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Agenda voor komende bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten in het winterseizoen zijn in Berlicum.
Herberg De Prins, Hoogstraat 80, Berlicum. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 7 juli
Open kas met BBQ bij Frans en Tonny Mommers

Maandag 13 augustus
Open kas bij Arie en Anita Adriaanse

Maandag 10 september
Lezing samen met Eindhoven en Tilburg.
Organisatie afdeling Eindhoven.
Lezing van Gert Ubink

Maandag 8 oktober
Plant met een praatje

Colofon
Adresgegevens bestuur
Voorzitter:
Frans Mommers
Egyptering 18, 5152 MZ Drunen.
Tel: 0416-374393
E-mail: Frans.mommers@gmail.com

Secretaris:
Andre van Zuijlen
Hoefstraat 9, 5345 AM Oss.
Tel: 0412-630733
Email: succulenta@home.nl

Penningmeester:
Cees Pulles
Vliedbergweg 10,5251 RP Vlijmen,
Tel: 06-54791772
Email: cees@pukl.nl

Bestuursleden:
Arthur van Tilborg
Esdoornlaan 11, 5248 AL Rosmalen.
Tel: 073-5215142
E-mail: arelvantilborg@gmail.com
Ben Wijffelaars
Deltapark 26, 5247 JW Rosmalen.
Tel: 073-5033894
E-mail: bwijffelaars@planet.nl

Bankinstelling:
SNS-bank, rekeningnummer NL56 SNSB 0705 7800 74
t.n.v. Afdeling Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch.
Leden moeten lid zijn van de landelijke vereniging Succulenta.
Het lidmaatschap van de afdeling kost € 15,00 per jaar.

Ten geleide
Een zonovergoten voorjaar met een zwarte rand
Het voorjaar heeft ons veel zonlicht en warmte gegeven en dat was te zien in de
tuin, maar zeker ook in de kas. De planten zien er prachtig uit en ze geven heel
veel bloemen. Ik heb dan ook al veel meer water moeten geven dan andere
jaren en in de tuin is het water geven niet bij te benen.
De zwarte rand van dit voorjaar
betreft ons lid Frits Evers. Frits is
op maandag 18 juni een dag voor
zijn verjaardag overleden. De tien
uur durende operatie aan zijn
alvleesklier ten spijt heeft hij het
niet mogen redden. Anderhalve
week van tevoren hebben Andre
en ik nog een bezoek bij Frits en
Elly gebracht. Samen door de tuin
lopend zag je aan Frits dat hij veel
van zijn planten hield. Bij elke
plant had hij wel een verhaaltje:
die heb ik daar vandaan en die
heb ik gekregen en die komt van
de verloting op de club.
Zoals wij gehoord hebben heeft
Frits tot het laatst genoten van
zijn planten en zeker niet vergeten
van zijn roosduifjes. Zo ook was
Frits een fanatiek Gildebroeder. De
uitvaart met Gilde-eer was dan
ook een indrukwekkend afscheid.
De gedachte gaan nu uit naar Elly en de kinderen en kleinkind die dit gemis een
plaats moeten gaan geven. Vanuit onze vereniging heel veel sterkte.
Voor de afdeling betekent het dat als het groepje uit Heesch binnenkomt er één
niet meer bij zal zijn. Frits we zullen je missen.

Frans Mommers

Verslag maandag 9 april
Op de ledenavond van 9 april was Wiebe Bosma
onze gast met het eerste deel van zijn lezing over
Bolivia. Ik had hier hoge verwachtingen van, temeer
omdat ik van Bolivia eigenlijk niet zoveel vanaf wist.
Ook had ik Bolivia nooit als een echt cactusland
gezien maar meer iets van allerlei andere planten.
Wel was ik ooit een paar uur in Bolivia geweest
tijdens een visvakantie in de Pantanal in Brazilië
dicht bij de grens met Bolivia maar had toen in die
korte tijd nauwelijks iets van het land gezien.
Vandaar de hoge verwachtingen. Gelukkig stelde
Wiebe mij niet teleur en toonde prachtige beelden
van allerlei cactussen, vetplanten en ook niet
onbelangrijk prachtige landschappen. Diverse mooie
beelden van onder meer Lobivia, Weingartia,
Gymnocalycium, Pfeiffera, Echeveria, Parodia,
Amaryllis, Sulcorebutia, Blossfeldia en Cintia werden
getoond en voorzien van deskundig commentaar door
Wiebe Bosma
Wiebe. Kortom een lezing om van de genieten. Alle reden om uit te kijken naar
deel twee.
Bolivia is goed bereikbaar via een rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar La
Paz, de hoofdstad van Bolivia. De naam Bolivia is afgeleid van Simon Bolivar. Hij
was de leider van de Spaans-Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlogen waarmee
de bevolking van Zuid-Amerika zich los vocht van de Spaanse overheersing. Op
16 augustus 1825 werd door Antonio José de Sucre de onafhankelijkheid
uitgeroepen en was Bolivia een zelfstandige natie. Hiermee kwam een einde aan
de onafhankelijkheidsoorlog die op 25 mei 1809 in Sucre was begonnen.
Bolivia dat een oppervlakte heeft van 1.098.581 km² kan worden opgedeeld in
drie regio’s.
1. De Andes regio, grootte 308.000 km² met een hoogte boven de 3000
m In deze gebieden heerst vaak een koud woestijnklimaat met alleen in
de diepere dalen een wat aangenamer klimaat.
2. De Sub-Andes regio, ongeveer 143.000 km² met een subtropisch
klimaat. In dit gebied is veel landbouw.
3. De Llanos regio, grootte 648.000 km². Dit gebied ligt op een hoogt tot
400 m boven zeeniveau en heeft door zijn vochtige en warme klimaat
de grootste biodiversiteit.
Bolivia is met ongeveer 11.000.000 inwoners geen dichtbevolkt land. De grootste
stad is Sant Cruz, tevens de hoofdstad en heeft ongeveer 1.500.000 inwoners.
Peter Melis

De verloting maandag 9 april

Het uitdelen van de zaden voor de zaaiwedstrijd

Verslag maandag 14 mei
Evaluatie fotowedstrijd en plantenkeuring
Elk jaar vragen we jullie als leden wat voor activiteiten jullie graag georganiseerd
willen zien op onze maandelijkse bijeenkomsten. Dat hebben we ook afgelopen
winter gedaan en toen werden de fotowedstrijd en de plantenkeuring door jullie
als gewenste activiteit genoemd. Het bestuur heeft dan ook op de extra avond in
mei deze beide activiteiten op het programma gezet. Het resultaat was echter
ronduit teleurstellend.
Aan de fotowedstrijd hebben maar 5 mensen deelgenomen. Er is op de 14e mei
gestemd en als winnaar is Arjen uit de bus gekomen. De deelname aan de
plantenwedstrijd was met 4 mensen nog minder. Hier heeft Frans de eerste prijs
gewonnen.
We zijn als bestuur van mening dat deze deelname te weinig is om van een
wedstrijd te spreken en hebben besloten de normale drie prijzen niet uit te
reiken. We zullen een paar mensen “belonen” voor hun deelname. Ook de
volledige uitslagen worden niet gepubliceerd. We zullen wel een aantal foto’s in
de Gorboschia opnemen. Bij de barbecue in juli zullen we hierop terugkomen.
We vragen ons af hoe het komt dat, ondanks het feit dat jullie deze activiteiten
willen, er zo weinig leden zijn die daadwerkelijk meedoen. We vragen jullie nog
een keer om serieus over deze problematiek na te denken en je af te vragen of
we hiermee willen doorgaan. Als het antwoord hierop bevestigend is willen we
graag in overleg hoe we dit dan op een betere manier kunnen organiseren.
Een van de constateringen tijdens de vergadering is dat de deelname van
bepaalde mensen (met name uit het bestuur) de overige leden ontmoedigt om
nog deel te nemen. Een voorbeeld: Als Andre een foto meebrengt van een plant
in de natuur, maak ik toch geen enkele kans met mijn foto uit de tuin of in de
kas. We moeten nadenken hoe we dit kunnen vermijden en we staan open voor
alle suggesties om dit te verbeteren.
Het bestuur

Plant van de maand mei
Hechtia lanata
Een Hechtia is een klein soort bromelia. Hoewel veel andere
bromelia-geslachten honderden soorten bevatten, beschikt
Hechtia slechts over vijftig soorten. Er zijn verschillende
unieke kenmerken van het geslacht Hechtia die het
onderscheidt van andere bromelia's. Veel van deze
kenmerken maken ze tot uitstekende landschapsplanten of
containerplanten voor buiten.
Geschiedenis
Hechtia is een van de geslachten in de onderfamilie
Pitcairnioideae. Het geslacht is genoemd naar Julius Hecht,
raadslid van Potsdam, Duitsland. De eerste soorten werden
geïdentificeerd in het midden van de 19e eeuw en het
geslacht werd opgericht in 1885.
Zijn het succulenten?
De Hechtia is van nature te vinden in gebieden die voornamelijk dor zijn. Ze
gedijen in heldere, zonnige woestijnen. Hechtia’s zijn geen vetplanten, maar ze
kunnen als zodanig worden behandeld. Ze houden geen water vast in hun
weefsel zoals echte vetplanten doen. In plaats daarvan vertragen ze hun groei
als er geen water beschikbaar is.
Groeiplaats
Ze komen voor in gebieden met cactussen en andere vetplanten waar de grond
hard en droog is. Hechtia’s komen over het algemeen voor in de woestijnen van
Texas, Mexico en Midden Amerika.

Verzorging
Water
Hechtia heeft geen vocht nodig en
hoeft daarom niet te worden
verneveld. Om ze snel en gezond
te laten groeien, moet je ze
regelmatig water geven tijdens
het groeiseizoen in de lente en de
zomer. Laat de grond een beetje
drogen tussen de gietbeurten,
omdat te veel water rot kan
veroorzaken. In de winter geen
water geven. Het is beter dat de
plant te droog is dan te nat.
Licht
Een Hechtia houdt van zonlicht. Ze zijn harder dan andere bromelia's die meestal
verbranden door direct zonlicht. Hechtia’s hebben speciale schubben op hun
bladeren die de zon weerspiegelen om te voorkomen dat ze verbranden. Ze
kunnen overleven in maximaal 50% schaduw, maar hun unieke, heldere kleuren

zullen niet zo levendig zijn en de bloei kan worden verstoord. Ze kunnen
binnenshuis worden gekweekt, maar het is vaak moeilijk om een binnen ruimte
te vinden die voldoende fel zonlicht biedt. Voor de beste resultaten moet een
Hechtia worden geplant waar zoveel mogelijk zonlicht komt. Dit is een reden
waarom een Hechtia beter geschikt is in de tuin dan als kamerplant.
Verschillende temperaturen
Een Hechtia tolereert koudere temperaturen dan andere bromelia's. De meeste
bromelia's hebben een klein temperatuurbereik waarin ze zullen gedijen. Dit is
meestal tussen de 15 en 25°C. Een Hechtia kan overleven in zowel extreem hete
temperaturen als koude temperaturen, tot -6°C, voor korte perioden. Dit
geslacht geeft eigenlijk de voorkeur aan een groot temperatuurverschil tussen
dag en nacht. Omdat deze planten vanwege hun inheemse woestijnwoningen zijn
gewend geraakt aan temperatuurschommelingen, is het het beste als de
temperatuur van dag tot nacht rond de 15°C daalt.
Grond samenstelling
De Hechtia groeit in zanderige, rotsachtig terrein en deze zou moeten worden
nagebootst als ze worden geplant. Gebruik een zanderige grondmengsel die goed
doorlatend is. Het toevoegen van grof zand, perliet of kleine stenen aan de
reguliere potgrond moet zorgen voor een goede afwatering van deze planten.

De plant van de maand Hechtia lanata

Bloemen
De meeste bromeliasoorten bloeien slechts eenmaal en sterven
vervolgens. Hechtia kan meerdere keren bloeien en doorgroeien en stekken
produceren. Ze produceren lange bloemstengels die uit de zijkanten of het
midden van de plant groeien. De meeste Hechtiabloemen zijn niet erg opzichtig

en meestal wit van kleur. Ze worden over het algemeen geplant voor hun
interessante gebladerte. Naarmate de planten groeien, kunnen de uiteinden van
de bladeren bruin worden. Dit is geen teken van schade, maar een normaal
verschijnsel. Je kunt de bruine segmenten wegsnijden of intact laten. Of je dat
wel of niet doet is een kwestie van smaak en zal de plant verder niet
beschadigen. Een ander uniek feit over Hechtiabloemen is dat ze kunnen worden
geïdentificeerd als mannelijk of vrouwelijk. Andere geslachten van bromelia's
hebben bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke delen. Hechtia-bloemen
zijn echter altijd mannelijk of vrouwelijk. Dit maakt niet zoveel uit in de
verzorging of het uiterlijk van de bloemen. Als je ze echter zaad op de planten
wilt krijgen, moet je van elk er een hebben.
Voortplanting
Je kunt planten uit zaad laten groeien, maar beginnen met een stek is sneller en
je bent bijna zeker van het krijgen van een plant die op het origineel lijkt. Bij een
Hechtia is het verwijderen van stekken een pijnlijke taak. De stekken worden
meestal goed beschermd. De planten hebben namelijk harde en scherpe
stekels. Ik denk dat ze minder erg zijn als die op een Dyckia, maar de stekels
zijn scherp en talrijk. Ik zou een paar zware leren handschoenen, een scherp
mes en mogelijk een goede voorraad van je favoriete merk alcoholische drank
aanbevelen om de pijn te verzachten. Wanneer de stekken ongeveer 1/3 van de
grootte van de moederplant zijn, kunnen ze worden verwijderd en in hun eigen
potten worden geplaatst. De gemakkelijkste manier om de stek te verwijderen, is
door de plant uit de pot te halen en van onder af de stek voorzichtig te
verwijderen. Het is het beste om de stek te planten in een kleine pot met goed
gedraineerde grond. Wanneer de stekken een goed wortelstelsel hebben
ontwikkeld, moeten ze in een grotere pot met een zwaarder grondmengsel
worden geplaatst.
Frans Mommers

Hechtia texensis

Hechtia chilensis

Verslag zaterdag 26 mei
Cactusreisje 2018
Al een jaar geleden hadden we met vriend Nicolas Samyn afgesproken dat hij in
2018 ons jaarlijkse cactusreisje zou organiseren. Na wat gemail op en neer
kwam hij uiteindelijk met vier adressen die de moeite van een bezoek waard
zouden zijn.
Samen met Frans werd, zoals gebruikelijk, het rondje van tevoren al even
gereden om niet voor (onaangename) verrassingen te komen staan tijdens het
reisje. Jammer genoeg was de man waar we zouden kunnen lunchen op die dag
niet thuis. Er zijn nog mensen die overdag gewoon moeten werken.
Dat alles leidde tot een door Frans opgesteld strak schema wat ervoor zou
moeten zorgen dat de bus weer op tijd in Turnhout terug zou zijn. Vanwege de
grote afstand – 180 km vanaf Tilburg – werd met Eindhoven en Tilburg (en
natuurlijk ook onze eigen afdeling) overeengekomen om voor één opstapplaats
te kiezen. En zo verzamelden zich om 07:45 de 39 leden van drie afdelingen bij
recreatiebad De Stappegoor in Tilburg. De buschauffeur was een oude bekende
en zo zat de stemming er al meteen in. Onderweg naar onze bestemming werd
onderweg bij de McDonalds in Lokeren nog een vakantieganger opgepikt.
En zo kwamen we dus rond 10 uur aan bij Nicolas in Wevelgem, waar de koffie al
klaar stond en iedereen gretig hapte in de door Tonny gebakken cupcakes. Het
weer was ondertussen ook weer prima, zoals we dat eigenlijk altijd bij onze
reisjes gewend zijn.
Aan alle kanten in de tuin stonden planten, terwijl het ook in de kas (aan een
kant in vier etages) toch ook nog aardig volstond. Onvoorstelbaar dat dit een
maand geleden nog allemaal in diezelfde kas paste. Nicolas kweekt eigenlijk alles
wat succulent is, maar is vooral trots op de schitterend bloeiende
trichocereushybriden. Na het maken van een groepsfoto en nadat iedereen – na
wat aansporing – de gekochte plantjes had afgerekend vertrokken we richting
Roeselare.

Bij Nicolas Samyn

Aangezien we hier nog niet geweest waren, was het een verrassing wat we bij
Rik Bruneel zouden aantreffen. Maar dat kwam helemaal goed, want in een grote
tuin stonden een aantal kassen met in de ene kas vooral cactussen en in de
anders vooral vetplanten. En dan was er nog een overkapping met een
verzameling agaven. Er was dus voldoende te zien hier, maar wel met een
beperkt aantal plantjes wat te koop was. Maar goed, daar hadden de meesten
toch geen tijd voor want hier zouden we de lunch gebruiken. Zoals we
ondertussen gewend zijn waren er weer lunchpakketjes met een kop soep en

drinken naar keuze. Frans en Tonny, alweer bedankt dat jullie dit elk jaar voor
ons willen verzorgen.

Bij Rick Bruneel

Nadat iedereen verzadigd was, vertrok de bus naar een ander adres in Roeselare
en werden we welkom geheten door Kris Deblauwe. Van de vier bezochte
adressen had hij het kleinste kasje, maar daar stond een prachtig aangelegde
tuin tegenover.
Het was ondertussen behoorlijk warm geworden en zo streken de meeste
mensen neer op de onder de bomen opgestelde stoelen. De hele familie was
opgetrommeld om ons te bedienen en ik stelde vast dat vooral het gekoelde
Belgische bier gretig aftrek vond.
In de kas waren vooral de bloeiende aporocactussen blikvangers, maar de
meeste mensen waren toch het meest onder de indruk van de (gedurende 35
jaar) aangelegde tuin.

Bij Kris Deblauwe

Met een kleine vertraging vertrokken we richting Kortemark, waar we werden
opgewacht door Patrick Vanhaerens en zijn vrouw. Patrick heeft een prachtige
kas vol mooie bloeiende planten en specialiseert zich in het
kruisen van echinocereusen om nog mooiere bloemen te
krijgen. We konden zien dat hem dat erg goed lukt. In zijn
verkoopkas stonden vele van deze ecinocereusen in bloei en
dat was voor een aantal mensen een te grote verleiding. Er
gingen vele bakjes met veel verschillende kleuren richting
bus. Er waren zelfs mensen die ook nog oog hadden voor de
geraniums die Patrick en zijn vrouw ook kweken.

Bij Patrick Vanhaerens

Frans probeerde nog wat tijd terug te winnen door de mensen tijdig richting bus
te dirigeren. En zo reden we de 180 km weer terug naar Tilburg, werden Frans
en de chauffeur bedankt en ging iedereen voldaan naar huis. Het was duidelijk
een geslaagd reisje. Met natuurlijk ook een dankjewel richting Nicolas.

Het reisgezelschap

Andre van Zuijlen

Verslag maandag 11 juni
Open kas bij Cees en Marleen
Op 11 juni waren we uitgenodigd bij Cees en Marleen voor een van onze open
kas avonden.
Rond 19:30 stroomden geleidelijk zo’n 13 mensen aan de voor- en aan de
achterkant binnen. Ook mijn GPS bracht me in eerste instantie naar de
achterkant en ik was dus niet de enige die daar uitkwam. Jammer genoeg was
deze datum te laat om te kunnen genieten van de
bloempracht die de vele epifyten ongetwijfeld weer
zullen hebben opgeleverd. Maar op een uitzondering na
waren deze toch echt uitgebloeid. Misschien kunnen we
een volgende open kas zo plannen dat deze samenvalt
met de bloei van deze cactussen. Of Cees organiseert
het zo, dat de bloei samenvalt met zijn open kas. Wel
stonden twee bloemen van een trichocereushybride op
het punt open te gaan en het bleef de hele avond
spannend of dat ook zou gaan gebeuren. De foto is
genomen rond 10.15 uur toen het al behoorlijk
schemerig begon te worden.
Ondertussen heeft Cees er een nieuwe specialisatie bij.
trichocereushybride
Min of meer bij toeval kwam hij erachter dat iemand zijn
verzameling sulcorebutia’s in de container had gedumpt. Als rechtgeaarde
succulentenliefhebber kon hij dat natuurlijk niet laten zitten en heeft hij er al die
plantjes uitgevist. Wel moest hij een stevige behandeling uitvoeren tegen
ongedierte (spint) en zijn jammer genoeg vele etiketten verloren gegaan. Maar
uit dankbaarheid voor hun redding toonden een aantal van deze sulco’s al hun
fraaie bloemen.
Nadat bijna iedereen een plekje had gevonden onder de carport verwelkomde
Frans twee nieuwe gezichten (nota bene een werknemer van Cees, die ook van
succulenten houdt).

En hij meldde dat hij en Andre samen op bezoek waren geweest bij Frits en dat
het daar erg slecht mee is, met de vraag of hij zijn 70e verjaardag nog wel zal
halen (19 juni). Ondertussen weten we dat hij dat inderdaad net niet heeft
gehaald. Op de 18e juni is Frits in het bijzijn van zijn gezin rustig in zijn stoel
ingeslapen. Onze gedachten zijn bij Elly, de kinderen en kleinkind.

Daarna werden onder het genot van een hapje en een drankje nog even alle
wereldproblemen aan de orde gesteld. En ja, af en toe werd er ook nog over
cactussen en vetplanten gesproken.
Marleen en Cees, bedankt voor jullie gastvrijheid en voor het goede weer.

De epifytenwand

Onder de carport

Andre van Zuijlen

Sopa de nopales.
Bereidingstijd:
Keuken:
Soort gerecht:

(cactussoep)

20-30 minuten
Mexicaans
Soep

Ingrediënten voor 4 personen
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 eetlepel olijfolie
1 grote ui, gesnipperd
3 tenen knoflook, gesnipperd
1 chilipeper, naar smaak met of zonder zaad, in dunne ringen gesneden
1 theelepel komijnzaad
500 gram tomatillos
1½ liter kippenbouillon
6 cl tequilla
750 gram cactusbladeren (nopales)
2 eetlepels vers limoensap
2 eetlepels fijngesneden koriander
100 gram verkruimelde feta
zout en peper
warme tortillas

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200°C. en rooster de tomatillos 15 minuten.
Verwijder met een mes de stekels van de cactusbladeren en snijd de bladeren in
reepjes.
Breng in een ruime pan water aan de kook en kook de cactusrepen 15 minuten,
spoel ze af met koud water en laat ze goed uitlekken.
Verhit de olijfolie en bak hierin ui en knoflook goudgeel en zacht.
Bak de komijn en chilipeper een paar minuten mee en strooi er wat zout en
peper over.
Blus af met de kippenbouillon, voeg cactusreepjes, tomatillos en tequilla toe,
breng alles aan de kook en laat 30 minuten sudderen.
Pureer de soep met de staafmixer en breng op smaak met peper en zout en
limoensap.
Strooi de feta en koriander in de soep, roer goed door.
Serveer meteen met repen warme tortilla om te dippen.

Jaaragenda 2018

Afdeling Succulenta Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch
Maandag 8 januari

Jaarvergadering
Zaaiwedstrijd

Maandag 5 februari

Lezing Madagaskar, het unieke succulenteneiland
Door Peter van Dongen

Maandag 12 maart

Lezing over Namibië
Door Andre van Zuijlen

Maandag 9 april

Lezing Bolivia, cactusland van meer dan alleen
lobivia’s
Door Wiebe Bosma

Maandag 14 mei

Plantenkeuring
Fotowedstrijd

Maandag 21 mei

2e Pinksterdag landelijke open kas bij:
Frans en Tonny Mommers

Zaterdag 26 mei

Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven
en Tilburg
Opstapplaats Stappegoorweg 1, 5022 DA Tilburg

Maandag 11 juni

Open kas
Bij Cees en Marleen Pulles

Zaterdag 7 juli

Open kas met BBQ
Bij Frans en Tonny Mommers

Maandag 13 augustus

Open kas
Bij Arie en Anita Adriaanse

Maandag 10 september

Lezing samen met Eindhoven en Tilburg
Organisatie door afdeling Eindhoven

Maandag 8 oktober

Plant en praatje

Maandag 12 november

Lezing Bloeiend Namaqualand, voorjaar in ZuidAfrika
Door Jan en Anny Linden

Maandag 10 december

De quiz

