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

De draad weer oppakken.
Ons huis uit de verkoop gehaald, wel veel kijkers maar geen koper, dus
hebben wij besloten enige tijd rust in te lassen.
In juni heb ik een deel van mijn cactussen weer in de volle grond gezet,
waar ik ook in het verleden goede ervaringen mee had, de planten
reageerden erop door mooiere hergroei en dito bloemen.
Mijn collectie bestaat nog steeds uit een deel Echinopsis- en
grootbloemige Lobiviaplanten van veelal 20 jaar oud. De oudste plant in
de kas is overigens een geënte Ariocarpus op jusbertii, de ent is plm. 15
cm in doorsnee en bestaat uit wel 20 kopjes en is 40 jaar oud.
Verschillende terrasplanten zoals een aantal bloeibare Cordylineplanten
met stammen van meer dan 10cm dik en 2 mtr hoog, de Camelia’s, de
tuincyclamen en een deel van mijn tuinorchideën hebben ook een ander
baasje. De Pleione tuinorchidee (niet winterhard) vermeerder ik nog wel
door eens per 2 jaar de knolletjes te delen: dit is dus losmaken/breken van
elkaar. Het resultaat is een snellere vermeerdering, het is een leuk plantje
en bloeit in februari in de kas als eerste lentebode.
Dit jaar Rhodohypoxis weer teruggekregen en begonnen met Cyrtranthus,
kleine planten die dus eenvoudig te houden zijn. De Cyrtranthus heb ik
gezaaid, plm. 50 zaden en dit leverde 40 plantjes op. Cyrthranthus bloeit
mooi en vaak bij mij, de moederplant nu zelfs voor de 3e keer dit jaar,
voordeel van deze planten is dat ze lang in een klein potje gehouden
kunnen worden en dus weinig plek in de kas innemen. Ook ga ik komend
jaar weer planten (over)enten, het liefst de beruchte gekleurde Gymno’s.
Verder verbaas ik mij over 1 van de twee Fero’s, gekocht in mei van dit
jaar als 7 cm plant. Een van deze planten heeft een groeisprint ingezet en
is nu bijna 20 cm in doorsnee, de 2e meet slechts 10 cm, en nee ik heb
geen vracht kunstmest erbij gegooid om zo’n groei-explosie te
bewerkstelligen, alleen opgepot in eigen mengsel potgrond.
Het zaaien van cactussen laat ik nog maar even zitten, het kriebelt wel
zeker als ik op internet zie wat voor mooie kruisingen er zijn van
Echinopsis x Lobivia x Chamaecereus, ik kan zeker de jongere leden deze
proef aanbevelen.
Jan Blommert
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Kwartetten op de decemberavond.
De laatste bijeenkomst van het jaar staat, naar ik heb vernomen, in het
teken van het edele kwartetspel. Maar niet zo maar een kwartetspel maar
een home-made spel met natuurlijk, het bloed kruipt waar het niet gaan
kan, mooie afbeeldingen van alles wat met onze hobby te maken heeft .
De makers van deze fraaie spellen (want het zijn er feitelijk vier) moeten
aan de productie heel veel tijd besteed hebben en het resultaat is er dan
ook naar. Elk kaartje was ook nog keurig met plastic overtrokken zodat de
spellen tot in lengte van jaren gebruikt kunnen worden.
Ondergetekende was ingedeeld bij een groep die het klappen van de
kwartetzweep tot grote hoogten bleek te beheersen. Erik, Kathelijne en
Dirk-Jan wisten volgens mij al precies welke kaarten ik in mijn handen
had voordat het spel überhaupt was begonnen. Kaarten is bij mij in de
familie nooit een rage geweest, sterker nog, we hadden helemaal geen
kaartspel in huis.
Het eenvoudige vasthouden van het spel was voor mij al ingewikkeld
genoeg en samen met al die zeer onuitsprekelijke namen die ik moest
ontcijferen was het voor mijn medespelers bijzonder eenvoudig om te
weten te komen welke kaarten ik in mijn bezit had. Als ik een drietal
kaarten van dezelfde serie had verzameld waren er drie meedogenloze
tegenstanders die me glimlachend elke illusie omtrent het vergaren van
een kwartet ontnamen.
Maar ja, dat is nu eenmaal het spel en spelen doe je om de knikkers!
Op het eind werden de winnaars bekend gemaakt en het was voor mij een
pleister op mijn gewonde ego dat Dirk-Jan, na zijn vader Erik, op de
tweede plaats was geëindigd. Iedereen bleek het afgelegd te hebben tegen
de scherpslijpers uit de Betuwe en dat maakte het voor mij mogelijk om
donderdagnacht rustig te slapen na de vernietigende slagen van de avond
ervoor. Maar al met al was het ook voor een succulenten-analfabeet een
heel plezierige, gezellige avond!
Succulenta afdeling Wageningen heeft natuurlijk alleen maar gezellige
leden die iedereen in de club waarderen of je nou een kenner bent of niet!
Ik zal het komend jaar besteden om mijn kaartspeltechnieken eens goed op
te schudden en volgend jaar speel ik dan ook met het mes op tafel!
Henk van Doorn
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Bijzondere bloei Lithops
Al 12 jaar ben ik in het bezit van een paarse Lithops optica rubra.
In de natuur groeit dit plantje in Namibië in het gebied van de
diamantmijnen.
Sommige liefhebbers zeggen dat de paarse kleur is ontstaan door bepaalde
stenen in de bodem, anderen hebben het over een afwijking die maar
zelden voorkomt.
Tegenwoordig zijn er bij de firma Ubink potten vol te koop!
Het probleem bij mij was dat er in de periode december / januari wel
bloemknoppen ontstonden maar deze gingen nooit open.
De meeste Lithopsen bloeien in de periode augustus t/m oktober dus het
was al vreemd dat de optica rubra altijd zo laat was.
Gelukkig hadden we vorig jaar november de spreker Hans Huizing, hij
heeft ook een grote verzameling Lithopsen gehad. Hij adviseerde mij de
plantjes wat warmer te zetten.

In mijn broeikas is het in de winter minimaal 11 graden dus heb ik ze
verhuisd naar een kamer in mijn woning waar het 16 tot 21 graden is, in
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het volle licht. Na een week gingen tot mijn grote vreugde de knopjes
open, het bleken echter hele kleine bloempjes te zijn.
Door de opwinding en de lichtinval zijn de foto’s niet zo scherp geworden
maar de kleine bloempjes zijn goed te zien.
Alle overige Lithopsen hebben veel grotere bloemen in de vorm van
parapluutjes.
Voor de leden welke meer over het geslacht Lithops willen weten hebben
wij ook lectuur in onze bibliotheek.
Evert Weijman

Verslag jaarvergadering 14 januari 2016.
1. Opening
Voorzitter Coert van Dijk opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet
iedereen van harte welkom. Er zijn 17 leden aanwezig.
Coert bedankt nogmaals iedereen die aan de geslaagde jubileumviering
heeft meegewerkt.
Hij doet ook een aantal suggesties om nieuwe leden aan te trekken en
binnen de vereniging te houden en de levendigheid in de afdeling te
behouden. Zie punt 14.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering ontvangen van Anton Hartsuiker, Lies
Oudshoorn en Hans Meulenbelt.
Ben Cornelissen heeft een mail gestuurd met een verzoek om
informatie. Zie punt 14.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. Verslag secretaris
In het verslag van de secretaris worden de activiteiten vermeld die dit
Jaar door onze afdeling zijn georganiseerd. Er zijn geen opmerkingen.
5 Verslag penningmeester
Penningmeester Evert Weijman geeft een toelichting op de jaarcijfers.
Door het vragen van een eigen bijdrage zijn de kosten van de
jubileumviering lager uitgevallen dan begroot.
De bankkosten zijn zo hoog omdat een vereniging een zakelijke
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bankrekening moet nemen.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Cor Visser en Eric van Workum heeft
de inkomsten en uitgaven van de afdeling gecontroleerd en akkoord
bevonden. Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te
verlenen voor het in 2015 gevoerde beleid.
7. Verkiezing kascommissie 2016
Cor Visser is aftredend, Ben Tänzer wordt tot nieuw lid van de
kascommissie benoemd.
8. Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2016.
Besloten wordt om het bedrag voor de aanschaf van planten voor de
verloting te verhogen tot € 150
9. Vaststellen contributie 2016
De contributie blijft ongewijzigd: € 25, voor gezinsleden € 12,50 en
voor jeugdleden (tot 18 jaar) € 10.
10. Bestuursverkiezing
Coert van Dijk is aftredend maar stelt zich weer herkiesbaar.
Onder applaus wordt hij opnieuw gekozen.
11. Bibliotheek
Er wordt relatief weinig van de bibliotheek gebruik gemaakt. Er zijn
geen nieuwe boeken aangeschaft. Algemene boeken zijn er voldoende
en specialistische boeken zijn duur en maar voor enkele mensen
interessant en veel informatie is op internet te vinden. Ook bestaat de
mogelijkheid boeken uit de landelijke bibliotheek te lenen.
De boekenlijst zal door de secretaris rondgemaild worden.
12. Jaarprogramma 2016
Het jaarprogramma wordt in grote lijnen vastgesteld.
-11 februari: lezing door Wim Alsemgeest over zijn reis door het
Zuiden van Mexico
-10 maart: praatavond over een cactus-en vetplantengeslacht, aan de
hand van door leden meegebrachte planten, informatie over de
fotowedstrijd
-14 april: lezing door Peter van Dongen over de Antillen
-30 april: deelname geraniummarkt in Veenendaal
-voorjaarsexcursie naar de botanische tuin in Utrecht.
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-reisje met auto’s naar kwekers in het Westland.Genoemd worden
Vijverberg en Biesheuvel. De voorgestelde datum is 11 mei, het
bestuur zal een proefreisje maken en met een voorstel komen.
-kasbezoek bij Coert en Kathelijne van Dijk
-9 juni: doe- en praatavond
-kasbezoek bij Eric van Workum en Fred Tijssen
-18 augustus: zomeravondbijeenkomst bij Cor Visser
-8 september: foto’s van de fotowedstrijd bekijken en beoordelen
-13oktober: grote najaarsverloting
-10 november: lezing
-8 december: gezellige avond
13.Rondvraag
-Coert van Dijk doet een aantal suggesties om nieuwe leden aan te
trekken, bvb via website, facebook. Om ze binnen de vereniging te
houden stelt hij voor nieuwe leden aan een mentor te koppelen.
Met een aantal leden samen op bezoek gaan naar kwekers, beurzen e.d.
is goed om de afdeling levendig te houden.
Ook wordt er afgesproken om bims, potten e.d. als afdeling in te
kopen. (bims: Coert, potten: Erik B.)
- Ben Cornelissen heeft een mail gestuurd met verzoek om informatie.
Hij wil graag op vakantie naar Mexico of Cuba en is op zoek naar
mensen die ervaring hebben met deze landen, geschikte boeken enz..
-Henk van Doorn draagt het idee aan om een potje aan te leggen
d.m.v.contributieverhoging om daarvan deels de bus te betalen voor
het jaarlijkse reisje. Andere suggesties: de reserves aanspreken,
samenwerken met andere afdelingen, busjes huren. Besloten wordt
dat Henk van Doorn, Fred Tijssen en Evert Weijman nagaan welke
mogelijkheden er zijn om weer met de bus te gaan.
-Chris Geris vraagt nogmaals om kopij voor de Xerophyta. Als er te
weinig kopij is wordt het aantal nummers teruggebracht naar 4 i.p.v. 5
per jaar.
14.Sluiting
Rond 21.15 wordt de ledenvergadering door de voorzitter gesloten.
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Na de pauze stelt Erik Bruinenberg ons zijn plant van de maand voor:

Pereskia grandiflora
De Pereskia grandiflora is één van de meest primitieve cactussen die er
zijn. Als je hem tegenkomt en niet weet wat de kenmerken van een cactus
zijn dan zou je niet snel zeggen dat het een cactus is.
De Pereskia grandiflora word een struik van 5 meter tot een kleine boom
van 7 meter hoog.
Hij houdt het hele jaar zijn blad en maakt scheuten van 50 tot 80 cm
lengte.
Op de bladoksels zitten de areolen met 1 tot 3 cm lange rechte stekels.
De bladeren zijn afwisselend geplaatst en zijn ongeveer 5 cm breed en 15
cm lang.
De bloemen verschijnen aan het einde van de scheuten en staan in
schermen. Ze zijn 4 cm groot en hebben roze kroonbladeren en daarbinnen
een grote
hoeveelheid gele meeldraden en meerdere witte stempels.
De vruchten zijn peervormig en zijn eerst groen maar kleuren later rood
aan.
De soort komt uit Brazilië.
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Ze hebben een standplaats van minimaal 12 graden nodig om mooi te
blijven. Een lagere temperatuur overleven ze wel even maar dan verliezen
ze wel hun blad en bloemen. Het is ook een plant die in de winter gewoon
water moet blijven krijgen.
Ik geef de mijne 3 keer per week water en 1 keer per week een beetje
mest. Houd er dus goed rekening mee bij deze plant dat je hem niet als
cactus behandelt anders zal hij het niet naar de zin hebben.
Erik Bruinenberg

Contributie 2016
De contributie voor 2016 bedraagt € 25, voor gezinsleden €12,50 en voor
jeugdleden € 10.
Dit bedrag kan contant betaald worden op de volgende bijeenkomst of
overgemaakt worden op rekeningnummer NL42 INGB 0007 4090 94 ten
name van: Succulenta afd. Wageningen e.o.
Graag voor 29 februari betalen.

Vraag en aanbod
Mocht je een vraag hebben, iets zoeken of iets kwijt willen betreffende
onze hobby, dan kan dat in deze rubriek.
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Activiteitenkalender
Vetgedrukte tekst heeft betrekking op activiteiten van onze eigen afdeling.
Meer informatie over landelijke activiteiten is te vinden in de gele
pagina’s van Succulenta.
11 februari: lezing door Wim Alsemgeest over zijn reis door het
zuiden van Mexico.
10 maart:

praatavond over de geslachten Gymnocalycium en
Euphorbia aan de hand van door leden meegebrachte
planten. Informatie over de fotowedstrijd.

2 april:
10 april:

open ochtend bij Edelcactus in Amstelveen.
beurs van de afd. Zaanstreek-Waterland in Assendelft.

14 april:

lezing door Peter van Dongen over de Antillen.

30 april:

deelname geraniummarkt in Veenendaal.

Kopij
Kopij voor het aprilnummer van Xerophyta graag uiterlijk 31 maart
inleveren.

Contact
Coert van Dijk, tel: 0343-481508, email: coerthvandijk@planet.nl
Chris Geris, tel: 0318-417319, email: chrisgeris@planet.nl
Contributie: € 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
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