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

De bijeenkomst op 9 november
Donderdag 9 november hadden we weer de maandelijkse verenigingsavond.
Dit keer waren er 19 leden naar de afdelingsavond gekomen en waren we
door een dubbele boeking in de achterzaal geplaatst, daarvoor kregen we
wel de koffie gratis!
Gerard vertelde kort over de ontmoeting van het landelijk bestuur met
vertegenwoordigers van de afdelingen op zaterdag 4 november. Informatie
werd uitgewisseld hoe andere afdelingen zaken organiseren en waar we wat
van kunnen leren. Voor de meeste afdelingen geldt dat ze een vergelijkbaar
programma hebben als wij, maar er zijn ook afdelingen die alleen een aantal
lezingen (laat) geven of die gedwongen door een laag ledental hun
bijeenkomsten in huiskamerverband moeten houden. De vraag een nieuwe,
pakkender, naam voor Succulenta te verzinnen om zo beter de aandacht van
geïnteresseerden te trekken werd in de groep gegooid. Als belangrijke tip
werd nog doorgegeven dat aanwezigheid en aankondiging op facebook erg
nuttig is om als afdeling meer leden en belangstellenden te trekken.
Waardevol, maar wie van ons is daarop actief?
Johan toonde eerst een Gymnocalycium waar al voor het tweede jaar de
bessen opzitten en maar blijven zitten. Ook had hij een pot zelf gezaaide
Aichryson meegebracht, uiteraard afkomstig van de Canarische eilanden,
die mits dicht op elkaar gezaaid, nu mooi geel bloeide. Ook vroeg hij in
verband met een artikel dat hij voorbereidt of iemand hem kan helpen bij de
vertaling vanuit het Latijn van een eerstbeschrijving, Dirk-Jan biedt zich
daarvoor aan.
Hans Huizing over Succulenten van de Oost-Kaap.
In deze lezing werd aandacht besteed aan een groot aantal willekeurig
gekozen soorten die hij op zijn reis door de Oost-Kaap tegenkwam. Naast
veel soorten succulenten zijn er in de Oost-Kaap provincie ook veel bollen
en knollen te vinden. Sinds een aantal jaren is Hans zich steeds meer bezig
gaan houden met het kweken van Zuid-Afrikaanse geophyten (bol- , knolen wortelstokgewassen). Daarbij heeft hij zich gespecialiseerd in enkele heel
bijzondere families, waarvan hij een aantal planten en zaailingen, o.a.

de geslachten Cyrtanthus, Dierama, Watsonia en Haemanthus, bij zich had.
In de lezing startend in Port Elisabeth en via de Drakensbergen noordwaarts
gaand tot de grens met Lesotho zagen we veel succulenten zoals Mesems
(Delosperma, Trichodiadema, Faucaria) maar ook andere planten van
Senecio’s tot bolgewassen en van Aasbloemen tot Haworthia’s en tot
Orchideeën toe. Dat hij het fotograferen zeer serieus neemt bleek wel uit de
prachtige kwaliteit van de foto’s, alles haarscherp van overzichtsfoto’s van
het landschap tot opnames van de planten en detailopnames van de bloemen
toe.
Naast de talloze succulenten en bollen en knollen die de revue passeerden
kregen ook dieren uit het Addo Elephant Nationaal park enige aandacht.
Van de geophyten maakten de Massonia’s, een geslacht dat behoort tot de
familie van de Hyacintachtigen, veel indruk. De planten, ook wel egellelie
genoemd, hebben twee op de grond liggende bladeren met daartussen een
samengestelde bloeiwijze die aan een Hyacint doet denken. De meeste
soorten groeien bij ons in de winter, en zijn in rust in onze zomer. Ze
bloeien heel gewillig, meestal vanaf eind oktober tot eind januari. De zaden
worden gevormd in driehoekige, papierachtige capsules, die groter worden,
naarmate de zaaddozen groeien. Dus pas water geven als de eerste groene
bladpuntjes verschijnen! Verpotten kan eigenlijk op ieder moment, maar het
beste direct voor dat ze aan de groei komen. Ze moeten beslist droog
gehouden worden als ze rusten. Als klap op de vuurpijl deelde Hans een fors
aantal zaden uit aan de liefhebbers, we zien volgend jaar graag de resultaten
daarvan terug! Al met al een bijzonder goed opgezette en interessante lezing
over een gebied waar je niet zo snel zal komen.
Coert van Dijk

De laatste bijeenkomst van 2017
Opening
December is bij uitstek de maand waarin feest gevierd wordt. Zo ook bij
Succulenta in Wageningen. Op deze laatste clubbijeenkomst werd er dan
ook groots uitgepakt! Maar natuurlijk moest deze avond worden geopend

door onze voorzitter Coert die volgens mij al helemaal in de juiste stemming
was.
Helaas moest hij melden dat Gerard niet lekker was en daarom de avond
niet kon bezoeken. Ook Lies moest verstek laten gaan maar ... zij had wel
gezorgd dat er wat lekkers te eten zou zijn voor de aanwezigen en dat werd
natuurlijk hogelijk gewaardeerd. Ook Jan Blommert, Ben Tänzer en Inge
Leusink waren niet aanwezig deze avond.
Cor was inmiddels al bezig geweest met het snijden van de vele taarten en
Coert verzocht hem om daar vooral mee door te gaan. Cor werd met
algemene stemmen tot Hoofd Catering benoemd. Wel voor deze avond
natuurlijk want als vereniging moet je niet bekend komen te staan als die
oude snoepers.
Coert ging verder met zijn laatste mededeling die toch al meer het karakter
van deze avond benaderde.
Eén of meer leden werden verblijd met de mogelijkheid om naar huis te
gaan met enkele exemplaren van KUAS , het blad dat Kakteen Und Andere
Sukkulenten behandelt.
Coerts laatste bijdrage aan deze avond was de vermelding dat Chris een quiz
had ontworpen voor deze gelegenheid en dat hij zelf deze avond helemaal
niets meer ging doen.
De quiz van Chris
Chris had op de haar bekende wijze zeer degelijk werk verricht. Er waren
formulieren met vragen waarop zelfs ondergetekende soms nog een
bescheiden bijdrage aan de beantwoording kon leveren. Verborgen
stedennamen bijvoorbeeld, daar kwamen geen stekeltjes aan te pas! Maar
om toch een beetje bij de planten te blijven kwamen er ook twee vellen met
prachtige foto’s (waarschijnlijk door Chris zelf geschoten) waarvan de Latijnse namen opgeschreven moesten worden en ja, daar scoorde
ondergetekende helemaal niet.
Had hij maar eerder bij de vereniging moeten komen...
Ook de kruiswoordpuzzels waren aan mij niet besteed maar des te meer aan
mijn lotgenoten Cor, Erik, Paul en Elly. Die hebben toch een hoeveelheid
Latijnse namen tot hun beschikking!
Toen was het opeens zo maar PAUZE !

Even was de aandacht helemaal gericht op het voedsel dat in ruime mate
aanwezig was. Nee, geen roggebrood vanavond maar taarten,
gehaktballetjes en de vrouw van Eric had lekkere koekjes voor ons
gebakken. Was waarschijnlijk bang dat haar man daar boven de grote
rivieren honger zou lijden.
Na de pauze waren er nog twee opgaven af te werken en volgde de
prijsuitreiking. Ik weet alleen dat onze groep tweede is geworden, ik kan
niet zo goed tegen mijn en in dit geval ons verlies.
Helemaal doorvoed zijn we naar onze limousines gewaggeld en hebben de
reis naar huis aanvaard.
Het was een gedenkwaardige avond geweest!
Henk van Doorn

Bijeenkomst 11 januari 2018
Op deze eerste bijeenkomst van 2018 zijn 19 leden aanwezig. Paul Gallman
en Anton Hartsuiker hebben zich afgemeld wegens ziekte.
Het eerste deel van de avond is er de jaarvergadering Onder de deskundige
leiding van onze voorzitter worden alle agendapunten besproken. Een
verslag hiervan staat verderop in deze Xerophyta.
Na de pauze is er de verloting met planten van de Fam. v.d. Have,
waaronder een mooie grote cristaatvorm van Pachypodium lameris.
Dan stelt Jan Blommert ons zijn plant van de maand voor: Pelecyphora
aselliformis. Een kleine, langzaam groeiende soort uit Mexico, met mooie
bedoorning en violette bloemen. Door de vorm van zijn bedoorning ook wel
pissebedcactus genoemd. Jan heeft een oude geënte plant met veel koppen
en een jong geënt exemplaar meegenomen.
Daarna neemt Johan Timmermans ons mee op zijn reis naar Tenerife. De
succulente flora van de Canarische eilanden heeft zijn bijzondere
belangstelling, ook wil hij de daar aanwezige Monanthes soorten
inventariseren.

Monanthes anagensis - Tenerife

Foto: Johan Timmermans

Eerst zien we foto’s van een tocht in de Valle Brosque, gelegen in het
Anaga gebergte in het noordoosten van Tenerife. Deze wandeling ging van
250 m naar 850 m hoogte, vrij steil, onderaan vrij droog en naar boven toe
steeds natter en dus groener.
Onderweg veel planten van Euphorbia canariensis, ook Euphorbia
lamarckii, Ceropegia dichotoma, Aeonium urbicum en hogerop duizenden
ex. van Aeonium canariense.
Ook zien we veel ex. van Erica arborea( boomheide) langs het soms smalle
pad. Johan was op zoek naar de rozetvormige Monanthes brachycaulon. Een
klein plantje van vaak maar 1 cm breed, dat in elke kloof er weer anders uit
kan zien.
Een tweede wandeling brengt ons zuidelijker, nl. naar het droge gebied bij
Poris de Abona. Hier zeer veel Euphorbia balsamifera en de bruinbloeiende
Ceropegia fusca. Johan was hier op zoek naar Monanthes minima die in heel
specifieke omstandigheden groeit.
Chris Geris

Euphorbia lamarckii - Tenerife
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Verslag van de jaarvergadering op 11 januari 2018.
1. Opening
Voorzitter Coert van Dijk opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet
iedereen van harte welkom. Er zijn 19 leden aanwezig.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering ontvangen van Anton Hartsuiker en Paul
Gallmann.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 januari 2017
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.
We sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 127,06. Een andere
bank zoeken is niet gelukt omdat we geen inschrijving hebben bij de
Kamer van Koophandel en het om een te laag bedrag en te weinig
overboekingen gaat.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Ben Tänzer en Bram Munters, 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 2017 gevoerde beleid.
7. Verkiezing kascommissie 2018
De nieuwe kascommissie bestaat uit Bram Munters en Cor Visser.
8. Begroting 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2018. Er
zijn geen opmerkingen, de begroting wordt goedgekeurd.
9. Vaststellen contributie 2018
De contributie blijft ongewijzigd: € 25, gezinsleden € 12,50 en
jeugdleden (tot 18 jaar) € 10.
10. Bestuursverkiezing
Gerard van Huffel is aftredend maar stelt zich weer herkiesbaar. Onder
applaus wordt hij opnieuw gekozen. Erik Bruinenberg stelt zijn functie
beschikbaar wegens tijdgebrek. Er heeft zich helaas geen nieuwe
kandidaat aangemeld zodat we voorlopig doorgaan met
4 bestuursleden.
11. Bibliotheek
Er is door de afdeling een abonnement genomen op het Duitse
tijdschrift KUAS. Een abonnement op het tijdschrift Avonia is nog een
probleem omdat dat op dit ogenblik alleen door particulieren kan
en niet door een afdeling. Binnen de uitgevende organisatie wordt nog
overlegd of het alsnog mogelijk is maar dan tegen een hogere prijs, nl.
€ 55 ( particulier € 35).
De laatste jaren hebben we veel boeken en jaargangen Succulenta
gekregen die de nodige opslagruimte vragen. Evert en Coert gaan alles
inventariseren en kijken wat geschikt is voor de afdelingsbibliotheek.
De rest kan dan te koop aangeboden worden of gebruikt worden voor
de verloting.

12. Jaarprogramma 2018
Het jaarprogramma wordt in grote lijnen vastgesteld:
-8 februari: lezing door Ludwig Bercht over Paraguay.
-8 maart: praatavond over alles wat onze planten betreft. Entingen van
afgelopen jaar of ouder meenemen. Plant van de maand door Joke van
Doorn.
-12 april: lezing door Andre van Zuijlen over Mexico.
-2 mei?: reisje met auto’s naar kwekers. De voorkeur gaat uit naar
Duitsland met bezoek aan Eden Plants, Pilz en zo mogelijk de fam.
Sarnes die winterharde planten uit Patagonië kweken.
Ook mogelijk is een bezoek aan een kweker van alpine planten, de
botanische tuin in Kerkrade of een nieuwe kweker in Venlo.
-5 mei: deelname aan de geraniummarkt in Veenendaal. Evert, Gerard,
Coert, Kathelijne, Chris en Ad willen meewerken.
-voorjaarsexcursie naar de rotstuin van Jan Lubbers in Twello.
-mei/juni: kasbezoek bij Chris Geris en Ben Tänzer in Bennekom.
-14 juni: doe-avond: plantenkeuring, enten, ruilen van 2-jarige
zaailingen, voorbereiding doe-zaterdag.
-20 juni: kasbezoek bij Eric van Workum.
-16 augustus: zomeravondbijeenkomst bij Coert en Kathelijne van
Dijk.
-13 september: foto’s van leden van hun planten in de kas ( geen
wedstrijd), verslag van de Turbinicarpuswerkgroep bestaande uit
Gerard, Coert, Chris, Ad en Cor.
-11 oktober: grote najaarsverloting
-8 november: lezing over “andere” succulenten: Paul Shirley over
caudex A-Z.
-13 december: gezellige avond.
13. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
14. Sluiting
Rond 21.15 wordt de ledenvergadering door de voorzitter gesloten.
Chris Geris

Contributie 2018
Het zou fijn zijn als iedereen zijn contributie betaalt voor 1 maart.
Dit 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.
De contributie bedraagt € 25, gezinsleden € 12,50 en jeugdleden € 10.

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.

8 februari: lezing door Ludwig Bercht over zijn reis naar Paraguay
8 maart:

praatavond.

7 april:

Open kas bij Edelcactus en andere kwekers.

12 april:

lezing door Andre van Zuijlen over Mexico.

14 april:

ALV 2018 in Naaldwijk met bezoek bij Aad Vijverberg

Kopij gevraagd: 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
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: Aeonium canariense –Tenerife

Foto: Johan Timmermans

