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

De septemberavond
De avond van de fotowedstrijd. Een deskundige jury bestaande uit Erik
Bruinenberg, Jan Kramer en Ad v.d. Mispel beoordeelde de inzendingen.
Dat waren er liefst 10! Een prima start dus!
De RONDVRAAG:
- Cor weet een adresje voor Masaï, een middel tegen spint.
- Evert haalde herinneringen op aan Succulenta van lang geleden,
o.a. de tijd van Harry Leusink en “Ruilen zonder huilen”. Iedere
beginner kreeg toen een pakje met 10 plantjes. Ook Elly heeft
jarenlang die pakjes verzorgd.
Ook bleek Coert, nu voorzitter, 38 jaar geleden secretaris van de
afdeling geweest te zijn.
Tot de pauze werden de foto’s vertoond. Er waren 10 inzendingen.
De jury beoordeelde scherpte, contrast en kleur. Aan alle inzendingen was
veel zorg besteed en ze waren het bekijken zeker waard.
Winnaar werd Chris Geris. Haar planten vormden een mooi contrast tegen
een achtergrond van steentjes.
Coert: zo blijkt zelfs een eenvoudige plant bij de juiste opstelling en
achtergrond de moeite waard te zijn.
Op de jaarvergadering wordt besloten of de wedstrijd herhaald wordt.
Er was natuurlijk ook een verloting en de plant van de maand schoof een
maandje op wegens tijdgebrek. De beurt is aan Coert.
Na de pauze gaf Evert een powerpointpresentatie (gemaakt samen met
Coert) met mooie foto’s van zijn Echinocereuscollectie.
Op 13 oktober is de grote najaarsverloting. Breng allemaal veel mooie
planten mee, dan kunnen we lekker lang zoeken!!
Joke van Doorn
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Eén van de winnende foto’s

De avond van 13 oktober
Oktober en wel de dertiende, bestemd voor de najaarsverloting. Er
stonden weer aantrekkelijke welgevulde potten op de tafels.
Coert heette iedereen welkom, in het bijzonder Inge Leusink en Paul
Gallmann.
Paul is al lid en Inge denkt erover. Bij velen is de naam Harry Leusink
bekend. Inge is zijn dochter.
Jan Blommert was over uit Drenthe en bracht bijzondere planten mee.
De rondvraag
- Ben Cornelissen: “ Hoe breng ik mijn potplanten de winter door,
o.a. twee olijfbomen. Kan het in noppenfolie? “
Gerard denkt dat het kan, maar “ zet er een plankje onder i.v.m.
vorst via de grond.”
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Evert sprak Wout van Harn. Wout is niet tevreden over de
afdeling. Er wordt teveel aandacht besteed aan cactussen. Andere
succulenten komen te weinig aan bod. Wout zegt zijn
lidmaatschap op.
Coert neemt deze klacht mee naar de jaarvergadering. Hij stelt op
korte termijn een enquête voor. Een goed voorstel vindt iedereen.

Als plant van de maand bracht Coert er zelfs drie mee. Alle drie mooie
planten, alle drie Notocactus muglianus.
Coert kan deze plant aanbevelen. Na zes jaar bloeirijp, rode bloem , laatbloeiend, sterke plant, zaaien gemakkelijk. Wel verkurkt de onderkant bij
oudere planten.
Het geslacht Notocactus is tegenwoordig ingedeeld bij het geslacht
Parodia.
Tijd voor de pauze. Iedereen kocht een lot, dit keer voor € 2,50 , maar dan
heb je ook wat. Er werd druk gekeken en gekozen.
De plant van de maand is voor Joke. Ze heeft de tijd tot januari 2017.
Henk Ruinaard komt op 10 november vertellen over zijn reis in 2013 naar
de USA.
Joke van Doorn

En dan nu: de correcte naam!?
Hij is oud, hij is lelijk, hij laat stukken vallen en bloeien? Ho maar!
We hebben het hier over de Crassula arborescens en dan waarschijnlijk de
ssp undulatifolia.
Ik heb deze plant al heel lang; je doet hem niet weg. Al is het alleen maar
omdat hij niet dood te krijgen is en dat is een eigenschap die ik waardeer
in een plant en die eigenschap heeft bovendien praktische waarde, zo houd
ik nog eens wat over.
Wat ik met jullie wil delen zijn mijn ervaringen met de bloei van deze
plant. Ik heb hem vele jaren in de kas gehouden en ook vele jaren in de
tuin. In het laatste geval haalde ik hem net voor de vorst naar binnen.
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Hij stond dus altijd het hele najaar in de regen, in de storm zodat er
stukken tak afbraken en het wonderlijke is: in de kas bloeide hij nooit,
buiten altijd.

Om hem te belonen mag hij dan binnen staan om ons blij te maken met de
bloemen, die maandenlang goed blijven. Je maakt daar niet makkelijk
vrienden mee want de bloemen hebben een vreemde lucht, ook niet echt
lekker, die sterker wordt naarmate de bloemen ouder worden. Voordat hij
uitgebloeid is verhuist hij alweer naar buiten of naar de kas.
Ben Tänzer
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Lezing door Henk Ruinaard over zijn reis door de USA
De novemberavond wordt natuurlijk geopend door onze onvolprezen
voorzitter Coert die ( bescheiden als hij is ) die opening zo kort mogelijk
wil houden. Hij vindt het fijn dat zo velen de weg naar de Floralaan
wisten te vinden ondanks het feit dat het buiten enigszins vochtig was.
Afgemeld hebben zich Fred Tijssen, Lies Oudshoorn , Erik Bruinenberg
en Paul Gallmann.
Een apart woord van welkom richt de voorzitter tot Henk Ruinaard die
vanavond over zijn reisavonturen in de USA gaat vertellen.
Er zijn geen bestuursmededelingen. Wel kondigt Coert een enquête aan
die in december zal worden uitgereikt. De resultaten worden in januari
bekend gemaakt en komen ook in het jaarprogramma van 2017.
Joke en Coert zelf hebben op de zomeravondbijeenkomst een stek van
Rochea falcata van Elly gekregen. De plant van Joke staat nu in volle
bloei, die van Coert is wat minder uitbundig. Oorzaak waarschijnlijk het
beschutte klimaat in Loenen ...???
Daarna start Coert de rondvraag:
Chris wil graag de kopij voor de volgende Xerophyta vóór 30 november
in de mailbox ontvangen. Joke doet namens Jacob Boom iedereen de
groeten en Ben wil graag een aantal leden interviewen. Wie een leuk
verhaal heeft wordt door Ben thuis bezocht. Coert vindt dat een goed idee.
Coert kondigt verder een gezellige avond in december aan en vraagt
welke leden er iets lekkers willen bakken voor die avond. Niet heel
Succulenta bakt, maar Joke, Elly, Kathelijne en Lies hebben de oventjes al
aangezet .
Hierna krijgt Henk Ruinaard het woord. Deze vertelt over zijn reis per
camper door een woestijnachtig gedeelte van de Verenigde Staten in de
omgeving van Las Vegas en El Paso.
Het land was nog duidelijk in winterslaap, Henk zei zelf ook dat hij in
april had moeten gaan, dan waren er meer bloeiende planten te zien
geweest. Het landschap deed vrij somber aan, mede misschien door het
bewolkte weer. Toch waren er ook nog mooie planten in bloei te
zien. Het is ook de omgeving waar Yucca’s zich thuis voelen , ze waren
op veel foto’s te bewonderen. Het is maar goed dat er zo veel zijn want
sommige Amerikanen hebben de rare gewoonte om de Yucca’s als
schietschijf te gebruiken.
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Henk ondernam ook een klimtocht met 700 meter hoogteverschil waarbij
hij veel Opuntia’s zag. Ook zag hij gieren die hem als kandidaat voor hun
eventuele volgende maaltijd in de gaten hielden.....maar Henk volbracht
ook de terugtocht naar de camper, al viel dat dalen toch vies tegen. Je
denkt dat afdalen vanzelf gaat, maar sommige spieren in de dijbenen
beginnen toch tegen te spartelen als de afdaling wat te lang duurt.
De rotspartijen waren heel imposant in het landschap maar persoonlijk
zou ik geen behoefte hebben om een vakantie door te brengen in dat deel
van de States. Maar misschien zou dat veranderen als ik de woestijn in
april had gezien!
Nog één kleine opmerking naar de sprekers toe. Is het voor hen mogelijk
om de stoel een kwartslag te draaien zodat er meer contact ontstaat tussen
spreker en toehoorders. Misschien komen er dan ook meer vragen vanuit
de aanwezigen! Het praat zo moeilijk tegen een rug!
Henk van Doorn

Plant van de maand: Notocactus muglianus
De oorspronkelijke vindplaats van Notocactus muglianus werd niet
vermeld in de originele beschrijving.
De beschrijving: Notocactus mueglianus is daardoor een nomen nudum
(dus zonder Latijnse beschrijving of type) en ongeldig. Hij werd gebruikt
om een plaatselijke vorm aan te duiden van Notocactus horstii.
De planten die je in cultuur vindt horen dan ook allen bij het veldnummer
HU82 (van collector Leopoldo Horst) en zijn afkomstig uit de bergen rond
Candelaria, Rio Grande do Sul, Brazilië.
Werd hij eerst aangeduid als N. mueglianus, later werd dit N. horstii
mueglianus, en weer later bij het opgaan van de Notocactussen in Parodia
werd dit Parodia horstii muglianus, waarbij gelijk de schrijfwijze werd
gerepareerd. Parodia muglianus is dus eigenlijk een tussenvorm, staand
tussen de typeplant Notocactus horstii met meer klokvormige geeloranje
bloemen en de variëteit purpureiflorus met paarse bloemen. De bloemen
van muglianus zijn behalve met een zweempje paars ook meer
trechtervormig.
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Nadat een aantal nu Parodia genoemde Noto’s opnieuw werden bekeken
is het aantal soorten en variëteiten sterk teruggebracht en zijn de vroeger
onder horstii vallende Noto's omgedoopt in Parodia ottonis horstii. Dit
omdat de verschillende variëteiten van horstii alleen maar zouden
verschillen in bloemkleur wat niet voldoende is voor de status variëteit. Ze
worden nu gezien als een vorm van Parodia ottonis. Onze goede oude
muglianus valt dus nu (definitief?) onder alle synoniemen van Parodia
ottonis horstii

Notocactus muglianus T.Engel
De plant groeit aanvankelijk vlak bolvormig, maar gaat daarna steeds
meer gedrongen zuilvormig groeien. De plant heeft diepere ribben dan de
typeplant en de bloemen worden tot 5 cm groot met lancetachtige naar
boven gerichte bloembladen. De bloemen zijn oranjepaars met een gele
keel. De afmeting die hij kan bereiken is tot 14 cm in doorsnede en oudere
exemplaren kunnen tot 30 centimeter hoog worden. Meestal verkurken ze
8

dan behoorlijk aan de basis. Bij mij bloeien ze pas in het najaar wanneer
de meeste andere cactussen de bloei al beëindigd hebben. Lastig zijn
Notocactussen niet echt, ze moeten ’s zomers voldoende vocht en voeding
krijgen om in bloei te raken en ’s winters niet te lang droog zijn anders
raken ze van de wortel af.
Omdat uitsluitend bloemkleur en bloemvorm verschilt, vinden moderne
taxonomen dat er geen verschil mag zijn tussen de gewone Notocactus
horstii en de als variëteit daarvan beschreven muglianus en purpureiflorus.
Daarnaast worden al deze planten in de laatste herziening van Hofacker
nu onder Parodia ottonis v. horstii geschaard.

Notocactus purpureus F Ritter

Coert van Dijk
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Ledenlijst
-Gerard van Huffel heeft een nieuw emailadres:
gerardenmargreet@gmail.com
-Inge Leusink heeft besloten lid te worden. Hartelijk welkom!
-Hans Meulenbelt en Wout van Harn hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Activiteitenkalender
12 januari: jaarvergadering en foto’s kijken als daar tijd voor is
9 februari: lezing door Ludwig Bercht
Kopij gevraagd: kopij voor het februarinummer van Xerophyta graag
uiterlijk 31 januari inleveren.
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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: Euphorbia inermis
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