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Copiapoa cinerea var. longistaminea in Chili

Van en voor de afdelingsleden en alle
anderen met een warm hart voor
planten in het algemeen en
succulenten in het bijzonder.
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Uitnodiging
Op dinsdag 7 maart komt Andre van Zuijlen met een lezing over
zijn reis naar Chili in 2011. De nadruk ligt op de copiapoa’s. Op de
voorpagina en hieronder vast een voorproefje. Aanvang 19.30 uur

Een cristaat van Copiapoa marginata in Chili

Foto Andre van Zuijlen

Op dinsdag 4 april komt Hans Huizing ons van alle vertellen over
knollen en bollen van Zuid-Afrika.

Verslag
Notulen jaarvergadering op 7 februari 2017.
Totaal aanwezig 15 leden. Geen afmeldingen.
1. Theo opent op deze kille, vochtige avond de jaarvergadering
rond 19.45 u.
Volgens goed gebruik werken we met een agenda en worden
er heuse notulen gemaakt.
2. Er is een ingekomen stuk namelijk het bericht van overlijden
van de heer Martien Senders.
De meesten van ons kenden hem van ons dagje-uit in het
verleden. Riet laat de herinneringsprent rondgaan.
3. Er zijn geen opmerkingen bij het jaarverslag. Aldus
vastgesteld.
4. Financieel verslag. Johanna legt uit waarom het nadelig
saldo minder is dan begroot: er is een lid die voor 5 jaar
tegelijk de contributie betaalt. Ze merkt nog op dat het
jammer is dat niemand van de kascontrolecommissie
aanwezig is.
Dan is er enige discussie omdat de verhouding bankkosten
van onze zakelijke rekening in verhouding wel erg hoog is
met het kapitaal wat er op deze rekening staat. Beide
alternatieven: omzetten op een privérekening (nadeel: wordt
dan bij je eigen privévermogen geteld)of gewoon cash in huis
worden niet als een goed alternatief gezien. We moeten het
dus voorlopig maar voor lief nemen en we houden het bij het
oude.
Aangezien Kees van Elk geen email heeft zal het
afdelingsblad voor hem geprint worden en zal ons blad
Noviocactum iets gaan kosten.
5. Daar beide leden van de kascontrolecommissie afwezig zijn
maar het financieel verslag eerder door hen is goedgekeurd
en ondertekend wordt Johanna gedechargeerd.
6. Daniel zal worden gevraagd om opnieuw in de
kascontrolecommissie te zitten en na korte tijd meld Tijs zich
vrijwillig aan als tweede persoon.

7.

Begroting 2017. Johanna heeft de begroting rond gekregen
zodat er geen nadelig saldo is. Wel rekening gehouden met
een entreeprijs van de markt van € 1,50 maar verder heeft ze
de markt neutraal gehouden. Ook de bankkosten werd reeds
opgevoerd.
Begroting akkoord bevonden met dank aan Johanna.
8. Theo is aftredend maar blijft aan als voorzitter. Er waren
geen tegenkandidaten.
9. Theo legt uit wat het ook al weer inhoudt een
afdelingsvertegenwoordiger bij de ALV. Johanna krijgt
wederom een mandaat om onze afdeling te
vertegenwoordigen.
10. Jaarprogramma. Er is enige discussie hoe we de nog
openstaande avonden zouden kunnen invullen. Echt nieuwe
ideeën komen er niet. Wie nog iets weet – ook diegenen die
er niet waren- mag het zeggen..
Intermezzo
Omdat Nia en Jac inmiddels gearriveerd zijn wil Theo graag een
intermezzo invoegen.
Het gaat namelijk om de jubilarissen. Er zijn er drie.
Ondergetekende is 40 jaar lid van Succulenta en Kees en Piet
zijn al 50 jaar lid. Daar Kees en Riet hebben aangeven de speld
graag op de ALV te ontvangen, wordt deze avond alleen Piet zijn
gouden speldje met robijn overhandigd.
Theo begint met Riet en vertelt wat ze ooit zelf heeft toevertrouwd
aan ons afdelingsblad bij de rubriek “even voorstellen” (Aureool
okt. 1992). Het cactusvirus sloeg bij haar toe toen ze ongeveer 15
jaar oud was en de Verkade albums van haar moeder in de
boekenkast vond. Van de Mammillaria zeilmanniana die ze toen
kocht sneed ze later toen ze in Nijmegen woonde ieder jaar een
jonge scheut af en de oude plant gooide ze weg. Ze was als
studente nogal klein behuisd. Theo meldt verder nog dat ze
behalve 40 jaar lid ook nog precies 30 jaar secretaris is van onze
afdeling is, wat eigenlijk een nog grotere prestatie is. In de 4
maanden voor haar aantreden waren er 3 andere secretarissen
geweest. De eerste van die 30 jaar werd ze nog secretaresse
genoemd, maar de functie heet toch echt secretaris.

Kees mag zelf vertellen hoe hij met zijn hobby is begonnen.
Ergens begin jarig 50 van de vorige eeuw verzamelde hij in
Druten zijn eerste cactussen. Zijn vader vond het maar niks dat
deze planten zo gewoon op de vensterbank stonden en hij
maakte voor Kees zinken bakken met daar omheen en houten
bekisting.
Theo herinnert ons nog aan de functie van Kees als algemeen
bestuurslid vanaf 1990 tot 2004. Ook herinnert hij ons aan de vele
handgeschreven verslagen, altijd aan de late kant en zoals Kees
zelf zei ”veel uit de duim gezogen”.
Dan vertelt Theo (Aurool aug. 1993) hoe Piet begon. Hij kocht op
de markt plantjes die eerst in een vitrinekast op het balkon gezet
werden en later in een soort kasje op het dak van de buurman.
Ook wordt nog vermeld dat Piet secretaris werd van de afdeling
van 1972-1977. En er wordt een paar uitspraken van hem zelf
aangehaald: “ik vind iedere succulent mooi maar in het bijzonder
de pas door mij ontdekte. Maar ik verander nogal snel van
mening”. Dit wordt door Piet nu nog volledig onderschreven. Een
andere uitspraak van hem is: “Als dan omstreeks augustus de
nood het hoogst is, is de redding in de vorm van onze
cactusmarkt nabij.” Piet (binnenkort wordt hij 91) betwijfelt of hij
het 60-jarig jubileum nog haalt : “50 jaar is ook mooi”. En zo is
dat…
Ieder van de jubilarissen ontvang een mooie bos bloemen en Piet
wordt nog de speld uitgereikt.
PAUZE
11. Horend bij agendapunt 10 : jaarprogramma. Afgesproken
wordt dat het dagje-uit op 3 juni naar Ubink in Kudelstaart zal
zijn.
12. Jac zal wederom de persberichten voor onze markt
verzorgen.
13. Noviocactum: verder niets te melden. Prima zo.
14. Rondvraag.
Kees heeft klein blijvende agaves over. Afgesproken wordt
dat deze naar onze markt zullen gaan.
Ton: verkeerd e-mailadres van Mireille in de lijst. Riet zal dit
aanpassen en weer rondsturen.

Tonnie: wanneer is de zaaduitdeling voor de zaaiwedstrijd?
Antwoord: na deze vergadering.
Tijs: wie wil de 8 jaar oude Massonia depressa die hij heeft
meegebracht. Na loting wint Lieda.
Dan worden de zaden uitgedeeld: Echinocactus grusonii en
Ceropegia stapeliiformis.
Een kwartier voor tien zijn wij klaar.
Riet Maessen

Zaaiwedstrijd:
Na afloop van de jaarvergadering zijn de zaden voor de
zaaiwedstrijd uitgedeeld.
1.
2.

Echinocactus grusonii, de schoonmoederstoel (20 zaden)
Ceropegia stapeliiformis (7 zaden)

Over de schoonmoederstoel schreef ik een groot artikel in het
jongste nummer van Succulenta. Dus wie er meer van wil weten
kan dat allemaal nalezen in dit nummer (jaargang 96, nummer 1,
februari 2017). Ik volsta hier met een foto van mijn exemplaar in
2010 met 2 geopende bloemen. De uitgedeelde zaden zijn ook van
deze plant afkomstig. Voor het zaaien de standaardprocedure voor
cactussen volgen. De plant houdt van warmte.

Mijn schoonmoedersstoel in bloei op 1 augustus 2010

De Ceropegia stapeliiformis in 1989 met roodbruin gepunte bloemslippen

Over Ceropegia fusca schreef ik in het juninummer van 2010 van
Succulenta een artikel. Om de fraaie roodbruinachtig getinte
bloemen te laten zien had ik er een foto bij gezet die ik in 1989
gemaakt heb. Als ik van plan ben over een plant te schrijven dan
bestel ik meestal ook zaad zodat ik de hele ontwikkeling van de
plant kan volgen en ook foto’s van jonge zaailingen erbij kan
zetten. Van deze soort had ik zaden van Mesa garden in de VS.
Van de 10 zaden is er maar 1 ontkiemd en die leidde (of leed?) een
weinig florissant bestaan. In 2012 heb ik hem maar eens vanuit het
zaaipotje in een grotere pot gezet maar veel groei zat er nog
steeds niet in. Tot eind juni 2013 toen de plant ineens een scheut
omhoog stuurde. Ik zette er een steunstok van 1 meter bij en
binnen de kortste keren had de stengel er zich tot bovenaan
omheen geslingerd en dat noopte me om de stok met nog een
meter te verlengen. Op 11 juli ging de eerste bloem open Op 20
september was de stengel ongeveer 1,5 m hoog en hadden zich al

ongeveer 30 bloemen ontwikkeld.
Maar het meest verassend is de kleur:
van binnen helderwitte slippen die aan
de buitenrand roodbruin zijn en
uitlopen in een heldergroene punt. Ik
heb dat niet eerder gezien bij deze
soort en ik weet niet of het vaker
voorkomt of dat het hier wellicht een
hybride betreft. Mooi is het in ieder
geval wel. Wel jammer dat een enkele
bloem bij warm weer maar een paar
dagen goed blijft. Maar het grote
aantal bloemen over een langere tijd
maakt veel goed.
Intussen zijn we ruim 2 jaar verder en
ook de afgelopen jaren heeft de plant
rijkelijk gebloeid. Een echte aanrader
dus.
We hopen op onze afdelingsavond in
september heel veel mooie resultaten
van het zaaien van de 2 soorten uit
onze zaaiwedstrijd te mogen
aanschouwen.
Theo Heijnsdijk

Ceropegia stapeliiformis
is een slingerplant

1-jarige zaailingen van C. stapeliiformis in een 5,5 cm potje
.

Mijn Ceropegia stapeliiformis met groengepunte bloemslippen

Vooraankondiging
Wegens privé omstandigheden ziet ons lid Bert Hommerson uit
Ochten zich genoodzaakt zijn collectie van caudiciforme planten
van de hand te doen. Het betreft planten uit vele geslachten en er
zijn erg aparte en eldzame planten bij. Het liefst wil hij dat ze zo
veel mogelijk bij liefhebbers terechtkomen en dan bij voorkeur bij
de afdelingsleden.
Als afdelingsbestuur hebben we met hem afgesproken dat hij ons
allen in de gelegenheid om een keer op een zaterdag bij hem thuis
te komen en te kijken wat van ieders gading is. Hij heeft nog geen
vraagprijzen genoemd maar met de belangstellenden is daar wel
uit te komen.
Op de bijeenkomst van 7 maart willen we met jullie afspreken
welke zaterdag dat dan gaat worden.
Bijgaande foto’s geven een indruk van de verzameling in
winterrust.
Theo

Ingekomen stuk:
Je houdt van cactussen, je bent jarig en dan krijg je deze kaart….

Het thema Valentijnsdag en cactus schijnt nogal te leven. Zie
onderstaande strip ‘De rechter’ in de Gelderlander van 14 februari
2017.

Voor u gelezen
In Succulenta juni 1927
Vierkante bovenranden aan onze
potjes!
De bekende vuurtesten uit de
voetenstoven onzer grootmoeders
hebben de pottenbakkers geïnspireerd
tot het maken van ronde zaaitesten
met vierkanten bovenrand. Voor
zoover ik weet is dit idee nog niet
toegepast op de gewone bloempotjes.
De potjes zouden, door het bijbuigen
der bovenranden na het vormen, iets
meer aan werkloon kosten, doch
vergeleken bij de ruimte die de
bezitters van kleine kassen hierdoor
winnen, zijn deze kosten zeer gering.
De potjeswinkel op den Overtoom te
A'dam heeft nu op mijn verzoek een
paar honderd vijf en zes centimeter potjes besteld met deze
gebogen bovenranden. Zoo de H.H. Pottenbakkers nu maar dit
buitenmodel potje willen leveren!
v. B.

