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Tweeënveertigste Jaargang N° 5

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 18 januari 2018
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
We hebben onze

JAARVERGADERING
Het belangrijke moment in ons verenigingsleven!!!!!!.
In die vergadering wordt de balans opgemaakt en dat niet alleen
financieel. Ook moeten we richting geven aan de activiteiten van
de afdeling door te kijken naar de toekomst. Een toekomst welke
voor hobbyverenigingen als de onze niet bijster glorieus schijnt.
Maar we gaan er weer met frisse moed tegenaan.
Er zal na de officiële gedeelten zeker nog wel wat tijd overblijven
voor de ontmoeting en de verloting in de pauze.
Diegenen die het officiële gedeelte minder aantrekkelijk vinden
kunnen die avond wel genieten van hetgeen

Nico Uittenbroek
ons dit keer gaat voorschotelen. Hij kan putten uit een enorme
voorraad beelden die een belangrijk deel van onze leden zeker
nog niet heeft gezien en waarmee hij ons een mooi uur kan laten
beleven.
Ja, dat willen we toch met een gerust hart aan Nico overlaten.
De volledige agenda voor 26 januari wordt dan als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen en notulen.
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3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Verslag redactie Cactusgoud
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
7. Verslag penningmeester
8. Contributievaststelling 2019
9. Ubink
10. Rondvraag
11. Pauze, met een nieuwjaar drankje
12. Nico U. houdt ons aangenaam bezig
13. Sluiting
Wij zien ook U graag op 18 januari a.s.!!
Uw bestuur
********

Ja het is alweer 2018 dus namens het voltallige bestuur:
Voor alle leden een voorspoedig en vooral ook een gezond 2018. Dat is
misschien wel laat, maar het haalde het decembernummer niet. JvT
*********
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Van uw voorzitter
Onderstaand relaas van de heer Schraets tekent op een bepaalde manier de
situatie waarin afdelingen van Succulenta zich bevinden Anno 2018.
Het lijkt echt exemplarisch.
De tand des tijds?? Veroudering? Nieuwe kansen zoeken/benutten? Ik
publiceer dit maar i.p.v. een eigen verhaal. Natuurlijk wil ook ik het beste voor
ONZE afdeling. Graag uw aller medewerking in 2018.
JvT
Het jaar 2018 nadert ras. Een terugblik op het (bijna) voorbije jaar 2017 is dan
toegestaan.
In onze afd. stierf op 23 april Bert Kuijpers na een lidmaatschap van meer dan
40 jaren. De vroegere secretaris ven de afd. Martien Senders was hem op 13
januari voorgegaan. Van de leden moest Rob Boers een zware operatie
ondergaan, waarvan hij goed geneest. Oud-voorzitter Jack Schraets werd in
juli getroffen door een (lichte) hersenbloeding, waarvan hij denkt vrijwel
volledig te zijn genezen. Johan Schets, die al langer ziek was, heeft zijn
plantenverzameling geheel moeten opgeven, omdat hij de verzameling niet
meer kon verzorgen.
De afd. heeft in 2017 weer een Exotische Plantenbeurs gehouden. Deze keer
in het Plantencentrum Velden. Het resultaat was zodanig, dat men besloten
heeft dit in 2018 te herhalen.
Ieder jaar worden er tegenwoordig een aantal bijeenkomsten buiten LimianZ
gehouden. Daarvan waren er twee in de Jochumhof en één bij de fam. Van
Eck in Baexem. De bijeenkomsten in de Jochumhof worden beschreven als
doe-avonden. Helaas kan een deel van leden niet veel doen tijdens deze doeavonden, omdat ze daartoe niet in staat zijn. Over de excursie in het
Belgische kunt U het artikel daarover in het vorige nummer van het afd.
Nieuws van Harrie Knapen lezen. Het spijt me dat ik daar niet bij kon zijn.
Veel van de andere avonden heb ik helaas moeten wissen, maar het lijkt me
dat er wel wat meer sprekers mogen komen in de naaste toekomst.
Tenslotte wens ik U en de afdeling een voorspoedig 2018 toe met voor de
afdeling een aantal nieuwe leden en voor de huidige leden een goede
gezondheid.
Als daarbij het jaar 2018 ons veel zon en warmte biedt kan het in de kassen
ook nog fijn worden. Jack Schraets
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 14 december 2017 in zalencentrum “de Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg voor een opkomst van 10
personen. Helaas, ik kan er niet meer van maken. De wegen waren goed
berijdbaar, daar ligt het dus niet aan, Ja er zijn zoveel excuses om niet op
een laatste verenigingsavond te komen. Maar gelukkig heeft een aantal
mensen toch de moeite genomen aanwezig te zijn.
Notulen van de vorige bijeenkomst. Nico Uittenbroek merkt op dat er “nu
eens een stel mooie foto’s in het verhaal staan”. Ze zijn namelijk voor een
gedeelte van hemzelf. Bedankt Nico voor jou mooie foto’s in ons clubblad
Cactusgoud. Zo, dat is dan ook weer geregeld.
Afwezig met kennisgeving. Ik zou niet weten wie zich heeft afgemeld???
(Red. bekend was de oorzaak van de afwezigheid van Jaap Keijzer plus
echtgenote, Leo Borsboom en Rob v d Pols.’
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Ingekomen stukken. Nieuwsbrief van Groei & Bloei afdeling Gouda &
Omstreken. De nieuwsbrief van Frank Thys van cactussen en vetplanten uit
België en het blad van de cactusclub Grusonia.
Rondvraag. Ada Schoonderwoerd stelt de toekomst van onze afdeling aan
de orde. We hebben het er al meer over gehad. Met name in het kader van de
vergrijzing van ons ledenbestand. Ook het concept van onze bijeenkomsten
komt aan de orde. Wanneer je al 40 jaar meedraait in een afdeling (en dan
heden ten dage in een krimpende afdeling) sluipt de gedachte, ´Alles al wel
eens gezien te hebben´, langzamerhand naderbij.
Ada noemt nog enkele mogelijkheden, zoals het beperken van het aantal
bijeenkomsten en bijzondere sprekers uitnodigen. Maar ja, welke? Noem ze
maar op we hebben door de jaren al zoveel gezien. Ik zou zeggen noem er
een paar op die we nog niet hebben gehad !!!!!!.
Er komen nog enkele ideeën naar voren welke door het bestuur zullen worden
besproken. Wordt vervolgd.
Ook praten we over het concept programma van 2018 dat in Cactusgoud is
opgenomen. Er is nog een aantal maanden niet ingevuld. Suggesties vanuit
de afdeling zijn hartelijk welkom.
Dan gaan we
verder
met
Praatje bij 1
meegebrachte
plant. Nou ik
moet u vertellen
dat
Ada
Schoonderwoerd
wat stekken van
een plumeria uit
Curaçao
had
gekregen.
Zij
ontving die van
een familielid die
daar
woont.
Nadat Nico een mooie stek had uitgekozen ging de rest in de verloting.
(Red. Op de website van Baldur/Nederland zag ik hoe je de stek moet
behandelen. Voor Nico misschien niet nodig, maar anderen kunnen er hun
voordeel mee doen)
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Stekhandleiding
•in april
•neem stekken van 15-20 cm, onder een knop
•ontdoe de stekken van de onderste bladeren
•stop het uitlopen van het sap door de wonde van de stekken in koud water te
dompelen
•laat de stekken een paar dagen uitdrogen
•dompel de stekken in stekhormoon (facultatief maar versnelt de beworteling)
•plant in kleine potten gevuld met een vochtig mengsel van turf en zand
•verpak de pot in een plastieken zak of plaats hem in een miniserre en sluit af
om verdamping tegen te gaan
•plaats in halfschaduw
•21-27 °C
•wanneer de groei herneemt, verlucht progressief
•het eerste jaar zijn de stekken kwetsbaar: verpot ze niet
zich had ver zij stelde ter beschikking voor de verloting.
Jan. Schouten had ook een plantje meegebracht, een Lophophora williamsii,
die voorkomt in Texas tot in midden Mexico.. Ik (Jan.) heb eens in een boek
gelezen dat de Indianen vroeger te paard en met pijl en boog op deze plant
jaagden en als de plant rondom in de pijlen stond hij mocht worden
uitgegraven en onder de Indianen verdeeld werd, deze hem in schijfjes
sneden lieten drogen en bij een religieuze bijeenkomst op gekauwd werd tot
ze er high van werden door de mescaline in deze plant.
(Red. Op de website van Cactusinfo is te lezen dat het geslacht Lophophora
eigenlijk maar 2 soorten omvat. Ik citeer:)
Onder de bijnaam peyote is wordt de plant ook heden ten dage nog gebruikt
voor deze authentieke doeleinden. De plant is ook in trek vanwege zijn
hallucinerende werking. Er worden twee soorten onderscheiden, Lophophora
williamsii en Lophophora diffusa.
Lophophora diffusa heeft een kleiner verspreidingsgebied in Mexico ten
zuiden van het verspreidingsgebied van Lophophora williamsii. Lophophora
diffusa heeft een wat groen/gele kleur terwijl Lophophora williamsii meer naar
groen/grijs/blauw neigt. Het maakt natuurlijk ook verschil hoe de plant wordt
gekweekt. Het mooiste worden de planten in de volle zon in minerale grond en
met weinig stikstof in de voeding.
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In het verleden zijn er verschillende andere soorten onderscheiden. Onder
Lophophora diffusa worden tegenwoordig ook Lophophora echinata var.
diffusa, Lophophora viridescens en Lophophora koehresii geschaard. Binnen
Lophophora williamsii vallen Lophophora fricii, Lophophora lutea, Lophophora
echinata en Lophophora jourdaniana.
Deze planten groeien heel langzaam en vormen met de leeftijd pollen??. Er is
nogal wat over te doen met vervoer en in de handel betreffen deze plant over
de werking van de mescaline als een drug. De leeftijd die bekend is van deze
plant schijnt 3000 jaar oud te zijn, en die van de cactussen in het algemeen
20.000 jaar. Dat heb ik gelezen in een epistel over deze cactus.
Nog voor de pauze laat Nico Uittenbroek een korte impressie van de tuinen
van Boskoop en omgeving zien. Prachtige aangelegde tuinen krijgen we te

zien met een schat aan bloeiende struiken en bomen van o.a. Magnolia,s ,
azalia,s rhododendron, abeel, beuken en noem ze maar op. Nico laat ons
veel tuinen zien, de een nog mooier als de andere, Ook een proeftuin met
heel veel moois en het mooie rosarium met zijn honderden bloeiende
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rozensoorten. Daar ooit een kijkje nemen is de moeite waard en de toegang
is gewoon gratis.

Dan is het tijd voor een pauze. Er kan genoten worden van om de door Joost
verzorgde catering. Een hapje in de vorm van een stukje kaas of worst en
zoutjes. Ook was er een gratis drankje af te halen aan de bar, op rekening van
de club. Hiervan wordt gretig gebruik gemaakt.Tevens is er de verloting, met
mooie planten van onze Hoofd sponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.

Na een paar drankjes en een hapje wordt door Nico Uittenbroek de draad
weer opgepakt met zijn beelden. Nu van Zuid Californië waar we weer
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fantastische opnamen zagen van de enorme droge natuur waar toch een
mooie echinocactus (Red. of was het een echinocereus) in bloei stond.

Een exemplaar met mooie donkerrode bloemen. Je kunt niet begrijpen hoe
het zich in leven houdt in deze enorme droogte. Maar ze zijn gehard en
aangepast aan deze omstandigheden, Ook de teddybeer cactus komt hier
veelvuldig voor verder zie je veel droge dorre struiken en kun je je goed
voorstellen dat als hier de brand in vliegt, er letterlijk geen houden meer aan
is. Kijk maar naar de recente, enorme en vernietigende branden in Californië .
Op de televisie waren we er getuige van hoe de niets ontziende brand huis en
haard letterlijk opvreet zodat er een zwart wit geblakerde omgeving overblijft.
Vele duizenden ha zijn verwoest. Huizen verwoest en planten en dieren zijn in
de vlammen omgekomen.
Nico laat ons nog hele mooie opnamen zien van de enorme rotsplateaus waar
de erosie in de eeuwen ze hebben gemaakt tot wat het nu is. Dit staat niet stil
maar gaat nog steeds door in loop der de tijden. Steeds weer zullen er andere
vormen ontstaan, een wonder der natuur die nooit op zal houden. De ene
opname van de rotsformatie is nog mooier en kleurrijker dan de andere. Het
heeft ook te maken met de tijd van de dag, zo zal een opname in de vroege
morgen en anders uit zien als in de middag als de zon op zijn hoogste punt
staat, terwijl een opname met zonsondergang weer heel anders zal zijn, licht
inval zal een opname tot een kleurrijk geheel maken, ook de kleuren in het
gesteente spelen een rol. Nico heeft weer laten zien dat hij dat in zijn vingers
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heeft, gezien de prachtige kleurrijke gezichten op de rotsformaties.
Zo was ook aan deze avond weer een einde gekomen. Ondanks de magere
opkomst kunnen we de avond zeker geslaagd noemen. Enerzijds door wat
Nico heeft laten zien en anderzijds door de onderlinge contacten tijdens het
`hapje en drankje`. .Joost bedankt Nico voor zijn bijdrage, hij krijgt van ons
een luid applaus. Joost wenst een ieder prettige kerstdagen en een gezond en
gelukkig nieuwjaar 2018 tot ziens
Jan. Schouten secretaris
*********

Jaarverslag 2017 van de secretaris.
26 januari Jaarvergadering, Het blijft een belangrijk moment in ons
verenigingsleven!!!!!!. De balans van het reilen en zeilen van de afdeling is
opgemaakt, ook financieel. Aanvulling van deze eerste bijeenkomst van 2017
door Nico Uittenbroek met mooie beelden.
De jaarrekening werd onder het voorbehoud van de goedkeuring door de
kascontrolecommissie vastgesteld. De contributie voor 2018 werd vastgesteld.
16 Februari . Onze landelijk voorzitter, de heer Frans Mommers vereerde
onze afdeling met een bezoek in het kader van de serie ”de voorzitter op pad”.
Hij was getuige van de afwikkeling van het programma “een praatje bij een
plantje”. Het werd een boeiende avond en opnieuw werd geconstateerd dat
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de kennis van hun planten (en ook van de door andere leden meegebrachte
planten) bij een aantal leden heel groot is.
16 maart Wij verwelkomen de spreker van deze avond Peter Burghgraaff die
ons mee zal nemen op planten expeditie naar Zuid-Afrika Lesotho en de
Drakenbergen midden in Afrika. Peter is mee geweest met een reis van de
rotsplantenvereniging. Het was weer een van de avonden met een prachtige
lezing waarmee een goed beeld kregen van het land. Peter had voor ons wat
zaden van diverse rotsplanten mee genomen zodat wij zelf wat konden
experimenteren.
1 april open dag. Bij sommige kwekers een ochtend. De start was bij
Edelcactus waar de gegevens van de andere adressen lagen. Het was deze
keer weer een grotere gezellige drukte, mede omdat op deze dag ook KOM IN
DE KAS bij diverse kwekers werden gehouden. Aanvankelijk zou dit de laatst
keer zijn geweest. Maar omdat de directeur van Edelcactus de heer Jan
Edelman dat wel jammer vond, is besloten 7 april 2018 wederom een open
dag/ochtend te organiseren.
20 april Bij afwezigheid van Joost van Tilborg opent Nico Uittenbroek de
vergadering 20.00 uur voor een opkomst van 17 personen. Hij handelde
verplichte punten af en geeft het woord en beeld aan niemand minder dan
Bertus Spee met zijn lezing over Patagonië 2017. Een hele interessante lezing
rond de voet van het Andesgebergte. Een prachtige lezing, waardoor we van
een wederom geslaagde avond kunnen spreken.
18 mei Peter Knippels, verrast ons met zijn lezing over bloembollen uit ZuidAfrika. Peter heeft zich gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse bloembolgewassen.
Hij heeft de bollen meermaals in hun natuurlijke omgeving bestudeerd. Weer
een leuke mooie lezing ook al ging hij niet over de cactussen.
3 juni Open dag bij de handelskweker Ubink in Kudelstaart. Het is voor de
liefhebbers van cactussen en vetplanten een groots evenement dat heel veel
mensen trekt. De belangstelling van liefhebbers uit verschillende landen was
dit keer ook opvallend groot.
De geslaagde verkoop door onze afdeling van planten (conophytums) van
wijlen de heer Klaas Edelman was belangrijk voor onze afdelingskas.
8 juni Kasje kijken. Nou zeg maar gerust kassen kijken. We waren te gast bij
ons lid Jaap Keijzer, de euphorbia’s specialist. Wat een mooie en enorm
omvangrijke verzameling. Het aantal bezoekers kon veel beter. Misschien
moeten we het concept voor kasje kijken eens onder de loep nemen. De wel
aanwezigen hebben genoten.
juli en augustus In de vakantie maanden geen bijeenkomsten.
21 september. Een avond met een spreker “van buiten” Dit keer hebben we
Geert Borgonje uit Raalte uitgenodigd. Het was een prachtige lezing die goed
liet zien de brede belangstelling van Geert. Hij is echt een verzamelaar van
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allerlei soorten planten. Van Tillandsia’s, bolgewassen, houtige gewassen,
rotsplanten en de ijskruidfamilie. Vooral van die familie zagen we prachtige
beelden
19 oktober. Een praatje bij een plantje . Een gezellige bijeenkomst waar de
leden veel planten hadden meegebracht ter bespreking. Gewoon een
leerzame avond.
4 november Een vergadering in de Hortus in Utrecht waar Jan Schouten
namens onze afdeling meepraatte over de toekomst van Succulenta.
16 november Een avond met als spreker Nico Uittenbroek. Hij presenteert
een lezing van beelden uit vier staten van Amerika. Arizona. Colorado. NieuwMexico. en Utah. Een prachtige lezing met mooie beelden wat we van Nico
gewend zijn. . Nico als vaste spreker in ons jaarprogramma.
14 december onze einde jaar bijeenkomst, waarin we van gedachte wisselen
over het komende jaar, we doen dit bij een drankje en een hapje. Nico
ondersteunt de bijeenkomst met beelden van de mooie natuur in Boskoop en
nationale parken in Amerika. Een mooie afsluiting van 2017.
Jan. Schouten, secretaris.
*********
JAARVERSLAG 2017 Redactie CACTUSGOUD
Ook in 2016 werd ons maandblad bij Selection Print en Mail in Woerden
geproduceerd. In het aanleveren van Kopij is er ook in 2017 niets veranderd..
Verder is er eigenlijk op dit onderwerp niets te melden.
JvT
*********
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Met de groeten van…….

Postzegelverzameling te koop
Te koop: een zeer omvangrijke postzegelverzameling. Het betreft een
thematische verzameling “Succulenten op Postzegels” die ooit van wijlen
Herman Busser was. Het omvat een 20-tal albums gedocumenteerd. Met
daarnaast nog tenminste een zelfde hoeveelheid zegels die nog niet in albums
zijn opgenomen. Voor serieuze gegadigden informatie te verkrijgen via
jvantilborg@hetnet.nl of per tfn 01825 34093
**********

CONTRIBUTIE 2018

Bij deze verzoekt
het bestuur U, uw contributie voor 2018
uiterlijk half februari over te maken op
girorekening NL02 INGB 0005 5626 43 van
“Succulenta afdeling Gouda en omstreken”.
Ook dit keer gaat het over een bedrag van 15
euro
zoals dat is afgesproken in de
ledenvergadering van 28 januari 2017.
Mochten er leden zijn die 2017 nog hebben afgerekend kan dat in een
moeite door!!!!!!!!!!!
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