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2e Secretaris
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0182 523 085.
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Betalingen gaarne op rekening van Succulenta Afd. Gouda en Omstreken , te
Reeuwijk op bankrekeningnummer NL02 INGB 0005 5626 43 met
vermelding reden van betaling.
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Eenenveertigste Jaargang N° 5

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 16 maart 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond verwelkomen we als gast spreker de heer

Peter Burghgraaff
Over wat ons vanavond te wachten staat schreef Peter zelf:
“Als lid van de Nederlandse Rotsplanten Vereniging ben ik mee
geweest met een plantenexpeditie naar Lesotho en de Drakensbergen. Lesotho ligt midden in Afrika en is een land dat voor een
belangrijk deel uit gebergte bestaat. Een ideale plek zou je
zeggen voor rotsplanten-liefhebbers. Is alles uitgekomen? Dat
blijft nog even een vraag die ik beantwoord tijdens de
presentatie.
Het zal geen lezing zijn waarbij we alleen de ene plant na de
andere plant zullen zien maar ook aandacht hebben voor alles
rond z'n reis. En ja, natuurlijk komen er de nodige bijzondere
planten voorbij. Succulenten? Helaas die zullen bijna ontbreken.
Ik ben ook zeer actief betrokken bij de zaaddistributie van de
NRV en heb voor u de overgebleven zaden (> 100 zakjes) mee
genomen. Deze kunt u gratis meenemen om zelf wat uit te
proberen”.
Natuurlijk hebben we wel in de pauze de verloting van 1e klas
planten.
Wij zien ook U graag op 16 maart 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 16 februari 2017 in zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.00 uur voor een
opkomst van 14 personen, hij heet de aanwezigen hartelijk welkom. In het
bijzonder wordt de voorzitter van Succulenta de heer Frans Mommers
verwelkomt. Frans bezoekt ons in het kader van de serie “de voorzitter op
pad”. In december 2015 is in het hoofdbestuur besloten dat het bestuur het
land in zou gaan. Aanwezigheid van bestuursleden bij afdelingsactiviteiten is
een goede manier voor het hoofdbestuur om zicht te krijgen op wat er zoal
speelt in de afdelingen. Aan de andere kant is het goed voor afdelingen te
zien of te horen waar het bestuur allemaal mee bezig is.
De ervaringen opgedaan tijdens de bezoeken kunnen worden gebruikt bij het
bepalen van het te voeren beleid in de komende jaren. Frans heeft in 2016 al
een reeks van bezoeken afgelegd en nu is Gouda dus aan de beurt.
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Hij krijgt de gelegenheid zich (voor zover nodig) voor te stellen aan de
aanwezigen en het doel van zijn bezoek uit de doeken te doen. Er werden de
nodige vragen aan Frans gesteld en er ontstond een levendige discussie over
de actuele punten welke de vereniging momenteel bezig houden zoals de
alsmaar dalende ledenaantallen door vergrijzing, de problemen bij het vinden
van nieuwe (en dan met name jonge) leden en de mogelijkheden/kansen van
de website.
Google heeft er voor gezorgd dat je alles over cactussen en vetplanten in het
algemeen gemakkelijk kunt vinden op internet. Zeker voor de ouder wordende
mens is dat dan aanlokkelijker dan de gang naar de verenigingsavond. Onder
winterse omstandigheden kan dat, door de soms grote afstanden, als een
probleem worden ervaren.
Ikzelf zou niet weten waarom. Onze avonden zijn altijd super gezellig, we
hebben in onze lezingen een grote spreiding van verschillende onderwerpen,
Bovendien hebben wij in onze afdeling een aantal leden die fantastische
lezingen geven over hun reizen naar de landen waar nou eenmaal de cactus
en vetplant groeit.
Maar dat niet alleen, een lezing over de Alpenflora, een lezing over
Aronskelken en over bollen en knollen van Zuid Afrika brengen veel variatie.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het bestuur samen met de leden proberen
daarmee een goed programma te maken wat de leden boeit , zodat ze na zo’n
verenigingavond met een goed gevoel huiswaarts keren.
We vervolgen de vergadering met de notulen van de vorige bijeenkomst. Er
zijn geen op- of aanmerkingen. Zij worden vastgesteld met dank aan de
opsteller.
Ingekomen stukken deze keer niet veel, via de mail Groei en Bloei Gouda en
Omstreken en verder per post Grusonia van onze Belgische cactusvrienden .
Afwezig met kennisgeving Jan Tiele Kirsten Franssen, Hans Harreveld (zit in
verhuizing) en Wim Alsemgeest. Ik hoorde over laatstgenoemde zoiets als dat
hij met de muziek mee was.
Rondvraag. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Dan zijn we aangeland waar we in deze avond voor zijn gekomen, het Praatje
bij een plantje. Ik kijk naar Ada Schoonderwoerd. Zij heeft in het verleden dit
onderwerp in onze afdeling geïntroduceerd en nu is het een steeds
terugkerend en belangrijke invulling van onze jaarprogramma geworden.
Dat wilde ik maar even zeggen Ada.
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Wie bijt de spits af. Nico Uittenbroek zit het dichtst bij Joost, dus hij mag zijn
verhaal doen. Nico had een geënte geelbloeiende pachypodium bij zich en
een sclerocactus, een plant die heel langzaam groeit. Ook nog een mooie
conophytum, waar de kopjes van de plant mooi getekend waren na het
vervellen.

Joost van Tilborg had twee cactussen meegenomen die hij in de vensterbank
heeft staan. Bij aanschaf waren de planten vrijwel identiek. Ze kwamen uit één
partij en groeiden in hetzelfde grondmengsel. Nu had de ene (die duidelijk
groter was uitgegroeid en al had gebloeid) rondom aan de basis een
verkurking. De ander was nog helemaal gaaf en had nog niet gebloeid. De
vraag was dan ook of iemand van de aanwezigen kon verklaren waardoor
zulke verschillen optreden bij planten die onder zelfde omstandigheden zo’n
20 cm uit elkaar opgroeien in een vensterbank op het zuiden. De meningen
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liepen uiteen. Niemand durfde absolute zekerheid te verschaffen. Dit ondanks
de grote knowhow van de leden waarin onze afdeling zich mag verheugen.
Nico stelde dat het om twee verschillende soorten zou gaan en dan doet de
ene soort het gewoon beter dan de andere. Hij suggereerde dat het verkurkte
exemplaar te dicht bij de frequent opengaande deur zou staan. Dat werd van
de hand gewezen omdat juist de gave plant dichter bij de deur stond. We
waren het er in elk geval over eens dat het ging om Echinopsissen.
Dan was Jan Schouten aan de beurt. Hij had niet zoveel meegebracht,
behoudens dan de planten van Edelcactus voor de verloting. Jan
presenteerde een Garnegia gigantea, die hij inmiddels een paar jaar heeft.
Deze plant kan in de natuur na de nodige jaren een hoogte bereiken van wel
18 meter. Pas na zo'n zeventig tot tachtig jaar krijgen ze hun eerste
vertakkingen. Met de nodige zijarmen is het dan indrukwekkend gezicht. De
Indianen noemde hem Saguaro. Ze groeien in de Sonora woestijn die te
vinden is in Arizona, Californië en in Mexico Is het nit bijna onvoorstelbaar
dat een volwassen plant in een keer 3000 liter water op kan nemen om daar in
droge tijd weer een poos mee vooruit te kunnen.
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Mijn tweede plant daar kon ik niet op de naam komen, ik had hem al weer een
poosje in mijn bezit. Gelukkig was er een deskundige op dit gebied, die zelf
een hele collectie van dit geslacht bezit, aanwezig. Bedankt Leo van Erkel,
die hem de naam gaf van Melocactus conoideus, Leo stelt dat het zonder
cephalium vaak moeilijk te zien is . Dus ik wacht nu geduldig af totdat deze
melo een cephalium vormt. (Red.Dat in het jeugdstadium meer planten
moeilijk op de juiste naam zijn te brengen wordt duidelijk wanneer de Saguaro
van Jan door andere aanwezigen met stelligheid als Pachycereus pringlei
wordt herkent. Zou goed zijn om die planten op de volgende bijeenkomst eens
naast elkaar te zetten. )
Joop Blijleven mag daarop zijn
verhaal doen, Joop heeft 2
planten meegebracht uit zijn
verzameling een Glandulicactus
door hem gezaaid 03-02-03.
Verder zie ik op zijn papiertje
staan: gebloeid in 2016 en het
woord Fero. De volgende plant
was er één nog uit een
zaaiwedstrijd aldus Joop. Mooie
plantjes, met zorg gekweekt.
Foto hiernaast
van de
website van ons lid Cok
Grootscholten

Dan is Jaap Keijzer zijn doos
met meegebrachte planten aan
het uitpakken. Ja, hij heeft het
nodige meegebracht. Jaap is
zeker een Euphorbia-specialist.
Wat hij allemaal in de loop der jaren aan euphorbia’s heeft gezaaid en
verzameld van alle soorten is onvoorstelbaar veel. Waar ook ter wereld ze
groeien, Jaap had er wel een euphorbia vandaan. Bijna alles ook zelf uit zaad
opgekweekt.
Tot het noodlot toesloeg. Jaap z’n verzameling werd uitgedund door de
instantie die kijkt of je geen zeldzame planten die op de verboden lijst staan, in
je bezit hebt. Er werden kisten vol bij hem, ik durf te zeggen, weg geroofd
door mensen die er totaal geen verstand van hebben. Jaap’s verweer dat hij
ze allemaal zelf uit zaad had opgekweekt, was aan dovemansoren gericht..
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Onkunde was hier aan de orde, maar ze namen ze wel mee. Later is wel
gebleken dat er een hele boel planten ten onrechte zijn meegenomen, maar
Jaap heeft ze nooit teruggekregen. Jaap heeft in verschillende jardins zijn
planten zien staan omdat ze er kennelijk geen raad mee wisten. ze hadden
sportief moeten zijn en zijn planten terug moeten brengen met een excuus,
Nou mooi niet.
Wat had Jaap zoal meegebracht, ik kan wel zeggen dat het euphorbia’s waren
Zo zag ik een E, cylindrifolia, deze plant groeit uit een hele dikke penwortel, E.
decaryi, een Pyrrhocactus vertongenii, en zo kan ik nog wel door gaan. Jaap
had volgens mij zijn halve kas aan planten meegenomen.

Een opname van de Euphorbia decaryi
Vervolgens, zag ik een doos van Jan Verhoef. Hij hoefde om ze mee te
brengen gelukkig niet naar de zolder boven op de schuur. Daar heeft Jan in
de zomer zijn planten staan, maar in de winter op een verwarmde slaapkamer,
Ik zag een grote bol waar nog wat blad aan zat, het was een amaryllis bol die
hij had overgehouden en weer had gebloeid. Verder nog wat bolgewasjes, en
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ook had hij zaailingen bij zich die hij spontaan weggaf. Jan zei: “Ik hou niet
van weggooien”. Hij experimenteert met bollen of knollen die een ander in de
kliko gooit. Jan krijgt ze weer aan de praat en als dank weer in bloei. Nu
hoorde ik dat Joost een pauze aankondigt, met een verloting met planten van
onze hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.

Na de verloting gaan we verder met een Praatje bij een plantje. Nu is Ada.
Schoonderwoerd aan de beurt, wat heeft zij zoal meegebracht. Het lijkt erop
dat ze met Jaap Keijzer heeft afgesproken: neem jij euphorbia’s mee dan
doe ik dat ook. Ik zag dus aardig wat zelfde planten staan. Maar ja dat is de
liefde voor deze planten uit Afrika. Zij beiden zijn ook in Afrika geweest en
weten veel over de planten..
Ada hoorde ik (naar ik meen) het woord cicodon zeggen, maar kon het niet
goed thuis brengen of dit de naam van een plant of van een groep planten is
is voor mij een vraag. Het verhaal is soms door geroezemoes slecht te
verstaan en ik ben niet meer één van
de jongste. Maar goed ik vraag het
nog wel aan haar. Ik zag een aloë
Madagascar microstigma en ook nog
wel andere mooie euphorbia’s,
waaronder de Christusdoorn of
Euphorbia milii. Voor de rest waag ik
me er maar niet aan de vele namen te
noemen. Namen die zowel bij Jaap als
bij Ada goed in het geheugen zitten.
Lest best zal ik maar zeggen Rob van
der Pols mag zijn verhaal doen bij zijn
meegebrachte planten, een cedum
ciadon (??Red. moet Rob nog maar
eens uitleggen, ik heb even niet
opgelet) Pediocactus tomasii (???)
en een bijzondere crassula. Daarnaast
nog vele andere, ook een caudex
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plant. Rob heeft zoveel planten, ook zelf gezaaid, uit het Afrika en ook uit
Madagaskar. Op de bijeenkomsten dat Rob zijn praatje hield bij een aantal
door hem meegebrachte konden we veel leren. Zijn zelf gezaaide planten
stonden vaak volop in bloei. Dat was meestal in de winter, dan bloeien veel
Afrikaanse planten.
De volgende keer vraag ik als er weer een praatje bij een plantje is, om de
namen van de besproken planten op een papiertje te zetten zodat ik wanneer
ik het overneem zo weinig mogelijk fouten zitten in de te noemen planten, dat
is een vraag van de secretaris Jan Schouten.
Zo is er ook aan deze, toch boeiende avond, weer een einde gekomen, Een
avond waar we toch weer het nodige hebben kunnen opsteken over de door
de leden meegebrachte planten. Ik vind dat we lekker bezig zijn met onze
hobby. Draag die uit zodat we misschien in de toekomst ook nog bestaan.
Wat nieuwe jonge leden dat is mijn wens voor de afdeling Gouda en
Omstreken.
Joost bedankt de aanwezigen voor hun komst; wenst hun wel thuis en tot
ziens op de volgende bijeenkomst.
Jan Schouten secretaris
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Met verwijzing naar de in het kader van praatje bij een plantje besproken
echinopsissen keek eens naar tuinadvies BE. Daar vond ik onderstaande
discussie .

Vraagje
over
Echinopsissen
In de jaren stillekes heb ik
mij laten wijs maken dat
Echinopsis (Lobivia) frankii
een heel goede onderstam
zou zijn om op te enten en
als reden gaven ze op dat hij
niet inzakt na afsnijden en
dat hij geen spruiten maakt
maar dat je hem niet veel
meer zag.
Toen ik de zaadlijst zag van
Succulenta in 2001 stond
daar toch wel Echinopsis
Frankii tussen, ik heb dan
onmiddellijk 100 zaadjes
besteld. Voor het resultaat
zie
hiernaast
Ik was vol in de overtuiging
dat het ging om E. Frankii
maar ze hebben me goed met mijn pietje gehad bij Succulenta want volgens
mij is dit Echinopsis subdenudata temeer omdat hij volledig wit bloeit en
E.frankii volgens mij een violet kleur heeft.
Ik heb daar natuurlijk ook op geënt met slechte resultaten, ik moet wel zeggen
dat het snijoppervlak bijna niks inzakt, dat hij bijna niet spruit maar de plant
groeit gewoon verder zie foto’s hierna
Zijn er liefhebbers die ervaring hebben met te enten op E. subdenudata en/of
op E. frankii?
Heb ergens gelezen dat E. frankii synoniem zou zijn met E. obrepanda, klopt
dit?
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Kan er iemand een foto plaatsen van E. Frankii?
alvast bedankt op voorhand, groetjes. Dany
Ik heb de indruk dat je niet diep genoeg gesneden hebt bij het enten . Het
centraal groeipunt lijkt niet volledig weggesneden , zodat de onderstam
gewoon kan verder groeien .
Dany dat is het probleem veel dieper snijden gaat bijna niet, ik heb nu al de
helft van de plant afgesneden en die zijn amper 2 à 3 cm hoog.
Pieter, Inderdaad Dany dat doorgroeien is omdat je niet genoeg hebt
afgesneden, maar bij deze platte soort is dat vaak heel moeilijk om nog meer
te snijden. Er zijn betere stammen beschikbaar, maar dat weet je intussen al. En bij
succulenta hebben ze je idd bij je pietje, dat is, zoals je reeds vermoedde, een
E.subdenudata.
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de twee foto’s die nog bij de discussie werden gebruikt.
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Herhaling
CONTRIBUTIE 2017
Bij deze verzoekt het bestuur U, uw
contributie voor 2017 uiterlijk half
februari over te maken op
girorekening
NL02 INGB 0005 5626 43 van
“Succulenta afdeling Gouda en
omstreken”.
Ook dit keer gaat het over een
€ 15,00 zoals dat is afgesproken in de
bedrag van
ledenvergadering van 21 januari 2016.
Mochten er leden zijn die 2016 nog hebben afgerekend kan
dat in een moeite door!!!!!!!!!!!

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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