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

Rochea falcata, een oude liefhebbersplant.
Afgelopen zomer op de zomeravondbijeenkomst bij Cor, showde Elly een
prachtig bloeiende tak van Crassula falcata, voor de nog ouderen onder ons
ook nog bekend als Rochea falcata. Hij werd te hoog en daarom had ze de
bloemstengel afgesneden, een tijdje in een vaas gehouden en meegenomen.
Toen Elly zei dat ze niet wist of die nog te stekken was omdat de bloemen
er in zaten boden Joke en ik spontaan aan dat wel eens te willen
uitproberen. Ik heb deze plant in mijn eerste succulentenleven eens gehad
en herinnerde me de tips in Haage dat de bladeren, maar ook de stengels
goed te stekken moesten zijn.
Het resultaat was te zien op de vorige bijeenkomst: bij Joke was een
prachtige plant ontstaan die uitbundig bloeide met scharlaken rode
bloemtrossen. Bij mij waren zowel de bladstekken geworteld en was ook
de stengel aangeslagen. Aan de onderkant van de stengel was een plantje
ontstaan dat langzaam tot plant aan het uitgroeien is.
De propellerplant zoals deze plant ook wel genoemd wordt is niet lastig en
je kunt hem zowel in een grote pot als uitgeplant houden. De bladeren zijn
zeis- of sikkelvormig, dik en fluweelachtig grijsgroen met een ruw
oppervlak. Bezwaar is wel dat hij op den duur behoorlijk struikvormig
uitgroeit en vrij groot kan worden, hoogten tot 1,3 m zijn niet ongewoon.
Maar als hij kleiner is zijn de prachtige bladeren op zijn mooist en als dan
ook nog de helderrode bloeischermen komen is het een plaatje.
Zoals alle Crassula’s moet ook deze plant het hele jaar wat vocht blijven
krijgen. Hij kan op den duur wel behoorlijk struikvormig uitgroeien.
Verzorging: hij stelt prijs op een enigszins doorlatende grond en het is aan
te bevelen, met name als ze in een pot gehouden worden, om het gehele
jaar regelmatig te gieten, uiteraard in de wintermaanden wat minder. Kijk
wel uit voor weer te veel water, want dan kan de plant gaan rotten.
Licht: groeit goed zowel in halfschaduw als in volle zon.
Koudegevoeligheid: kan niet tegen vorst hoewel ze, mits goed droog,
korte tijd tot -5 C kunnen verdragen.
Bloei: de prachtige bloeiwijzen verschijnen vanaf juni.
Onderhoud: verwijder na de bloei de bloemstengels zodat ze compacte
struikjes blijven vormen. Worden ze op den duur toch door uitgroeien te

groot en te wild, dan kun je ze behoorlijk terugsnoeien of stekken om weer
een mooie vorm te krijgen.
Ziekten: spint, meeldauw, eventueel rotten bij te veel water.
Vermeerdering: in het voorjaar of in de zomer via stengel- of bladstekken
die snel bewortelen.

Tenslotte de Naamgeving: zoals bij veel planten zijn er meerdere namen
in omloop. Als eerste was hij, nadat de plant afkomstig uit de
Kaapprovincie in 1785 in Engeland was ingevoerd, bekend als Crassula
falcata, vanwege de sikkelvormige bladeren en werd beschreven in 1798
als Crassula falcata (JC Wendland). De volgende naam is Larochea
falcata (J.C.Wendl.) Pers. die hij in 1805 ontving. In 1828 werd hij
omgedoopt in Rochea falcata (J.C.Wendl.) De Candolle. In 1975 werd
het dan Crassula perfoliata var. falcata (J.C.Wendl.) Toelken.
In 1978 kwam de voorlopig laatste indeling als: Crassula perfoliata v.
minor (Haworth) Rowley.
Coert van Dijk

Een gezellig avondje aan de Floralaan.
Niet zo maar een “gewone avond “ maar een gezellige avond, dat was ons
door het bestuur beloofd. Nou is bij deze vereniging elke “gewone avond“
ook meestal wel een gezellige, dus daar was niets nieuws aan. Maar een
avond waarvan het programma werd verzorgd door Ben Tänzer beloofde
volgens kenners toch wel iets bijzonders te worden. Geen wonder dat Coert
zijn discipelen snel door de rondvraag loodste en maar van één vraag
weten we dat hij van Lies afkomstig was: “Is het goed om een bak water in
mijn kas te zetten zodat de planten wat vocht krijgen?”
Nou, op deze vraag kreeg ze van de kenners zeer duidelijke antwoorden.
Eén daarvan kwam van Johan die, als door een wesp gestoken, overeind
sprong en Lies bezwoer om “in de winter nooit vocht in de kas te brengen,
dat zou allerlei klein gespuis de gelegenheid geven om een epidemie onder
haar planten te weeg te brengen.” Nou, dat was voor Lies voldoende om
haar van het verkeerde pad af te brengen!
Joke en ik waren in het onzekere of Ben Cornelissen ook nog een vraag
had gesteld maar we konden geen van beiden de inhoud daarvan uit onze
herinnering vissen. Mocht deze vraag toch gesteld zijn dan bieden deze
verslaggevers aan Ben onze nederige excuses aan!
Daarna kondigde Coert het optreden van die andere Ben aan. Die stond op
en sprak de historische woorden: “Was dat vanavond al?” Dat gaf
begrijpelijk enige verwarring onder de aanwezigen maar Ben was via deze
woorden al met zijn optreden begonnen.
Hij begon onheilspellend: “Jullie zijn aan mij overgeleverd vanavond”.
Diepe stilte na dit begin, maar als “verknipte persoon“ gaf hij vervolgens
ook een verknipte opdracht. We werden in vier groepen verdeeld via
stukjes van (alweer) verknipte foto’s. Iedereen kreeg een stukje en moest
zijn teamgenoten opzoeken die de bijpassende stukken hadden.
Na de samenstelling van de groepen gaf Ben nog enkele duidelijke
spelregels: “Geen antwoorden door de zaal schreeuwen, het gaat niet om
het winnen, alles wordt zeer eenvoudig beoordeeld en discussiëren doen
we na die tijd“. Daar kon iedereen zich mee verenigen en het spel begon.
Op vier tafels lagen vragen die Ben opgelost wilde zien. Deze vragen
zorgden soms voor verhitte discussies aan de tafels. De vragen die me het
beste zijn bijgebleven gingen over glazen water waarin ijsblokjes en zout
gegooid moesten worden en die andere, die ons de opdracht gaf de zon met

een gietertje water te besprenkelen. Ook de paardensprongen bleken voor
vele niet-schakers toch enige problemen op te leveren. De traktaties die
tijdens de hoofdbrekens werden opgediend en verorberd, zorgden ervoor
(naast de noeste vlijt van de deelnemers) dat elke ploeg het formulier ten
slotte bij Ben inleverde. Daarvóór moesten nog vier fantasten een
verhaaltje verzinnen en vertellen met behulp van een worp met
dobbelstenen.
Ben boog zich daarna over de formulieren om op typisch Tänzeriaanse
wijze een uitslag te componeren. Leidraad was volgens iedereen nog steeds
: “Het gaat niet om de goede antwoorden maar om het spel “!
Iedereen spoedde zich hierna naar de auto om in bed nog eens lekker na te
denken over de lollige avond.
Ben, namens alle aanwezigen bedankt!
Henk van Doorn

Verslag jaarvergadering 12 januari 2017
1. Opening
Voorzitter Coert van Dijk opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet
iedereen van harte welkom. Er zijn 15 leden aanwezig.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering ontvangen van Anton Hartsuiker, Joke en
Henk van Doorn en Paul Gallmann.
Fred Tijssen heeft een mail gestuurd waarin hij zijn lidmaatschap
opzegt i.v.m. andere bezigheden op de donderdagavond.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 14 januari 2016
De notulen worden 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.
De bankkosten zijn zo hoog omdat een vereniging een zakelijke
bankrekening moet nemen. Er wordt bekeken of een andere bank
misschien goedkoper is.

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 en de
penningmeester decharge te verlenen voor het in 2016 gevoerde beleid.
7. Verkiezing kascommissie 2017
De nieuwe kascommissie bestaat uit Ben Tänzer en Bram Munters.
8. Begroting 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2017. Er
zijn geen opmerkingen.
9. Vaststellen contributie 2017
De contributie blijft ongewijzigd: € 25, gezinsleden € 12,50 en
jeugdleden (tot 18 jaar) € 10.
10. Bestuursverkiezing
Evert Weijman is aftredend maar stelt zich weer herkiesbaar.
Onder applaus wordt hij opnieuw gekozen.
11. Bibliotheek
Er wordt weinig van de bibliotheek gebruik gemaakt. Als leden een
boek van de boekenlijst willen lenen kunnen ze dat aan Evert
Weijman laten weten, hij neemt het dan mee naar de volgende
bijeenkomst. Evert heeft 475 dia’s laten digitaliseren. Samen met
Johan Timmermans gaat hij bekijken hoe deze het beste geordend
kunnen worden, zodat ze gemakkelijk gebruikt kunnen worden bij een
presentatie en ook foto’s van leden toegevoegd kunnen worden.
12. Jaarprogramma 2017
Eerst worden nog een aantal punten uit de in december gehouden
enquête besproken:
-het jaarlijkse reisje gaat met auto’s,de kosten worden € 0,25 per km.
-er worden een aantal kwekers genoemd die gezamenlijk bezocht
kunnen worden d.m.v. carpoolen.
-leden die planten of andere dingen i.v.m. onze hobby willen
aanbieden of willen hebben kunnen dat doen in ons afdelingsblad
Xerophyta. De rubriek “Vraag en aanbod” is niet commercieel.
-voor dringende vragen kan een mailtje naar de secretaris gestuurd
worden, die het dan naar alle leden doorstuurt.
-we blijven deelnemen aan de Geraniummarkt in Veenendaal.
Het jaarprogramma wordt in grote lijnen vastgesteld:

-9 februari: lezing door Ludwig Bercht
-9 maart: Eric van Workum vertelt over zijn manier van zaaien.
Uitdelen zaad zaaiwedstrijd.
-13 april: lezing door Wiebe Bosma over zijn reis door India
-29 april: deelname geraniummarkt in Veenendaal
-reisje met auto’s naar kwekers. Mogelijkheden zijn België
(Cactusflower - Huygaerts), Duitsland( Pilz-Eden Plants-Sarnesrotstuin v.d.Beuken) en het Westland ( Vijverberg-Zeitlinger)
- kasbezoek bij Chris Geris in Bennekom
- kasbezoek bij Joke en Henk van Doorn in Loenen, eventueel samen
met rotsplantenkweker Harry Jans.
-8 juni: doe-avond
-17 juni: open tuindag bij Evert Weijman i.s.m. Groei en Bloei
-juni: kasbezoek bij Eric van Workum
- augustus: zomeravondbijeenkomst bij Lies Oudshoorn
-14 september: keuring zaaiwedstrijd en fotowedstrijd
-12 oktober: grote najaarsverloting
-9 november: lezing
-14 december: gezellige avond
Johan Timmermans biedt aan een korte lezing te willen geven.
13. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
14.Sluiting
Rond 21.15 wordt de ledenvergadering door de voorzitter gesloten.
Na de pauze laat Cor Visser foto’s zien van zijn rondreis door de VS in
2014.
Chris Geris

Vraag en aanbod
Aangeboden door Coert van Dijk: bims, 10 liter voor € 2,65.
Mee te nemen naar de vergadering of af te halen in Overberg. Graag van
tevoren een mail of telefoontje.
Aangeboden door Coert van Dijk: boeken, afkomstig van Jan Sevenster.
De opbrengst is voor de afdeling.
-“Lithops-lebende Steine succulents”, auteur Bernd Schlösser, 85 p, € 5
Opm.: Duits, praktische gids voor de kamercultuur, met 80 kleurenfoto’s.
-“Vygies: gems of the veld”, auteur Van Jaarsveld en de Villiers Pienaar
240 p. € 17,50. Opm.: Engels-Italiaans. Uitgebreide beschrijving van
Mesems met veel illustraties.
-“Das Sukkulentenlexicon”, auteur Herman Jacobsen, 589 p., € 20
Alle succulenten stand 1970, oud exemplaar van W.J. Ruijsch!
Gezocht: te koop of te leen: het boek Crassula van Gordon Rowley
coerthvandijk@planet.nl
Gezocht namens het bestuur: eventuele meerijders voor een voorreisje
naar Duitsland, o.a. naar familie Sarnes in Eschweiler.
Graag een mail of telefoontje aan coerthvandijk@planet.nl

Contributie 2017
Het zou fijn zijn als iedereen zijn contributie betaalt voor 1 maart.
Dat kan op de afdelingsavond of door het bedrag over te maken op
rekeningnummer NL42 INGB 0007 4090 94 ten name van: Succulenta afd.
Wageningen e.o.
Contributie: € 25, gezinsleden € 12,50 en jeugdleden € 10 per jaar.

Ledenlijst
Fred Tijssen heeft zijn lidmaatschap opgezegd wegens andere bezigheden
op donderdagavond.

Bezoekmogelijkheden binnen de afdeling
Onderstaande leden hebben op het enquêteformulier aangegeven dat ze
hun kas openstellen voor bezoek. Wel graag van tevoren contact opnemen.
Adressen en verdere gegevens staan in de ledenlijst.
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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.
9 maart:

informatie over zaaiwedstrijd, fotowedstrijd en
plantenkeuring.
Eric van Workum vertelt over hoe te zaaien en Chris
Geris over hoe onze planten te fotograferen

1 april:

KOM IN DE KAS bij o.a. Edelcactus

8 april:

ALV Succulenta in Assendelft

13 april:

lezing door Wiebe Bosma over zijn reis door India

29 april:

deelname geraniummarkt in Veenendaal

3 of 10 mei: reisje
3 juni:

open dag bij Ubink

8 juni:

plantenkeuring en praatavond o.a. over stekken van
vetplanten

17 juni:

open tuindag en kasbezoek bij Evert Weijman i.s.m.
Groei en Bloei

Kopij gevraagd: kopij voor het juninummer van Xerophyta graag uiterlijk
31 mei inleveren.

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: Mammillaria sp.

