Dat verhaal klopt ook wel met hetgeen Sake Kuipers vertelde, stinkt als een
dood paard! Ik heb er nog foto’s van kunnen nemen voordat hij (Red. de plant
niet het paard) het loodje legde.
Vervolgens liet hij ons de nodige Aronskelken zien. Arisarum sikokianum een
mooie plant uit Nepal verder een Pinellia pedatisecta bijnaam Groene draak,
daar ook een Pinellia cordata. Inmiddels zijn we aan de pauze toegekomen
voor een drankje en natuurlijk de verloting met planten van onze
hoofdsponsor.

Arie Vijfhuizen stond al klaar met zijn loten die dan ook weer vlot aan de
vrouw/man werden gebracht. Na de pauze gaat onze gastspreker weer verder
met zijn interessante lezing over planten waar de meeste van ons geen kaas
van hebben gegeten zal ik maar zeggen. Wij zijn niets voor niets een cactus
en vetplanten vereniging. Dan valt deze lezing daar niet onder, maar het houdt
ons wel bij de les dat er buiten onze cactus en vetplant nog zoveel anders is.
Planten waarvan het reuze interessant is om op een verenigings-avond te
laten zien.
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Foto’s uit de Botanische tuin in Edenburgh.

We gaan verder met het beeld van een bijzondere Aronskelk Amorphophallus
titatum deze staat in de Botanische tuin in Edinburgh, maar ook zien we een
afbeelding van Amorphophallus konjac uit China.
Verder zien we een persoon die zit bij een veld met knollen die liggen te
drogen voor de verkoop. Zo te zien kan deze man zijn hart ophalen, handel
genoeg, maar nu nog de klanten.
Vervolgens Lysichiton americanus en Symplocarpus foetidus en kijken we
naar een heel groot veld met Zantedeschia altome.
Met deze laatste beelden die Sake Kuipers ons laat zien is er een einde
gekomen aan deze mooie boeiende lezing die
weer eens iets anders was dan alle andere
lezingen. We bedanken Sake voor zijn boeiend
verhaal met daarbij de beelden die het totale plaatje
zo mooi maken over een plantenwereld die zo
anders is dan we gewend zijn. Nico bedankt hem;
daarop volgt nogmaals applaus.
Wilt u verder kennismaken met deze planten ga
gerust een keer naar zijn kwekerij waar al dat
schoons staat om te kopen en bij u in de tuin verder
van te genieten zijn telefoon 06-45838682.
Zo is ook aan deze avond een einde gekomen.
Nico wenst een ieder wel thuis en tot ziens bij Leo
van Erkel voor het kasjes kijken ( maar zeg maar
gerust Kassen kijken.
Jan.Schouten secretaris.
*********
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Kasje kijken (artikel enigszins ingekort vanwege ruimte in dit blad)
Leo kende ik al lang voor mijn cactustijd; het zal eind jaren 70-80 geweest zijn.
Samen met zijn broer hadden ze toen hun rozenkwekerij aan de andere kant
van Nieuwerkerk a/d IJSSEL. Zij hadden net een nieuwe moderne kas laten
bouwen voor hun rozenkwekerij, toen ze hoorden dat ze weg moesten
vanwege de woningbouw. Dus letterlijk verkassen naar een waar zij de
mogelijkheid hadden een nieuw begin te maken aan de Tweede Tochtweg
40. Nieuwe kassen werden er gebouwd met twee nieuwe woningen voor de
voortzetting van hun rozenkwekerij. Dat heeft daar overigens niet erg lang
geduurd. Alle kwekers starten een rozenkwekerij. Dus die markt dreigde
verzadigd te raken. Toen zijn ze overgestapt op orchideeën.
Leo heeft altijd al liefde voor de cactussen gehad. Ook waar ze eerst zaten
had hij al een kas met deze prikdingen. Ja hoelang zal dat geleden zijn ?? Ik
weet het niet meer. Het was langs de provinciale weg naar Capelle a/d IJssel.

Leo heeft nu een heel grote oude verzameling waar velen van dromen, maar
hij zei eerlijk tegen mij: “Cactussen zijn mijn hobby en onze orchideeën
kwekerij is onze broodwinning en daarom ontbreekt mij nogal eens de tijd om
de boel op ree te houden en dat gaat ten koste van de planten”.
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Nu over de bijeenkomst zelf. Er is geen officiële opening met notulen etcetera.
Gewoon lekker binnenkomen bij Leo waar de kassen openstaan en een brief
met pijl op een kruiwagen aangeeft, welke route je moet lopen Koffie met cake
wordt uitgedeeld door Leo. Ik tel zo’n 13 leden waar later nog Wim met zijn
vrouw bijkomen totaal dus 15 personen, een mooi aantal.

Het was ook spannend want de Koningin van de nacht stond ‘op springen’ zal
ik maar zeggen. Maar bij binnenkomst was het nog te vroeg voor, heel
langzaam zag je de enorme bloemen wel al een stukje opengaan. Maar wat
duurt dat lang als je erop zit te wachten. Het is nog te licht ze heet niet voor
niets Queen of the night. Je moet wel geduld hebben voor de Koninklijke
hoogheid. Iedere keer als je gaat kijken is de bloem een stukje verder open,
maar helaas, ik kan u geen bloemen tonen die geheel zijn geopend. Dan zou
het nachtwerk worden, nu begon het iets te schemeren zodat zij een tikje
open, maar als de bloem geheel is geopend kan ze wel 25 ä 30 cm in
doorsnede zijn. Helaas is zij de volgende morgen alweer geheel gesloten.
We nemen ook een kijkje in de grote kassen waar de orchideeën staan in
groot aantal soorten en kleuren. Het is geen bloeitijd. Maar ik kon toch van
enkele, wel bloeiende planten, een foto nemen. Leo vertelt ons over de teelt
in het algemeen en over de drukke tijden daarin. Hij noemde in dat verband
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naast de Kerst ook de Italiaanse dag waarop zij de doden herdenken met het
leggen van grote hoeveelheden bloemen op de graven.
Nog een paar maal wezen kijken naar de Koningin van de nacht, maar helaas!
Het was weer een bijzonder leuk Kasje kijken. Leo, bedankt voor de
gastvrijheid. Ik groet een ieder en ga naar mijn woonstek in Waddinxveen.
Jan.Schouten, secretaris
*********

Opendag bij Ubink 4 juni 2016
Ook dit jaar was het weer vroeg opstaan, niks uitslapen. Wij hadden dienst
bij deze opendag waar een tafel voor de afdeling Gouda was georganiseerd
en die moest bemand-bevrouwd worden. Ik was als eerste aan de beurt. Nou
zit ik daar niet mee; ik vind het leuk werk hoort bij onze hobby.
Bij het binnenrijden bij Ubink vond ik gelijk een parkeerplaats, liep naar de
ingang, en werd mij van alle kanten aan geroepen, het gaat pas 9.00 uur open
ik zeg maar ik heb dienst vandaar, ja je moet bijna een moord doen om binnen
te komen, binnen gekomen werd ik staande gehouden, met de vraag zoekt u
iets. “Ja”, zeg ik, “De tafel van de afdeling Gouda&Omstreken van Succulenta.
Prompt krijg ik een sticker opgeplakt “Standhouder Ubink” zodat ze kunnen
zien dat je geen bezoeker ben die te vroeg naar binnen wilt.
Nico Uittenbroek was al heel vroeg op pad geweest om de planten te halen
die wij die dag in de aanbieding hadden. Conophytums geschonken door
Klaas Edelman voor de vereniging. Klaas, namens de vereniging onze
hartelijke dank voor deze bijdrage. We boffen toch maar met zo'n sponsor,
want zonder kunnen we niet. Gelukkig zijn we in de omstandigheid dat de
familie Edelman ons al heel veel jaren steunt waar nodig is. Ik zeg tegen Nico
dat ik wel toe ben aan een bakkie koffie. Nico is dat ook. Ik ga op zoek en ja,
ik ruik in de verte al de geur van koffie die
liefdevol door de dames van Ubink wordt
verzorgd. Ik kijk naar buiten, Mozes miene
mompel ik in me zelf, het hele
parkeerterrein voor de ingang staat vol
met mensen die wachten op de klok van
9.00 uur om dan in een golfstroom naar
binnen te komen, ja om misschien net die
ene plant die ze graag willen hebben te
bemachtigen.
Om negen uur is de hal meteen vol. Ik zie heel veel dozen, manden, bakjes
die rap worden gevuld, ik krijg mijn eerste klant die er een paar Conophytums
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koopt. Wat een prachtige planten zegt hij. Ik vertel hem dat ze al heel oud zijn
en voorzichtig te zijn met water geven, niet voor augustus, daarvoor wat
nevelen. Die instructie had ik niet van mijzelf maar had Nico mij gegeven, ja
als je wat verkoopt moet je dat wel weten. Na een poosje komt diezelfde
mijnheer weer en koopt gelijk een bak van 10 stuks. Ik denk “Dat gaat goed”,
Er stond ook al een bakje van 10 gereserveerd. Nico zou nog een bakkie
koffie halen. Ik kon niet weg mijn dienst was van 09.00 uur tot 10.30 uur. Je
wilt het niet geloven, ik kon het bijna niet bijbenen; zo hard ging de verkoop.
Toen ik er nog 13 had staan, kwam mijn eerste klant (een echte liefhebber)
weer langs en zei: “Ik neemt die laatste ook nog. ze zijn zo mooi, daar kan ik
niet tegen zaaien en de tijd van leven hebben eer dat ze zo groot zijn”. Dat
waren dus de laatste planten. Ik was los, niks niet meer om te verkopen. Toen
kwam Ada Schoonderwoerd met een bakje aloë’s ons sponsoren. Nu had ik
weer wat handel. Maar dat was ook snel weer op. En ja dan zit je daar dan
zonder handel. Je kunt niet zeggen: “Ajuus paraplu, ik ga naar huis”. Toen
Hans Harreveld en Arie Vijfhuizen waren gearriveerd was er geen handel
meer. Ik ben wat rond gaan kijken in de kassen waar het enorm druk was,
weer drukker dan vorig jaar. Wel begrijpelijk er is bijna nergens meer een
beurs. Je hoort dan ook diverse talen ik hoorde Duits, Engels en zelfs een
keer Frans, nou kan dat een Belg zijn.
In de hal waar tafeltjes en stoelen staan kon je een kop koffie of thee gratis
nuttigen. Het overheerlijke broodje moest je wel betalen. Als je zo rondloopt
in de kassen verbaas je je over de enorme oppervlakte met zoveel
succulenten, die toch allemaal maar verkocht moeten worden.
Het is ook leuk om rond te lopen en te kijken naar de mensen. Wat ze zoal
doen. Sommige maken foto’s andere staan een cactus te bewonderen. Kijken
of er noch een bij staat die nog even wat mooier is als die waar hij mee in de
hand staat. Ik vind dat interessant aan mensen, wanneer ze met iets bezig
zijn, dan zie je ze denken. Dat heb ik uit mijn beroep van vertegenwoordiger,
dan moet je ook observeren, kijken wat
voor vlees je in de kuip hebt. Bij Ubink was
het een plant, die tot in den treure wordt
bestudeerd. Dat voor beantwoording van
de vraag: “Zal ik hem nemen of toch maar
een andere?”
Alleen kijken niet te koop privè.
Ik ben bij de privè verzameling aangeland.
Daar moet ik toch ieder jaar weer even
naar kijken, want daar staat wel het een en
ander om te bewonderen,
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Het enten van moeilijke soorten.
Het was er ook reuze gezellig, je ziet dan ook weer van alles. Vlakbij staat
een meneer te enten op, naar ik aanneem Echinopsis. Je kunt zien dat hij het
meer gedaan. Iets verder staan planten die al waren geënt; zag er goed uit.
De ent plakte hij vast met plakband en niet met een elastiekje zowel veel
wordt gedaan. Plakband handiger ?. Het ging hem in ieder geval goed af.
Ook nog even in de afdeling grote jongens zal ik maar zeggen. Daar staat wel

Echinocactus grusonii.
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het een en ander, kolossen van de echinocactus grussonii enorme planten
komen waarschijnlijk van de kwekerij op Tenerife, daar groeien ze een stuk
harder als in ons koude kikkerland met zijn natte koude vochtige winters,
terwijl het daar zomer en winter altijd lekker weer is. Ik praat uit ervaring ben
14 keer op de Canarische eilanden geweest.,
Ik loop nog wat verder door de
kassen, kijken of ik nog iets leuks
zie, de medewerkers van Ubink zijn
nog druk aan het werk daar zie ik dat
ze aan het verpotten zijn en even
verder staat een jongedame iemand
te helpen met een plant die ze heeft
gekocht. Afrekenen wordt gedaan
aan de tafel vlakbij de uitgang.
Tenslotte stel je je wel eens de vraag
of de opendag meer interesse in de
hobby kweekt. Een meisje, dat samen met haar vader cactussen stond te
bewonderen, viel mij op. Ik zag direct: die jonge dame, dat wordt een
liefhebber; zo aandachtig was ze bezig. Ik zei tegen haar: “Jij bent de
liefhebber en je vader vind het wel leuk, maar het is niet zijn hobby”, Ze gaf
het volmondig toe. Ik vind cactussen mooi en wil er wel een aantal hebben en
mijn vader helpt mij daarbij. Ik heb haar wat tips gegeven en wenste haar
succes. Ze glunderde van oor tot oor omdat ze zomaar zoveel aandacht
kreeg, Kijk, dat maak je nou mee bij zo’n opendag. Jan.Schouten secretaris

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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