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

Bijeenkomst van 8 maart 2018
Opening
Coert opent de avond met de berichten van verhindering. Ben Tänzer, Paul
Gallmann en Johan Timmermans zijn verhinderd. Eric en Dirk-Jan van
Workum komen later.
Bibliotheek
Evert Weijman is namens de afdeling lid geworden van de FGaS. Voor de
afdeling zou het lidmaatschap € 55 bedragen hebben, voor Evert was dat
€35.
Het lidmaatschap was nodig om het fraaie blad Avonia voor de afdeling
beschikbaar te krijgen.
Evert heeft ook nog een aantal boeken in de verkoop. De leden komen het
eerst aan de beurt en betalen een gereduceerde prijs. De boeken die
overblijven worden op de geraniummarkt verkocht.
Succulenta
De landelijke vereniging houdt haar jaarvergadering waar alle afdelingen
verwacht worden.
De vraag is wie er namens onze afdeling naar toe gaan. Gerard en Coert
stellen zich beschikbaar.
De commissie Jubileumviering ontvangt € 6000 voor het ontplooien van
activiteiten in het jubileumjaar. Er zijn plannen om kassen open te stellen en
voor het inrichten van een fototentoonstelling.
Het voorstel van Evert Weijman om advertenties te plaatsen in de media
werd door het hoofdbestuur verworpen vanwege de hoge kosten die daar
aan verbonden zijn.
De Turbinicarpuswerkgroep is voor de eerste keer bij elkaar gekomen met
Gerard als voorzitter. De activiteiten zullen in Xerophyta gepubliceerd
worden.
Zaadfonds
Jan Blommert heeft zaad besteld bij het Zaadfonds, heeft betaald maar nog
geen zaad ontvangen. De info die hij hierover kreeg vond hij
onbevredigend. Ook Ad van der Mispel vindt de afhandeling door het

Zaadfonds niet echt netjes. Coert antwoordt dat, als je alleen afdelingslid
bent maar geen lid van de landelijke vereniging, je later wordt bediend.
Gerard vult aan dat sommige leden geen computer bezitten en daardoor hun
zaden niet per internet kunnen bestellen. Hij gaat daar op de landelijke leden
vergadering over praten. Hier moet een oplossing voor komen.
Het is natuurlijk wel mogelijk dat leden zonder computer hun bestellingen
plaatsen bij leden die wel zo’n wonder van techniek bezitten.
Vragen
Lies Oudshoorn gaat met vakantie en vraagt of ze het noppenfolie van haar
kas al kan verwijderen. Dat wordt haar afgeraden en ook moet ze geen of
zeer weinig water geven.
Ben Cornelissen heeft een zeer droge zolder ( leuk voor Ben natuurlijk )
maar zijn planten lijden. Hij moet meer sproeien.
Plant van de maand
Joke van Doorn vertelt enige bijzonderheden over de Euphorbia horrida. Het
is een plant met veel variaties binnen de soort. Hij komt uit Zuid-Afrika . De
vorm van de plant varieert van rond naar pilaarvormig. Het aantal ribben
varieert van 10 tot 20. Hij wordt vaak gebruikt als onderstam voor de
maretaksoort Viscum minimum, een parasiet. De plant heeft meerdere
kleuren, van blauw tot grijsgroen.
Probleemgevallen
Hierna gaan de probleemgevallen rond. Er waren een flink aantal
exemplaren die door de aanwezigen aandachtig werden bekeken. Ad van der
Mispel twijfelt aan de gezondheid van zijn Leuchtenbergia, hij heeft het
idee dat er schimmel opzit maar wordt verblijd met de boodschap dat het
plantje kerngezond is. De schimmel blijkt wol te zijn.
Na de besprekingen gaat iedereen weer opgewekt naar huis om zich aldaar
weer met frisse moed aan zijn/haar hobby te wijden.
Henk van Doorn

De avond van12 april 2018
Opening en rondvraag
De voorzitter opent de bijeenkomst met de mededeling dat enkele leden
afwezig zijn wegens andere werkzaamheden. Dit zijn Paul Gallman en Ben
Tänzer.
Daarna gaat hij over op het volgende programmapunt, nl. het 40-jarig
lidmaatschap van Succulenta van Joke van Doorn. Zij is een trouw lid, is
altijd aanwezig en actief in het verenigingsleven. Voor haar trouwe
lidmaatschap krijgt ze een bloemetje en een goudomrande speld. Joke
bedankt alle leden van de afdeling: “ Dit jubileum heb ik aan jullie allemaal
te danken, het is een gezellige club met leuke mensen. “

Hierna gaat Coert over op het punt van het jaarlijkse reisje. “Wie gaan er
mee ? ” 13 leden steken de hand op.
Gerard vraagt of er leden mee willen naar de Algemene Ledenvergadering
van Succulenta . Er zijn geen andere deelnemers. Coert en Gerard zullen ons
op de vergadering vertegenwoordigen.

Evert Weijman zal de Avionabladen zo spoedig mogelijk meenemen. Jan
Kramer heeft zijn bibliotheekboek niet bij zich maar zal het zo spoedig
mogelijk retourneren.
Johan Timmermans deelt mede dat sommige KUAS boeken alleen door
leden besteld kunnen worden. Evert is lid en liefhebbers kunnen zich bij
hem melden.
In de pauze worden de loten weer verkocht onder begeleiding van de
Stentorstem van Gerard.
Lezing door Andre van Zuijlen
André heeft een reis door een deel van Mexico gemaakt in de regio San
Louis Potosi. Hij is secretaris van de landelijke vereniging Succulenta en
wordt door Coert welkom geheten.
San Louis Potosi ligt in het midden van Mexico. Het is er in het voorjaar
droog en dor en in het najaar groen en vochtig. In het najaar zijn de wegen
soms onbegaanbaar door de regenval. Daarom heeft André rustig gereisd in
een kalm tempo. Het landschap kenmerkt zich door de vele agaves. Tussen
grijs gesteente groeit veel weelderig groen. Op de rotsen groeien
mammillaria’s. Op de heuvels groeit een grote verscheidenheid aan
succulenten. Tijdens de wandelingen heb je een grote kans op pijnlijke
ontmoetingen met scherpe planten. Mexicanen zijn niet zo betrokken bij de
bescherming van hun leefmilieu, het zijn smeerpijpen in de natuur. Overal
vind je glas en plastic, ze gooien alles van zich af. Het lijken net Hollanders!
Op sommige plekken kun je veel yucca’s aantreffen.
Al met al was het een boeiend verhaal over een boeiend land met veel
fraaie foto’s!
Na de laatste foto werd André bedankt voor zijn mooie lezing en wenste
Coert iedereen wel thuis.
Henk van Doorn

Vierhonderd kilometer op weg naar de cactus in Duitsland
“Waar komen jullie vandaan?” Dertien klanten zijn er ineens in haar winkel.
De eigenares van de Konditorei in Oberbruch blijft er vrolijk bij al heeft ze
nooit eerder zoveel klanten tegelijk hoeven te helpen. Koffie, thee,
cappuccino, aardbeientaart – onder het vertellen, bestellen en betalen door –
vertellen de succulentenvrienden, die cactus en vetplant over de Duitse
grens opzoeken en net tevoren op bezoek waren bij Eden Plants van Ingo
Breuer iets verderop in de straat. De verzameling thuis, soms ‘slechts een
paar honderd soorten’, dient echt nódig te worden uitgebreid.

Haworthia, mammillaria, sulcorebutia. Er zijn altijd weer nog mooiere
soorten, nieuwe vindingen en naast cactus en vetplant zijn bij Breuer ook
ornithogalum, cyrtanthus en andere Zuid-Afrikaanse bolplanten aan te
schaffen. Natuurlijk kan men niet met goed fatsoen aan zo een prachtige
succulente pelargonium voorbijgaan. En de ledebouria dan? Het wordt
allemaal in drie auto’s ingeladen en verder gaat de ontdekkingsreis.
Vermoeiend? Ach ja, werken maakt wel hongerig. Er is een “vertrouwd

adres voor de lunch” zoals de omschrijving luidt van het reisprogram. Het is
maar goed, dat niet ieder van het thuisfront er weet van heeft.
Die Doverener Mühle doet de naam goede eer aan en daarna gaat het, de
trek tot tevredenheid gestild, verder op weg naar de kwekerij van Jörg en
Brigitte Pilz in Düren. Ook hier kijken we onze ogen uit. Je leest er wel over
in de literatuur, maar wat is er stekeliger – en dus mooier – dan een
Tephrocactus articulatus of knobbeliger dan de Monadenium magnificum.
Met zijn nu nog maar twaalf centimeter wordt het straks volgens
cactuskenner Terry Hewitt wel een forse boom maar waarschijnlijk toch net
geen concurrent van de Saguaroreus in de woestijn in de VS.
De Pilzen heten ons hartelijk welkom. Wel moeten wij afblijven van de
“Mutterpflanzen”. Die zijn nog wel niet in verwachting maar Jörg heeft bij
de bloeiende juweeltjes penselen klaar liggen. Een continubedrijf dus. Dan
beperken we ons maar tot het echte, ruime aanbod Bolivianen,
sulcorebutia’s. En zie die petieterige Calibanus hookeri niet over het hoofd.
Volgens Johan kan er, weliswaar in de natuur, uit deze grasachtige
Mexicaan een imposante caudex groeien. Of het bij mij ook lukken zal? Het
recept: lichte doorlatende grond en af en toe iets bijmesten is de boodschap.
De agaven staan er bij de familie Pilz goed bij, zijn niet al te groot, dus een
drietal soorten uitgezocht waaronder Agave macroacantha. En wat heeft die
Pachypodium succulenta een forse, mooie vorm. Prompt mijn volgende
hebbeding. Ik zal er goed voor zorgen beloof ik Jörg en Brigitte. Gelukkig is
het een goede overwinteraar en raakt niet meteen in november zijn
zomertenue kwijt. Dat doet de Euphorbia figuri wel bijvoorbeeld en ook
Jatropha en Uncarina roeoesliana.
Discussies zijn al even interessant als succulenten uitgebreid tentoon staan.
Ik sta altijd weer te kijken van al hetgeen de telers tevoorschijn toveren. In
groot formaat niet alleen maar vooral die kleintjes, conophytums en lithops.
In de natuur van Namibië verstoppen de levende steentjes zich tussen echte
stenen voor ze op de menukaart staan van planteneters. Er is een grotere
soort, de Lithops salicola. Is het een echte? Salicola verstopt zich niet in de
grond zoals de meeste andere doen maar vormt een grijskleurige cluster met
een witte bloementuil. Klaarblijkelijk ook nieuw voor Evert, die twijfelt of

de soort wel een lithops mag heten. Altijd goed als onderwerp op de
clubavond.

En het wordt tijd om op te breken. Cor, Gerard en Coert hebben al bijna de
voet op het gaspedaal. Het is druk op de weg, in Duitsland nog meer dan
voorbij Venlo. Het is ook fijn, dat er vrijwillige chauffeurs zijn bij de
afdeling, die geen moeite lijken te hebben ons weer tweehonderd kilometer
terug naar huis te rijden. Het is, zoals altijd, leuk met z’n allen op weg te
gaan op cactusreis.
Ben Cornelissen

Geraniummarkt Veenendaal op 5 mei 2018
Eindelijk zaten de weergoden ons weer eens mee op de geraniummarkt!
Na een paar jaar van koud, guur en winderig weer scheen dit jaar de zon en
was de temperatuur prima. En dat was ook te merken aan het publiek.
Er stonden voortdurend mensen bij de kraam en door de gunstig geprijsde
plantjes werd er veel verkocht.
Dankzij voldoende mensen liep het als een geoliede machine: Gerard voor
de kraam om mensen te lokken, Ad achter de kraam om de plantjes met een
tang uit de trays te halen, Coert/ Chris om alles in te pakken en uiteraard
penningmeester Evert om bij af te rekenen.
Ook hadden we de nieuwe, zeer gebruiksvriendelijke promotiematerialen
van de vereniging tot onze beschikking. Helaas was daar niet zoveel
belangstelling voor.
Al met al een geslaagde dag met een netto recordopbrengst van € 153.
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft, aan de leden die planten
beschikbaar hebben gesteld en aan Eric van Workum voor het sponseren
van de inkoop van de plantjes.
Chris Geris

Foto’s september
In september willen we weer foto’s van leden laten zien. Dit keer geen
fotowedstrijd, maar foto’s van je kas, van je planten enz…
Dus vergeet niet om regelmatig wat foto’s te maken!

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.
17 juni:

Plantenmarkt afd. Nijmegen.

20 juni:

Kasbezoek bij Eric van Workum in Herveld vanaf 19.00 uur.

30 juni:

Kasbezoek bij Ben Tänzer en Chris Geris in Bennekom van
13.00 tot 17.00 uur

16 aug.:

Zomeravondbijeenkomst bij Coert en Kathelijne van Dijk
in Overberg. Aanvang: 19.00 -19.30 uur

7-8-9 :
sept.

ELK in Blankenberge

13 sept.:

Foto’s van leden en verslag Turbinicarpuswerkgroep

11 okt.:

Grote najaarsverloting

Kopij gevraagd: kopij voor het septembernummer van Xerophyta graag
uiterlijk 31 augustus 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: Lithops optica cv rubra

