XEROPHYTA
Contactblad van de afdeling Wageningen e. o.
(opgericht 1 mei 1955)

Jaargang 20 no.3
Juni 2016

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

Door- of doodbloeiers
Een goede vraag, een aantal cactussen is in staat om ten onder te gaan aan
een dermate uitbundige bloei dat een herstel na de bloei niet meer haalbaar
is voor de plant.
Iedereen kent wel de Rebutia die vaak in het voorjaar de spits afbijt in de
kas met zoveel bloemen dat het weliswaar een lust voor het oog is en je er
blij van wordt maar daarna kun je de plant afschrijven omdat de bloei zo
uitputtend is geweest dat er onvoldoende vochtopname heeft
plaatsgevonden en de planten drijfnat houden ook geen resultaat heeft/geeft.
Jonge Lobivia’s en Echinopsisplanten geven ook vaak als kleine plant van
slechts 5 cm al bloemen of proberen al een bloem te zetten, Setiechinopsis,
een heel klein cereusplantje, doet ook vaak mee met te uitbundige bloei en
gaat verloren.
De vraag is dan ook kun je er wat aan doen, antwoord: jawel ik snij bij
planten die ik te klein vind om te bloeien (en daarna te verliezen) gewoon de
bloemknop(pen) weg en dan is er weinig meer aan de hand, een andere optie
is: zorg voor genoeg zaailingen van bepaalde soorten dan valt het verlies
mee.
Jan blommert

De avond van 14 april.
Coert en Kathelijne waren die morgen vertrokken voor een reis door Sicilië,
maar Gerard is altijd bereid de zaken voor een keertje over te nemen.
Een speciaal welkom voor Peter van Dongen en felicitaties voor Jan
Kramer (88) en Ben Cornelissen (81). We hadden in de pauze twee
traktaties te goed. Onze dank!
Gerard vroeg aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op 23 april.
Een aantal punten op de agenda viel hem op :
- Het bestuur stelt contributieverhoging voor bij een positief saldo over
2015 van €1400 en een groot eigen vermogen.
- De bestuurskosten stijgen jaarlijks met een flink bedrag.
- Het bestuur stelt voor een variabel lidmaatschap in te voeren.
(Zie voor meer informatie het aprilnummer van Succulenta)

Gerard en Erik Br. willen het bestuur over deze punten om uitleg vragen.
De vergadering is het daar mee eens.
Er staan een paar uitjes op het programma:
- Op 30 april is de bekende geraniummarkt in Veenendaal.
- Op 11 mei is het reisje. Het aantal deelnemers valt tegen. We gaan met
auto’s naar het Westland. Biesheuvel en Vijverberg zijn al zeker, de derde
kweker nog niet.
- Op de avond van 18 mei is er gelegenheid de Hortus Botanicus in Utrecht
te bezoeken.
Bij de RONDVRAAG vroeg Chris dringend om kopij voor de volgende
Xerophyta !!!!!
Peter van Dongen heeft door zijn werk verschillende eilanden van de
Antillen leren kennen. Hij liet ons met vier eilanden kennis maken: Aruba,
Saba, St. Eustatius en St. Maarten.
Weten wij veel over de Antillen? Nee dus!
De Antillen bestaan uit zes eilanden: Saba, St.Eustatius en Bonaire zijn
sinds 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. St. Maarten en Curacao
zijn landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba is sinds de jaren
80 een apart land binnen het Koninkrijk.
De eilanden liggen in het Caraïbisch gebied, dus met een tropisch klimaat.
Peter vertelde over het leven op de 4 genoemde eilanden. Hij toonde foto’s
van heel grote Cereus-soorten en enorme Melocactussen. De Aloe vera
wordt er veel gekweekt en wordt gebruikt in make-up artikelen en
medicijnen.
Joke van Doorn

De geraniummarkt 2016
Op 30 april jl. nam onze afdeling alweer voor de vierde keer deel aan de
geranium/voorjaarsmarkt in Veenendaal.
Er waren dit jaar 28 deelnemers met o.a. vaste planten, bloemschikken,
perkplanten, het IVN enz…
Wij waren de enigen met cactussen en vetplanten!
Om 08.00 reden Coert, Kathelijne en ondergetekende met de auto en een
volle aanhanger naar de “Van Kreelpoort” in het centrum van Veenendaal.
Wij hadden dit jaar een gunstige plaats, in de loop van de dag kwamen er
drommen mensen langs lopen en telkens hoorde je “oh kijk eens, ook
cactussen” !

Het was echter zeer koud om er te staan, vooral als de zon weg was.
Gelukkig kwam Jannie Weijman ons van warme koffie voorzien en met
extra kleding aan hebben we het uit kunnen houden.
Jammer was het dat Gerard en Ben C. wegens ziekte niet mee konden
helpen, zodoende was de bezetting wel erg krap.
Het resultaat mocht er zijn: ongeveer 70 verkopen en een omzet van
€ 195. Tevens was het zo dat wij, door het uitdelen van folders, veel
reclame voor onze vereniging hebben gemaakt!

Eindconclusie: de markt was voor onze vereniging zeer succesvol, echter
ondergetekende was na drie dagen van voorbereiding op zaterdagavond
volledig uitgeteld !
Evert Weijman

Reisje
Op 11 mei hadden we als afdeling weer het jaarlijkse gezamenlijke reisje
naar verschillende kwekers.
Tegen acht uur ’s morgens verzamelden de leden die meegingen zich
traditioneel bij het busstation in Wageningen. Ben Cornelissen en Jan
Kramer hadden helaas om gezondheidsredenen moeten afzeggen, beterschap
mannen, maar de anderen kwamen goedgemutst aan de start. Ad van der
Mispel dacht dat we naar het wilde Westland op safari zouden gaan en had
zich daarop gekleed en toen 3 minuten voor het vertrek Ben en Lo Tänzer
met een enorme bus met daarin ook Chris kwamen aangereden, kon de
verdeling van de deelnemers over de dienstdoende chauffeurs plaatsvinden.
Cor Visser, zeer ervaren, Coert ook enigszins ervaren en Ben Tänzer, zeer
deskundig, waren de gelukkigen. Johan stapte vlug naar de bus van Ben,
want hij had weer de nodige kratten en hulpmaterialen bij zich voor een
goed vervoer van de aan te kopen grote jongens. Hoewel we wat opzagen
tegen de ochtendspits verliep de rit naar het Westland zeer voorspoedig,
waardoor we om 09.25 bij Aad Vijverberg waren. Daar voegden de
rechtstreeks gereisde Lies en later ook Erik Bruinenberg zich bij onze groep.
Bij Aad Vijverberg waren weer prachtige planten in de verzameling te
bewonderen, wat komen de vrij uitgeplante cactussen daar toch mooi tot
hun recht en wat bloeien ze daardoor ook rijk en schitterend. Voor de
aanschaffers waren er ruim voldoende opgekweekte planten te koop. Ook
voor de prijs die Aad rekent kun je het bijna niet laten, 4 à 5 jaar oude
planten voor € 2,00 en het zeldzamere werk wat duurder.
Ben Cornelissen had gevraagd of we voor hem uit wilden kijken naar een
Pachypodium elephantibus, maar de deskundigen onder ons, Gerard, Erik en
Cor kwamen er niet uit wat Ben daar nu weer precies mee bedoelde.

Tegen 11 uur kwamen we bij Cok Grootscholten aan. We werden gezellig
met koffie ontvangen door Cok die zei dat hij door leeftijd en gezondheid
gedwongen er over een jaar of 2-3 mee stopt. Het is ook een hele klus een
uitgebreide verzameling zoals Cok die heeft bij te houden, dus
waarschijnlijk was dit ons laatste bezoek aan Cok. Ad vond nog een aardig
aantal Tephrocactussen voor zijn collectie en Gerard spoorde een zeldzame
geënte Astrophytum caput-medusae op.
Daarna op naar het gezellige Maassluis waar het door de markt gezellig druk
was. In “Bij” 5 werd de lunch gebruikt, we zaten heerlijk buiten en het
zonnetje deed zijn werk. Er werd uitgebreid en lekker gegeten en het nodige
besproken, alleen was het volgens Ellie jammer dat er geen asperges waren!
Alles verliep goed tot het afrekenen bij Gerard onder grote hilariteit tot 3
keer toe mislukte.
Hierdoor kwamen we wat te laat bij de altijd vrolijke Hans Biesheuvel van
kwekerij Lakerveld aan. Maar nadat wij de situatie uitlegden en de
schuldige, Gerard dus, hadden aangewezen klapperde Hans een aantal
keren met het gebit om aan te geven dat het nu in orde was. Ook hier is de
privé-verzameling een wonder van mooie oude en zeldzame planten. Ook de

vele cristaten en monstruose vormen trokken de aandacht. De prijzen van de
te verkopen planten liggen niet laag, maar zijn gezien kwaliteit en
zeldzaamheid zeer redelijk te noemen.

Al met al een heel geslaagd reisje waar we weer veel ervaringen over de
planten en andere zaken konden uitwisselen en verrijkt met mooie planten
huiswaarts konden keren.
Coert van Dijk

Succes met zaaien. Maar hoe verder?
Veertien vetplanten, drie cactussoorten en nog wat voor mij onbekende
succulenten verkennen als piepkleine bolletjes en stokjes de nieuwe
florawereld. Plaats van de voorjaarsgeboortegolf: vierkante potjes met aarde
en zand in bakjes op een oude eettafel op zolder. Jonggeborenen met
wellicht een heel plantenleven in het vooruitzicht.
De potjes staan in “gespannen lucht”: een beetje in een soort quarantaine,
overkapt dus, maar krijgen meer leefruimte zodra ze tegen het plafond aan
groeien. Bij de ene soort Ipomoea bijvoorbeeld zat er tamelijk veel vaart in,

waardoor ze al na een week de vrije ruimte verkenden, de andere
vetplantsoorten nemen duidelijk de tijd. De Dioscorea elephantipes en
Stapelia variegata zijn middenvelders in sporttermen gezegd.
Problemen of mogelijkheden, al naar gelang je zoiets bekijkt, zijn vocht,
droogte, warmte en licht. Het grootste gevaar is natuurlijk schimmel.
Probeer je dit te voorkomen, dan gaat het altijd ten koste van de groei. De
temperatuur is een duidelijke bondgenoot: het is altijd zo rond de twintig,
vijfentwintig graden Celsius op de zolder. De kraamkamer wordt verlicht
door licht van buiten en tl-buizen, die van half acht ’s morgens tot half
negen ’s avonds branden. Door een tijdklok hoeft er verder niet naar
omgekeken te worden.
Een andere bondgenoot is vermiculiet, dat flinterdun over het zaad wordt
gestrooid. Het is erg licht spul, dat wel op gemalen mica lijkt. Het houdt het
oppervlak van de potjes net genoeg vochtig om onverwacht uitdrogen van
de plantjes te voorkomen.
Via het clichéfonds van Succulenta ben ik nu eigenaar van zaad van
ongeveer twintig vetplantsoorten en tien cactussen. Tot nu toe zijn, buiten
de hiervoor reeds genoemde soorten, opgekomen: zaad van Anacampseros,
Dorotheanthus bellidiformis, Dijckia marnier-lapostollei, Echeveria laui,
Euphorbia meloformis, Faucaria tigrina, Gasteria baylissiana, Glottiphyllum
cruciatum, Pachypodium, Pleiospilos nelii en nobile en cactuszaad van
Cephalocereus, Copiapoa en Echinofossulocactus.
Omdat ik ook nog wat zaad van een vorige bestelling over had, heb ik dit
ook in een paar potjes gedaan en apart zaad, dat een kennis tijdens een reis
naar Mexico voor me had gekocht. Wat voor cactussen en/of
vetplantsoorten dat zijn, weet ik niet. Ik had er niets van verwacht, maar op
dit moment komt er steeds iets van op. Zaaien van succulenten stelt het
geduld erg op de proef, maar is heel verrassend en daardoor juist leuk.
Voor ik er aan begon, heb ik eerst een gesprekje gehad met Cor Visser en
ben nog eens in boeken gaan snuffelen. Onder andere in Het praktische
cactusboek van W. Haage en in het Handboek voor het kweken en telen van
planten van Miranda Smith (Veltman Uitg. ISBN-13: 978 90 5920 758 5).
De vermiculiet heb ik aangeschaft bij de Rotsplantenvereniging.
Ben Cornelissen

Experiment met winterse omstandigheden ( deel 2 )
In het aprilnummer van dit jaar heb ik u verteld over mijn experiment om de
( Sulco)rebutiaplanten in een onverwarmde kas te overwinteren.
De belangrijkste conclusie hierna is dat van de ongeveer 200 planten het er
15 niet hebben overleefd.
De vraag is nu wat de oorzaak hiervan is?
Na het bekijken van de dode planten stel ik vast dat:
- de planten op een onderstam dit niet overleven (was bij mij al bekend).
- planten die in slechte of te weinig potgrond stonden overleefden het ook
niet.
- maar: de grootste groep, 10 stuks, waren planten die op alleen bims
stonden, dit is niet de eerste keer dat ik veel uitval heb bij cactussen welke
op deze bims staan! Het is niet mogelijk om deze planten in de winter
water te geven, zelfs een paar druppeltjes is al te veel, òf ze verrotten òf ze
verdrogen.
- slecht bewortelde planten overleven de kou ook niet .

Algemene conclusie: ik ben geen voorstander van alleen maar bims bij
(Sulco)rebutia’s, een mengsel van andere bestanddelen ( gruis en stenen )
geeft hogere overlevingskansen.

Echter: het overgrote deel heeft de winter wel overleefd en staat nu
schitterend te bloeien!
zie foto.
Evert Weijman

Fotowedstrijd september
In september staat de fotowedstrijd op het programma. Iedereen mag
maximaal 10 foto’s inleveren. Vergeet dus niet om je mooie, aparte,
bloeiende enz… planten op de foto te zetten!

Ledenlijst
Lies Oudshoorn heeft een nieuw mailadres: info@huubculinair.nl

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.
15 juni:

kasbezoek vanaf 19.00 uur bij Eric van Workum en
daarna bij Fred Tijssen

18 augustus: zomeravondbijeenkomst bij Cor Visser in Lunteren
8 september: foto’s van de fotowedstrijd bekijken en beoordelen +
Echinocereusfoto’s van Evert Weijman
9, 10 en 11
september:

ELK in Blankenberge

13 oktober:

grote najaarsverloting

Kopij gevraagd!
Kopij voor het oktobernummer van Xerophyta graag uiterlijk 30 september
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: Delosperma cooperi

