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

Plantenvraag
Tijdens de vergadering op donderdag 14 september stelde ik de vraag hoe
het komt dat bij mijn - inmiddels 40 jaar oude - Ferocactus glaucescens
binnen twee weken op vijftig areolen stekken uitlopen.
Deze plant had onderaan de stam al wel stekken gemaakt, maar dat lijkt
mij normaal.
In diezelfde vergadering dacht Eric van Workum dat dan waarschijnlijk de
kop van de plant beschadigd is.
Ik heb een foto van de kop gemaakt maar door de zware bedoorning kan ik
niets ontdekken.

Het is me trouwens wel opgevallen dat de plant de laatste drie jaar slecht
gebloeid heeft. Normaal bloeien er zo’n twintig bloemen. Drie jaar geleden
had hij nog drie bloemen en dit jaar nog maar één, en allemaal aan dezelfde
kant.
Wat raden jullie mij aan: stekken wegsnijden of laten groeien?
In beide gevallen wordt de plant er niet mooier op, en weet iemand hoe dit
komt?

Bijgaande foto laat de witte punten zien van de nieuwe stekken.

Ik dacht dit nog nooit gezien te hebben tot ik me realiseerde dat een
Gymnocalycium comarapense in mijn verzameling vorig jaar twee stekken
bovenaan de plant maakte.
Dit jaar hebben deze stekken gebloeid en de plant zelf ook!

Weet iemand wat hier aan de hand is? Laat hij of zij dat dan via ons blad
weten. De Fero staat iedere zomer buiten in regen en wind. De
Gymnocalycium staat altijd binnen.
Alvast bedankt.
Ad van der Mispel

Zomeravond 24 augustus ’17
Voor de traditionele en gezellige zomeravondbijeenkomst waren we deze
keer te gast bij Lies en Huub Oudshoorn in Voorthuizen.
Ondanks het feit dat Joke en Henk van Doorn er helaas niet bij konden zijn
door een val bij het trimmen van Henk, beterschap Henk, en de Bennen op
vakantie waren was er een goede opkomst. Alle leden hadden de
weergoden gesmeekt het droog te houden en dit was gelukkig verhoord.
Jan Kramer was na een langere ziekteperiode weer van de partij, gelukkig
gaat het nu weer een stuk beter, zo zeer zelfs dat hij weer naar Spanje mag.
Ook Elly en mevr. van Workum hielden de eer van de oudjes weer hoog.
Lies en Huub hadden er echt werk van gemaakt. Het is niet voor niets dat
Lies in de wandeling wel Lies Quiche genoemd wordt en ook Huub had
fantastische cakes gebakken, waaronder een chocoladecake waarvan hij het
recept niet wil prijs geven. Bram had een aangetast blad van een Dracaena
voor de plantendokters meegenomen. Na rijp beraad was het oordeel van
de deskundigen roest en aan roest was verder niets te doen, want dat is een
parasitaire schimmel die bij vochtig weer kan optreden. De aangetaste
plantendelen afsnijden en wegwerken zodat ze de infectie niet kunnen
overbrengen en veel lucht en licht en goede voeding bij het kweken is de
enige remedie.
Ad had de plant van de maand meegebracht waardoor er nog meer op te
steken was over de Aztekium Ritteri. Een prachtig miniatuurplantje dat het
bij mij altijd weer opgeeft. Johan was door zijn vakantie naar de Canaren
gelukkig niet zichtbaar afgevallen en zal ons in september meer over zijn
reis vertellen. Eric vertelde over de Suzuki fruitvlieg, die vooral voor
pruimen maar eigenlijk voor alle vruchten zeer schadelijk is omdat deze
ook gave vruchten aanvreet. Het was al met al een uiterst ontspannen,

gezellige avond die ons zomerreces vrolijk afsloot en ons allen weer doet
verlangen naar ons serieuze najaarsprogramma.
Coert van Dijk

Bijeenkomst 14 september.
De eerste bijeenkomst waarin we het groei- en bloeiseizoen van onze
planten afsluiten en ons aan de bestudering en overwintering van onze
planten gaan wijden.
Henk van Doorn had nog te veel last overgehouden van zijn val om er al
weer met zijn Joke bij te kunnen zijn en ook Lies en Paul hadden andere
verplichtingen. Jan Kramer kwam voordat hij weer naar Spanje reist even
gedag zeggen en Jan Blommert vroeg zich af wanneer hij het beste zijn
Pachypodium mocht afstekken of inkorten. Zeker niet bij te lage
temperatuur en waarschijnlijk het beste in het voorjaar was de conclusie.
Eerst gingen we nauwkeuriger naar doorns, stekels en beharing van de
planten kijken, want dat was het thema van de fotowedstrijd van dit jaar.
De 5 deelnemers hadden hun planten in allerlei leuke opstellingen
gefotografeerd met de nadruk op de vormen van de stekels, bedoorning en
beharing. Het was weer erg leuk te zien wat een leuke plaatjes we van de
planten geschoten hadden zodat volgens de juryvoorzitter sommige direct
in een boek gepubliceerd konden worden. De winnaar was dit jaar, net als
vorige keer Chris die zowel qua scherptediepte als verzorging van de
details de beste was, maar dat de concurrentie niet stil gezeten had bleek
uit de kwaliteit van de andere fotografen die haar nu dichter op de hielen
zaten dan vorig jaar, ik zou zeggen volhouden heren!
De planten van de zaaiwedstrijd waren meegebracht en werden door de
deskundige jury van commentaar voorzien, bij de één waren niet alle
soorten opgekomen, bij de ander waren de cactussen nog wat aan de kleine
kant maar de inzenders kregen veel lof over de zaailingen. De beste waren
uiteindelijk die van Anton en Cor, beiden hadden prachtige zaailingen
geproduceerd, maar Cor won uiteindelijk nipt de prijs omdat zijn planten
net een klein haartje beter werden bevonden.

Johan Timmermans hield een begeesterd verhaal over zijn reis naar
Tenerife en de zoektocht naar daar groeiende planten als Aeoniums,
Euphorbia’s, Monanthes en andere inheemse planten. Hij deed verslag van
zijn laatste reis naar Tenerife, geïllustreerd door prachtige foto’s. Vooral de
barre tochten op zoek naar deze planten door lange grotten en langs steile
hoogten oogsten veel bewondering. Dat de doorstane beproevingen de
moeite waard waren bewezen de resultaten. Prachtige foto’s genomen op
plaatsen waar je niet zomaar komt, niet alleen van succulente planten in
allerlei variaties, maar ook die van de Taginaste waren verrukkelijk om te
zien.
Tenslotte had Anton nog enige tips. Bij de Prijsmepper, Achterdoelen 41,
in Ede is een Alecto temperatuurmeter te koop die de temperatuur door
middel van een zender doorgeeft. De prijs ervan is slechts € 2.50.
Voor het ontsmetten van de zaden of het later een keer bespuiten van het
zaaisel werd vroeger superol gebruikt om te ontsmetten, een middel dat
ook bij keelklachten gebruikt werd om te gorgelen. Omdat dit moeilijk te
krijgen is, was de tip dat dit per internet bij drogistrij Bik & Bik in Leiden
te koop is. Wel werd er aangetekend dat dit middel behalve een
ontsmettende ook een remmende werking op de ontkieming zou hebben.
Coert van Dijk

De bijeenkomst op 12 oktober
Opening
Coert opent de avond en vermeldt even wie er afwezig zijn deze avond.
Daarna begint hij met het eerste agendapunt.
Jubileum landelijke organisatie
De landelijke organisatie Succulenta organiseert een bijeenkomst waarop
alle aangesloten afdelingen zich kunnen presenteren wat betreft hun
activiteiten. Verder laat hij enkele tijdschriften circuleren onder de
aanwezigen te weten KUAS en AVONIA. Hij stelt voor om een
abonnement te nemen op één van deze tijdschriften. De meerderheid van
de leden vindt AVONIA het aantrekkelijkst en daarop abonneert de
afdeling zich.

Ben Cornelissen maakt ons er op attent dat Succulenta 98 jaar geleden in
Wageningen is opgericht. Hij wil tijdens het honderdjarig bestaan een
activiteit organiseren omstreeks 17 juni in 2019. De aanwezigen zien dat
niet zo zitten. De vraag is, wat voor activiteit je gaat bedenken waarmee je
een flink aantal mensen trekt.
De programmacommissie van Succulenta komt op 4 november bij elkaar
om verslag uit te brengen over haar plannen voor het jubileumjaar.
Rondvraag
Exotica , één van de doelen voor het jaarlijkse reisje, is opgeheven. Alleen
de website bestaat nog. Er worden geen planten meer verkocht.
Lies wordt bedankt voor haar gastvrijheid tijdens het kasbezoek. Zij zelf
heeft topresultaten met haar planten na het bezoek. Zij bedankt iedereen
voor de goede raad wat haar planten betreft.
Plant van de maand
Bram krijgt het woord met de “Plant van de maand”. De eerste plant die
Bram aan zijn kasbezoekers laat zien is de Leuchtenbergia principis, omdat
hij zo aardig bloeit. Hij heeft driekantige tepels. De bedoorning is
papierachtig en hij ontwikkelt een dikke wortel.
De plant doet het goed op vette klei waarin voedingsstoffen zitten. Hij
bloeit in augustus. Hij moet vooral niet droogstaan, dat is slecht voor hem.
Oost- en Midden- Mexico is zijn geboortegrond, de plant dankt zijn naam
aan een prins Leuchtenberg en kan kortstondig vorst verdragen.
Jan neemt het “Plant van de maand “ -stokje voor januari in ontvangst.
Sinterklaas
De voorzitter vraagt om enkele vrijwilligers voor de organisatie van de
Sinterklaasavond.
Joke, Elly, Lies en Kathelijne geven zich op voor de versnaperingen. Dat
wordt dus weer smullen geblazen !
Lotenverkoop
Gerard, onze lotenist, verkoopt de loten deze avond voor het zachte prijsje
van maar TWEE EN EEN HALVE EURO !!!! De prijzen kunnen we na de
pauze ophalen bij de met planten bedekte tafels! Wel op afroep, dus even
geduld a.u.b.
Henk van Doorn

Planten voor de verloting
Het bestuur kreeg van de ledenadministratie van Succulenta de vraag of
wij interesse hadden in de planten van een overleden lid uit Apeldoorn, de
heer J. ten Have. Op woensdag 18 oktober hebben Evert en ik bij de
familie ten Have in Apeldoorn de kas leeggeruimd en de planten
meegenomen. Daarop hebben we 2 middagen bij Evert Weijman met
Gerard, Evert, Kathelijne en ikzelf de planten verpot en verder uitgezocht.
Ook Jannie Weijman en hun kleindochter Hanna hielpen een handje mee
terwijl Jannie ons ook nog regelmatig voorzag van koffie. Zo verliep een
karweitje, dat anders langdurig en vervelend kan zijn, prima.
Voor de bibliotheek hebben we een vrijwel complete verzameling
ingebonden succulenta's van zo’n zestig jaar lang verworven. Ook een
aantal boeken en naslagwerken zitten er bij die we ook aan de leden ter
beschikking willen stellen.
Wat de planten betreft was er wel flink achterstallig onderhoud, maar er
zitten mooie grote Leuchtenbergia’s, 2 Uebelmannia’s en nog wat grote
Oreocereussen bij en veel andere vetplanten, Gymno’s, Noto’s etc. Al met
al planten die een hoge leeftijd hebben, daardoor wellicht niet meer
moeders mooiste zijn, maar zeker de moeite waard voor de verloting. De
Oreocereussen zijn minimaal zo’n 30 jaar oud evenals de
Leuchtenbergia’s. Alleen wordt het een klus de Oreocereussen naar de club
mee te nemen, het risico dat ze te topzwaar zijn en dus uit de pot vallen is
te groot. Daarom wil ik die voorlopig niet meenemen, maar na het winnen
van zo’n ouwe jongen kan die een keer opgehaald of bezorgd worden.
Voorlopig dus weer genoeg materiaal voor de verloting.
Coert van Dijk

Wijziging ledenlijst
Ad van der Mispel heeft een nieuw email-adres:
a.v.d.mispel48@gmail.com

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.

Activiteitenkalender
Vetgedrukte tekst heeft betrekking op activiteiten van onze eigen afdeling.
Meer informatie over landelijke activiteiten is te vinden in het
verenigingsnieuws van Succulenta.
11 januari: jaarvergadering en foto’s kijken
8 februari: lezing door Ludwig Bercht over Paraguay
8 maart:

praatavond

7 april:

open kas bij Edelcactus en enkele andere kwekers.

12 april:

lezing door Andre van Zuijlen over zijn reizen door
Mexico

Kopij gevraagd: kopij voor het februarinummer van Xerophyta graag
uiterlijk 31 januari 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: Echinocereus rigidissimus ssp rubispinus

