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Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30
precies.

UITNODIGING
Op dinsdag 5 juni gaan we op bezoek bij Jac en Nia, Antillenweg
9, 6524 SZ, Nijmegen. Welkom vanaf 19.30 uur.

Onze plantenmarkt
Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben we op Vaderdag, 17 juni,
weer onze ´Bijzondere Plantenmarkt`, de 41e alweer.
Met 90 meter gereserveerde tafel zitten we op exact hetzelfde
aantal als vorig jaar.
Nu nog de publiciteit. Ik neem dinsdag 5 juni een flink aantal
posters mee. Het verzoek aan jullie om er zo snel mogelijk zo veel
mogelijk op te hangen.
Op de volgende bladzijden een afbeelding van de poster en het
persbericht dat naar allerlei kranten en huis-aan-huisbladen
gestuurd is.
Verder heeft Mireille de markt weer ‘uitgezet’ op Facebook. Dat wil
zeggen dat allerlei mensen die belangstelling hebben voor
cactussen, succulenten, andere planten een melding krijgen over
onze markt.
Het ziet er naar uit dat we op zaterdag 16 juni tussen 12.00 en
14.00 uur de zaal kunnen inrichten. Dan hebben we wel wat
´personeel´ nodig. Wie komt helpen?

P e r s b e r i c h t Succulenta, afd. Nijmegen – 29 mei 2018

41e Bijzondere Plantenmarkt Nijmegen van Succulenta
Op vaderdag, zondag 17 juni, kunnen liefhebbers van bijzondere planten
terecht op de 41e Bijzondere Plantenmarkt in het Kolpinghuis in Nijmegen.
Er zijn stekende planten te koop voor een prikje, maar ook toekomstige
huiskamergenoten met een zijdezachte beharing, lekker geurtje of mooi van
kleur, en altijd bijzonder. Een idee voor een last minute-Vaderdagcadeautje
met advies over de verzorging.
Knuffelbare apenstaartjes, forse knollen van olifantspoten, niet dure
centenbomen of een venijnige grootmoedersstoel, ze staan naast
angstaanjagende medusahoofden en andere extravagante planten van
verschillende grootte. Er is keuze uit honderden soorten. Zowel de
doorgewinterde verzamelaar als toevallige belangstellende passant vindt tussen
de cactussen, rots- en vetplanten, kuip- en knolplanten wel iets opvallends dat in
geen tuincentrum is te verkrijgen.
Sommige planten zijn gemakkelijk in de omgang of zelfs bestand tegen winterse
kou, andere zijn juist gevoelige types die alleen gedijen bij hogere temperaturen.
De meeste standhouders zijn doorgewinterde hobbyisten die de planten zelf
zaaien, stekken en opkweken. Zij geven graag deskundig advies bij hun planten,
die verder gaat dan boeken- en Wiki-wijsheid.
Ook dit jaar poseren tientallen bijzonder gevormde boompjes van de Bonsaivereniging Nijmegen op de Bijzondere Plantenmarkt van Vereniging
Succulenta, afdeling Nijmegen.
41e Bijzondere Plantenmarkt van Succulenta, afdeling Nijmegen.
Zondag, 17 juni 2018, 10.00 – 15.30 uur, entree € 1,50.

Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, 6511 ER te Nijmegen (Nabij NS-station)
Parkeren: Keizer Karelgarage, Van Schaeck Mathonsingel 22.
Nadere informatie: (Niet voor publicatie)
Theo Heijnsdijk, Succulenta, afd. Nijmegen, tel. 0487 542704 of 06 42935996
th.heijnsdijk@gmail.com, ook voor fotomateriaal in hoge resolutie.

Verslag
Bijeenkomst 1 me 2018
Verslag bijeenkomst 1 mei 2018

In de loop van de dag werd duidelijk dat we deze avond niet in de
school konden samenkomen, hoewel we dat we eerder dit jaar
met Groei en Bloei afgesproken hadden. Het was vakantie.
In allerijl besloten om er deze avond dan maar een
huiskamerbijeenkomst van te maken. Konden we dit ook eens
uittesten.
Riet was zo goed haar huiskamer beschikbaar te stellen. Zelf had
ik het kortgesloten met de spreker van vanavond, wat nog best
lastig was, maar gelukkig vond hij het geen probleem. Riet en
Theo belden alle leden en zowaar, ik weet niet of het aan de

spreker lag of aan de gezellige huiskamer, maar de opkomst was
groot: 16 leden.
Allereerst deelde Theo mee dat op de ALV Ludwig Bercht tot
erelid is benoemd. Daarmee is hij één van de twee nog in leven
zijnde ereleden (de andere is Jack Schraets), dus een grote eer
en zeer zeker verdiend!
Dan nu de spreker van vanavond: Rinus van Tiel en hij komt ons
vertellen over Bonsai. Sinds 2 jaar heeft de Bonsai vereniging
Nijmegen een tentoonstelling op onze markt en het leek het
bestuur wel interessant om daar eens meer over te horen.
Rinus van Tiel is jarenlang docent op de MTB Helicon aan de
Energieweg geweest, waar wij jarenlang onze bijeenkomsten
gehad hebben.
Hij heeft heel veel voorbeeldplanten meegebracht, die allemaal
ook een plaatsje in de huiskamer krijgen.
Hij teelt zelf alleen buiten Bonsais. Soms beschermt hij ze bij
strenge vorst een beetje. Notenboom bleek bijv. niet te lukken.
Toen hij zo’n 20 jaar geleden begon schafte hij gelijk 1000
boompjes aan.
Wat is een Bonsai? Letterlijk betekent het ‘boom in pot’.
Er is verschil in de Japanse en de Chinese stijl.

Bij de Chinese stijl wordt er een heel landschap van gemaakt met
veel krullen in de takken. De Japanse stijl heeft een veel
natuurlijker vorm.
Een Nederlandse stijl bestaat ook, bijv. de knotwilg.
De vorm van de Bonsai boom moet een oude fase van een echte
boom zijn in miniatuur. Of een bepaalde vorm uit de natuur bijv.
scheefgegroeid door de wind. De stam moet ook het uiterlijk van
een oude boom hebben.

Japanse stijl

Chinese stijl

Hij laat enkele foto’s zien van Bonsaikwekerijen in Japan. Bosais
kunnen wel tot € 5000,- per stuk kosten. Ook grote bomen maken
ze Bonsai-achtig in parken.
Alle houtachtige gewassen zijn geschikt, geen kruidachtige. Er
zijn er die geschikt zijn om binnen en om buiten te kweken. Binnen
b.v. Ficus, Serissa, Carmona. Buiten zowel loof- als naaldbomen.
Hij laat een meegebrachte Sering zien van 15 jaar oud, een
Jeneverbes, Taxus en Zwarte Den. Succulenten kunnen ook als
Bonsai gekweekt worden, maar deze foto’s heeft hij van internet
gehaald. Ik begrijp dat het onder kenners een beetje discutabel is
of deze wel echte Bonsais zijn. Hij laat een Crassula ovata (var.
Gollum of Horntree) en een Euphorbia ramena zien. Van deze
laatste kent niemand de plant. Riet zoekt snel even in haar
Euphorbia’s Journals, maar daar staat hij niet in. (Zelf heb ik nog
even in mijn Euphorbia cd gekeken, maar daar ook niet te vinden
JJ) Hybride waarschijnlijk.
De aanschaf mogelijkheden van een Bonsais is:
- Kopen bij een Bonsaikwekerij
- Zelf zaaien/stekken/enten/afleggen
- Op een tuincentrum een geschikte plant kopen
- Uit de natuur (yamadori)

In Japan versnellen ze het proces vaak voor de verkoop door te
kweken in een kas of veel kunstmest te geven. Daarom altijd naar
de stam kijken.
Hij laat een Amberboom zien, die hij zelf ooit gezaaid heeft.
Voor de echt geïnteresseerden volgt hier een lijst van stijlen:
Chokkan
rechtopgaand
Sakkan
gebogen
Mayogi
gebogen opgaand
Hokodachi
bezem (rondgevormd)
Han-Kengai half cascade (kop moet gelijk zijn met de pot)
Kengai
cascade
Bunjingi
literati
Fukinagashi verwaaid
Soju
dubbelstam (maar wel 1 plant)
Kabudachi
meerstammig
Yose-ue
groepsbeplanting (1-2-3-5-8 Gulden Snede)
Netsunagari vlot (zoals bij een wilg, die op de grond ligt)

Na de pauze, die heel gezellig en een beetje chaotisch verloopt
geeft Rinus een demonstratie.
Riet heeft zelf een Ginko gezaaid van zaad van haar eigen boom
en wil daar graag een Bonsai van maken. Allereerst haalt Rikus

De Operculicarya decaryi van Riet wordt behandeld.

de top eruit. Dit had eigenlijk al eerder gemoeten. Hij wikkelt
aluminiumdraad om de stam en buigt hem in vorm.
Vervolgens komt Riet met een Operculicarya decaryi. Best al een
mooie compacte plant, die Riet regelmatig knipt. Tot onze
verrassing knipt hij de dikke top eruit en buigt m.b.v. draad de
dunne omhoog. Hier en daar worden er zijscheuten weggeknipt en
andere met draad omwikkeld en gebogen. Dit kan een jaar blijven
zitten. Het resultaat is een mooie ‘oude’ plant.
Er wordt nu een plant, die Rinus zelf meegenomen heeft onder
handen genomen: een Chamaecyparis. Hij haalt de top eruit, knipt
er een piramidevorm van. Geen takken tegenover elkaar. De stam
moet zichtbaar blijven. Hij wikkelt de takken met draad en buigt ze
naar beneden tot ze horizontaal staan. Ook dit moet een jaar zo
blijven zitten. Als de draad een beetje ingroeit is dat niet erg, daar
krijgt de plant een oud uiterlijk van. De kop moet een beetje naar
je toe gebogen worden. Dat is dan de voorkant van de plant. Er is
dus duidelijk een voor- en achterkant aan een Bonsai boompje.
Rinus pakt alle planten van boven vast. Dit kan want ze zitten
allemaal vast met een draad om de kluit en uit het potgat
omgebogen. (als hij de Operculicarya van Riet vastpakt gaat het
dan ook gelijk mis)
Er is ook nog een vaste regel voor de soort pot. Alle loofbomen
zitten in een geglazuurde pot en naaldbomen in bruine
ongeglazuurde potten.
Theo bedankt de spreker. Dit was een heel leuke interessante
lezing en ik denk dat iedereen in juni anders naar de
Bonsaitentoonstelling zal kijken.
Wat de ervaring met de huiskamerbijeenkomst betreft: leuk en te
doen voor een keer, maar zeker niet voor altijd.
Met dank aan de gastvrouw Riet!
Johanna Jongekrijg

Reis naar Duitsland op 19 mei (beeldverslag)

Jac laat zich bij Kakteen Piltz door een medewerkster uitgebreid informeren over
de echeveria’s

Gerard op cactusjacht

Johanna en Theo vinden het ook leuk

Riet fotografeert een ariocarpus

Discocactus horstii

Welke is mooier?

Riet in bewondering bij een uit de kluiten gewassen olifantspoot

Na Kakteen Piltz aan de lunch bij het restaurant om de hoek

Speuren in de immense kas van Eden Plants

Boophane disticha bij Eden Plants

Even uitblazen en dan weer naar huis

