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Tweeënveertigste Jaargang N° 7

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 15 maart 2018
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond staat op het programma een lezing van ons lid:

Peter Knippels
Hij gaat ons bezig houden met een lezing over bolgewassen.
Was het vorig jaar:

Bloembollen uit Zuid-Afrika
Dit keer luidt de titel van zijn lezing:

‘Langs bloembollen hot spots all over
the world’.
Peter schrijft daarover zelf: “In deze lezing neem ik de leden mee
naar verschillende landen en naar bloembollen in hun natuurlijke
omgeving in de Verenigde Staten, Canada, Turkije, Spanje,
Oostenrijk om te eindigen in Nederland”.
Nou, ik denk dat dit voldoende is om uw nieuwsgierigheid op te
wekken en u aanzet de bijeenkomst bij te wonen. Natuurlijk
hebben we in de pauze weer een verloting van 1 e klas planten.

Wij zien ook U graag op 15 Maart a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
********
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 15 februari 2018 in zalencentrum “de Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg voor een opkomst van 14
personen. Hij heet een ieder hartelijk welkom op deze avond, die in het teken
staat van een praatje bij een plantje.
Afwezig met kennisgeving Hans en Bep v/d Made, Jan Tiele en Kirsten
Franken, Hans Harreveld en Cisca v/d Zwan.
Ingekomen stukken weer de nodige digitaal ontvangen bladen van
Zaanstreek- Waterland, Groei & Bloei afdeling Gouda & Omstreken. Tenslotte
ook het gedrukte blad van onze Belgische cactus vrienden, Grusonia.
Verslag kascontrolecommissie. Beide heren zijn verhinderd de vergadering
bij te wonen, maar op basis van het contact van de penningmeester met de
leden van de commissie, kan de vergadering de jaarrekening definitief
vaststellen. Alzo geschiedt met algemene stemmen en met dank aan de
opsteller.
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Ook met algemene stemmen worden de zittende leden van de controlecommissie ook voor 2018 benoemd.
Ada Schoonderwoerd vraagt naar de samenstelling van een relatief groot
bedrag (bijna 53% van de totale ontvangsten in 2017) onder de post
Diversen. Joost legt uit dat het bedrag de netto opbrengst is van de verkoop
van conophytums geschonken door wijlen Klaas Edelman. De verkoop vond
plaats tijdens de open dag bij Ubink in juni 2017. Het zal voor een ieder
duidelijk zijn dat zonder de verkoop van die conophytums onze afdeling in het
boekjaar 2017 flink in de rode cijfers zou zitten wat betreft de exploitatierekening. Ideeën om ook in 2018 onze deelname aan de open dag tot een
financieel succes te maken zijn zeer welkom. Daarop
vertrouwend is verleden maand ook het besluit
genomen om, ook in 2019, toch niet tot een
contributieverhoging over te gaan .
Dit punt is hiermee weer naar tevredenheid uit de
doeken gedaan, met dank aan de toelichting door
Joost..
Omdat onze vaste vertegenwoordiger op 14 april is verhinderd de ALV bij te
wonen worden kandidaten gezocht om als onze afdelingsvertegenwoordiger
op de ALV op te treden. Onder een klein voorbehoud melden zich 2 leden. De
vergadering stemt in met hun kandidaatstelling. Het bestuur zal de nodige
stappen ondernemen.
De Algemene Leden Vergadering van Succulenta is dit jaar te gast bij de
afdeling Haag- en Westland Start bij locatie Aad Vijverberg aan de
Broekpolderlaan 65 in Honselersdijk waar men vanaf 10 uur welkom is
Verdere gegevens zijn te vinden in Succulenta van februari 2018.
Dan kondigt Joost van Tilborg een pauze aan, met de verloting van mooie
planten van onze Hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen
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Na de verloting en de pauze gaat het programma verder met ‘een praatje bij
een plantje’ zoals aangekondigd in ons blad Cactusgoud. (Foto’s van besproken planten in het verslag zijn van Jan. Schouten, tenzij anders vermeld)
Als eerste mag Nico Uittenbroek zijn verhaal doen over wat hij zoal heeft
meegebracht. Voor hem op de tafel staat een Echinofossulocactus lloydii. Een
prachtexemplaar. Zo te zien ook behoorlijk oud met enorme lange doorns. De
andere is een Echinofossulocactus multicostatus en de derde is de soort
coptonogonus, De eerste is er een uit de verzameling van wijlen Klaas
Edelman. Nico heeft die plant gekregen voor het vele werk dat hij altijd heeft
gedaan voor de verzameling van Klaas.

Dan mag Joost van Tilborg zijn verhaal doen. Hij heeft een ariocarpus van
zo’n 8 cm in doorsnede meegenomen. Die was geënt en bloeide ook, maar
op een bepaald moment is van de plant helaas van de ent afgegaan. De
vraag is nu hoe hem weer aan de wortel te krijgen. Er worden wat ideeën
aangedragen door de aanwezige deskundigen. Het geloof in een gunstig
resultaat is echter niet bijzonder groot. Joost gaat het dus wel proberen.
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Minder problemen bij de verzorging geeft het kleinste plantje dat Joost had

meegebracht. De naamgeving is wat moeilijk maar werd voor een
ieder duidelijk toen bleek dat het ging om een goed gelijkend plantje van
kunststof in een potje van 2 ½ x 2 ½ cm .
Tenslotte toont Joost een sterk uitgedroogde maar wel mooi gebleven aloé.
Leek wel of hij gewoon was stil blijven staan. De vele maanden van droogte
zullen vergeten zijn wanneer je zo’n plant gewoon weer wat water geeft.
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Hierna volgt Leo van Erkel die ook nog iets interessants heeft gevonden om
ons te laten zien. Een Mammillaria senilis met prachtige witte bedoorning bijna
vol in bloei. En nog een paar andere planten waarvan ik de naam niet heb
opgeschreven. Op een plat bakje zien we een plantje. “Dat groeit bij mij
spontaan gewoon onder in de kas op de grond”, zegt Leo.
Foto door Gunnar uit de collectie van Gunnar Hatletveit

Rob v/d Pols draagt ook zijn steentje bij op deze avond. In dit geval weer een
groot aantal mooie planten. De meeste daarvan door hem wel zelf gezaaid en
opgekweekt zoals bv een Coleus azureus (blauw).
Rob kweekt de Trichodiadema bulbosum als bonsai en nodigt ons uit dat zelf
ook eens te proberen. Hij heeft daarvoor kleine plantjes van die soort
meegebracht voor de leden.
Verder passeren nog een aantal mooie plantjes uit zijn zeer omvangrijke
verzameling de revue.
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Tenslotte vertelt Ada Schoonderwoerd het verhaal bij haar meegebrachte,
meestal zelf opgekweekte planten van de Afrikaanse Oost Kaap. Maar ook uit
Madagaskar. Ik hoor conophytum en aloë uit Madagaskar. Ik zie de vreemdste
vormen. Naar één kant gekeerde bladeren, wat je ook bij bomen wel kunt
zien. Dat heeft te maken uit welke kant de wind altijd komt,. In één woord een
prachtig stel planten met evenzoveel botanische namen die je bijna niet uit
kunt spreken.
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Verder wordt er ook gesproken over de invulling van ons jaarprogramma
2018. In de serie Kasje kijken zijn we in 2018 welkom bij Rob van der Pols.
We zijn eerder in Bunnik geweest en hebben daar heel goede herinneringen
aan. Daar is veel en veel bijzonders te bewonderen.
Nico Uittenbroek zal nog de nodige e-mailtjes plegen om de afspraken vast te
leggen. Op dit moment. weten we nog niet met zekerheid of alle beoogde
sprekers op bepaalde datums ook beschikbaar zijn om dan bij ons hun lezing
te houden. We horen hier verder over op de volgende bijeenkomst. Dan
kunnen we ook het jaarprogramma pas definitief vaststellen.
Zo is ook aan deze avond weer een einde gekomen Joost bedankt de
aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst hun wel thuis en hopelijk tot
ziens op de volgende bijeenkomst.
Jan Schouten, Secretaris

10

Concept jaarprogramma.
concept programma 2018
datum invulling
18-jan jaarvergadering
15-feb

14-apr
19-apr

onderwerp

Peter Knippels

bolgewassen

praatavond

15-mrt spreker
7-apr

Voorstel/wie

open dag kwekers

Start bij
Edelcactus
ALV Succulenta Aad Wie ?
Vijverberg
spreker

Wim Alsemgeest

Mexico

17-mei spreker

Paul Shirley

'mijn verzameling'

2-jun

Open-dag

Ubink

14-jun

kasje kijken

Bij Rob v d Pols

juli/aug Vakantie
20-sep spreker

Nico Uittenbroek

Gewasbescherming ?

18-okt

Mieke enz..??

Planten op Kreta
orchideeën

15-nov spreker

Geert Bourgonje

nog samen te stellen ?

13-dec eindejaar avond

allemaal

gezelligheid troef

spreker

Er zijn nog wat vraagtekens. Maar we zullen er op 15 maart toch zeker wel
uitkomen!!
*********

Onze verloting
Op de volgende pagina’s een blik op onze rijke verloting. mogelijk gemaakt
door onze sponsor. Dus steeds veel planten voor onze leden.

Dit keer vooral veel ‘andere’ succulenten. Andere keer kunnen er weer mooie
en forse cactussen worden gewonnen. Natuurlijk zijn wij blij met Edelcactus.
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Een ééndagsreis van Grusonia
Het is al een hele tijd geleden dat afdeling Gouda en Omstreken in staat was
om een bus vol te krijgen voor het maken van een cactusreis naar andere
liefhebbers of firma’s in Nederland of België.
Er zijn daarvoor genoeg redenen op te noemen maar het dalend ledental is
wel een belangrijke oorzaak. Daarnaast hebben steeds meer mensen het
“alles al te hebben gezien” idee. Dat is allemaal wel heel jammer, want de
vele contacten tijdens dergelijke reizen hebben ook veel waarde voor de
hobby.
Maar er zijn in cactusland nog wel afdelingen of verenigingen die daartoe wel
in staat zijn. Ik las in Grusonia, het tijdschrift van de vereniging voor
liefhebbers van cactussen en vetplanten Grusonia, het verslag van hun reis
op 3 juni 2017. Onze Belgische cactusvrienden doen niet moeilijk over vroeg
vertrek en late thuiskomst. De wetgeving (rijtijdenwet) legt nu wel wat
beperkingen op.
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Wanneer ik hierna een samenvatting van hun reis geef, is er wel een begin
van jaloezie
De start is heel vroeg. Zo even na 5 uur komen de eerste aan in Tielt.
Langzamerhand druppelen de anderen ook binnen zodat er volgens plan om
5.30 uur vandaar kan worden vertrokken. Eén iemand heeft moeten
afzeggen, maar het gezelschap bestaat dan toch nog uit 39 personen.
Er wordt gestopt voor het ontbijt in Minderhout; niet ver van de Nederlandse
grens. Om 8 uur zitten ze allen weer in de bus op weg naar Ubink in
Kudelstaart waar zij om half 10 arriveren. Onderweg wel (soms veel) regen
gehad. Omdat het op de beurs bijna koppen lopen is besluit een deel van het
gezelschap eerst maar de enorme kassen in te duiken. Er wordt veel
ingekocht. Maar om kwart voor twaalf is het afgelopen dan moet de bus weer
verder.

Het doel is dit keer het “wapen van Aalsmeer”, een kwartier rijden vanaf
Ubink, voor het middageten. Na het drankje en de voorgerechten wordt er
gekozen uit kip of zalm als hoofdgerecht met allerhande toebehoren. Na ook
nog koffie en thee genuttigd te hebben snel de bus weer in op weg naar Hans
Biesheuvel in Lexmond.
Hier wel een heel ander beeld, laten we zeggen, veel meer liefhebbersplanten dan bij Ubink. De prijzen zijn vaak wat aan de hoge kant. De
portemonnees gaan hier minder open of anders gezegd de dozen worden
minder gevuld.
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Na een uurtje is het gedaan en vertrekt het gezelschap richting kwekerij
Ariane in Lochristi waar ze om kwart voor 6 aankomen
Cactuskwekerij Ariane is
een groothandelaar, actief
in de teelt en import van
cactussen,
succulenten,
sempervivums
&
caudexplanten. Naast een
glas-oppervlakte van 3800
m² is er ook
een
buitenoppervlakte
van
6000
m².
Het bedrijf wordt geleid
door Hans Van de Voorde
en zijn echtgenote Ariane
Taeldeman, Meer dan
90% van de verkoop als
groothandelaar gebeurt via plantenexportbedrijven. Veel belangstelling gaat
uit naar de caudexplanten.
Ook voor dit bezoek is maar een uur ingepland. Dat vooral in verband met
wat een chauffeur volgens wettelijke bepalingen mag werken op zo’n dag,
dus kwart voor 7 vertrekt de bus naar het beginpunt van deze reis opdat om 8
uur de reis kan worden afgesloten zonder de wet te overtreden..
Wanneer ik zo’n
verslag lees besef
ik
dat
onze
zuiderburen er wel
meer
een
uitgaansdag
van
maken dan wij in het
verleden deden. Een
ontbijtstop en een
uitgebreid
middagmaal nuttigen
heb
ik
nooit
meegemaakt.
Wij
vonden
7
uur
vertrekken al vroeg.
Zou dat misschien
ten grondslag liggen aan de realiteit dat wij zoiets niet meer kunnen
organiseren. Met enige weemoed denk ik dan terug aan “die goede ouwe tijd”
toen ook Gouda elk jaar er op uit trok.
JvT
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