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Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven
Voorzitter:
Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven
Tel.: 040 – 2113595
E-mail: henk.damsma@freeler.nl
Secretaris:
Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best
Tel.: 0499 – 396562
E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com
Penningmeester:
Leo Neggers, Molvense Erven 101, 5672 HK Nuenen
Tel.: 040 - 2831199
E-mail: l.neggers@onsnet.nu
gironummer van de afdeling 285318
t.n.v. Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.
Bibliothecaris:
Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel
Tel.: 0497 - 642884
E-mail: g.roest@wanadoo.nl
Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2e maandag van de maand
om 20.00 uur bijeen in Wijkgebouw De Hoeksteen Eindhoven,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven
Telefoon: 040-2372448.

Redactie Afdelingsnieuws:
Anita van de Wijdeven
E-mail: anita.geldrop@chello.nl
+ vacature
[ tijdelijk wnd. H.Damsma ]
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VERGADER AGENDA

Maandag

9 jan. 2012

2012

Ties van Kemenade houdt een lezing over
“woestijn ecosystemen”.

Maandag 13 febr. 2012

Jaarvergadering

Maandag 12 mrt 2012

Reis door ZW-Amerika door
Wil en Monique van Vroenhoven

Maandag 16 april 2012

Weingartia's in het Boliviaanse landschap
door Ludwig Bercht.

Maandag 14 mei 2012

Ruilavond (vooral succulente planten)
voor en door alle leden !

Maandag 11 juni 2012

Anita v/d Wijdeven over Cuba:
een bezoek waard

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
..........Een nieuw jaar..........
Een beschouwing aangaande het oude jaar laat ik achterwege.
We hebben daar tenslotte het jaarverslag voor.
Het bestuur wenst alle (gezins)leden een ver(nieuw)end
jaar in aandacht en toewijding voor elkaar.
Anders zijn de planten immers de sigaar...........
Henk Damsma
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De man op de foto zal ongetwijfeld bij velen onzer afdelingsleden bekend zijn.
Het betreft dhr. Jan van de Broek, de huidige voorzitter van de afdeling Tilburg; onze
westelijke buurafdeling dus. Bij één van onze contacten kwam het tot een gesprek over
het ontstaan van zijn hobby. Hij wist daar zo vlot en aardig over te vertellen, dat ik hem
toen gevraagd heb daarover eens te schrijven voor ons afdelingsnieuws. Daar heeft hij
gelukkig mee ingestemd en gehoor aan gegeven en wij (red.) zijn dan ook heel blij
daarvan kennis te mogen nemen. Op de volgende pagina's het eerste deel van zijn mooi
en rijkelijk geïllustreerd verhaal.
H.D.
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Mijn hobby: ‘de Adenium’ door Jan v/d Broek
Hoe het allemaal begon..

Als jongen had ik een voorliefde voor postduiven en vetplantjes. Dit ging allemaal
goed, totdat er bij de postduiven een virus op kwam zetten. Door dit virus moest ik
al mijn postduiven opruimen. Dat vond ik niet leuk, maar ik had nog een hobby, nl.
cactussen en vetplanten. Dus ben ik mezelf hierin meer gaan verdiepen. Ik had
vernomen van een kennis dat er een vereniging bestond voor cactussen en
vetplanten. Deze vereniging was in Tilburg. Maar ik moest nog veel leren over deze
hobby. Toen ik wat kennis had opgedaan, en hier en daar eens naar een beurs was
geweest, had ik een bepaalde plant gezien die ik heel mooi vond. Daar ben ik Jos
Frenken tegengekomen, die mij vertelde dat het een woestijnroos was, maar deze
was gestekt. Jos zei: ‘Deze moet je niet meenemen’.
Maar een jaar of tien geleden, hadden
we een busreis naar het Westland. Op
die reis zag ik twee gezaaide planten
met een knol. Deze vond ik heel mooi.
Toen waren de planten nog zeldzaam,
en kon je er nergens aan komen. De
prijs van deze planten was, voor die
tijd, best veel: 40 gulden. Dus ik kocht
er één, want twee vond ik te duur.
Maar bij onze club was er nog iemand
in geïnteresseerd, dus diegene kocht de
tweede plant.
Toen we thuis waren, heb ik deze plant
het mooiste plaatsje gegeven in mijn
kas. Een maand of twee later gingen we
op vakantie, en deze plant stond op dat
moment heel mooi te bloeien. Bij
thuiskomst stonden er kleine
zaadpeultjes op. Eerst wist ik niet wat
het waren, maar Jos vertelde mij dat het peulen waren, waar zaad in zat. Tenslotte
kwamen er tien grote zaadpeulen op. Dat zijn dubbele zaadpeulen van 12-15 cm
weerszijden. Toen kwam het probleem opzetten: de peulen gingen niet open. Ik
wist niet hoe ik de zaden alsnog uit de peulen moest verkrijgen. Dus zette ik deze
plant onder de zonnebank, maar zonder succes.
06-01-2012
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Ik wachtte geduldig af, totdat midden in de winter (februari), de peulen open
sprongen. Het zijn zaadjes, net als bij paardenbloemen, met twee pluisjes eraan.
Deze zaden zijn 1-1 ½ cm lang. Er kwamen uit de tien peulen 500 zaden. Dat was
GE-WEL-DIG. Eerst dacht ik dat het zaad niet zou kiemen, maar onze voorzitter (Jos)
bood aan om het zaad te zaaien. Toen kwamen er alsnog tien van de tien zaden op.
Omdat het in die tijd best zeldzaam zaad was, heb ik alle leden van de club 10
zaden gegeven. Het zaad moest zo snel mogelijk gezaaid worden.
Tegenwoordig vraagt men voor één zaadje €0,50 - €1,00 per stuk. Dat is natuurlijk
erg veel. Bij onze afdelingsleden is het zaaien niet gelukt, en de meesten hielden
geen plantje over. Zelf had ik nog 250 zaden over, waarvan er 225 zaden
uitkwamen. Eén van deze zaden is uitgegroeid tot een zeer mooie Adenium,
waarmee ik in juni jongstleden de éérste prijs won in Kudelstaart.
En daarmee droeg ik de titel: de mooiste succulent van Nederland.
Het zaaien
Men doet het zaad in een thermoskan, en vult
dit met 60°C warm water. Dit laat men 24 uur
staan. Dan gaat men het zand klaarmaken.
50% potgrond, 20% fijne lava, 20% kalk en
roodsteen (beter bekend als duivenvoer) en
10% brekerszand. Dit mengsel zet men dan in de
magnetron.........
Dan vraag je jezelf natuurlijk af: Hoelang? En dan zeg ik: ‘Totdat het kookt’.
Vervolgens dit mengsel eerst laten afkoelen, en daarna de zaden uit de thermoskan
toevoegen aan het zand. Deze drukt men zachtjes in het zand. Bestrooi ze met fijne
kiezeltjes. Doe dan de deksel erop, en zet deze op de verwarming. Na twee dagen
laten de eerste plantjes zichzelf al zien.
Maar als men pech heeft, kan het de derde dag al
misgaan. Er kan een schimmel optreden. Dus is
het verstandig om een antischimmel-middel te
gebruiken.
Na één jaar kunnen het al plantjes zijn ter grootte
van 8-10 cm.
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De eerste winter na het zaaien, hebben de plantjes nog geen grote caudex. Dus
kunnen deze plantjes niet goed overwinteren. Dit moet men zelf aanvoelen, en af
en toe wat water geven. De planten moeten ten alle tijden bij minstens 15°C staan.
In de winter laten ze meestal het blad vallen, dan mag men geen water geven. Als in
mei de eerste planten vanuit de kas naar buiten gaan, gaan de Adeniums naar de
kas. De Adeniums kunnen met een tussenpoos het hele jaar door bloeien. Er zijn
vele kleuren aanwezig: rood, wit, lichtroze… bijna alle kleuren dus.
Als de caudex wat groter wordt, moet hij om de twee jaar verpot worden. Als men
dit niet doet, drukt hij de pot kapot. Dan tilt men de plant omhoog, zodat men de
caudex steeds meer gaat zien.
→

Zet deze planten nooit te koud, anders gaan ze dood.

Dit is mijn ervaring met Adeniums, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Men kan
altijd nog informatie komen inwinnen bij mij (Jan van den Broek) .

06-01-2012
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Determineerplant 2e/3e kwartaal 2011
In het verenigingsnieuws van oktober 2011 heb ik laten weten wie allemaal de
caudexplant van de goede naam had voorzien. Dat zijn (al eerder genoemd):
Gerrit Roest, Willem Burger, Henk Damsma en Ger du Pré.

Zij hebben allemaal de naam goed geraden: Operculicarya decaryi.
Tijdens de jaarvergadering zal geloot worden om de eerste prijs!
Anita van de Wijdeven

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Plant van de maand in 2011.
Onderstaande gegevens zijn door Bep Braet verzameld. Het betreft
het totale aantal punten die aan meegebrachte planten werd gegeven
door een aantal beoordelaars, als vermeld in onderstaande tabel.

Er hebben dus 7 leden meegedaan, zoals in de eerste kolom te zien is.
Dat is op zich best aardig. Minder echter is het aantal beoordelaars
(d.w.z. het aantal mensen dat de planten gekeurd heeft). Dat zijn er
per keer maar maximaal 6. In oktober zijn wel planten ter keuring
aangeboden, maar er was geen gelegenheid tot beoordelen.
Het puntentotaal is de sommatie van het gescoorde aantal punten per
avond,gedeeld door het aantal beoordelaars van diezelfde avond.
Gerrit Roest en Willem Burger hebben 4 keer meegedaan; zij zijn dan
ook [ter]echte koplopers.
Bep heeft overigens te kennen gegeven de beoordelingsorganisatie niet meer te willen doen!
Het is jammer dat Bep in een proefperiode stopt, maar het is fijn dat zij een begin wilde maken
met deze gewenste aktiviteit. Daarvoor echt hartelijk bedankt Bep!
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POTTENVOORRAAD

SUCCULENTA, afd. Eindhoven.

Wat resteert van de vroegere winkel zijn potten!
Vrijwel alle potten zijn van het merk TEKU. (Maten vierkant betreft LxBxH )
KLEUR IS ZWART

□ 13 x 13 x 13 cm.

ca. 100 stuks

prijs p.stuk € 0,17

□ 11 x 11 x 12 cm.

ca. 20 stuks (merk Thovadec)

prijs p.stuk € 0,15

□ 11 x 11 x 11 cm.

ca. 90 stuks

prijs p.stuk € 0,15

□ 8 x 8 x 8,5 cm.

ca. 1500 stuks

prijs p.stuk € 0,07

□ 8 x 8 x 7 cm.

ca. 1000 stuks

prijs p.stuk € 0,07

□ 7 x 7 x 8 cm.

ca.

prijs p.stuk € 0,05

800 stuks

TAS, met sortering genoemde voorraad : klein aantal

Bovengenoemde pottenvoorraad is per 1-1-2012.
== == == == == == == == == == == == == == ==
Potten kunnen nog een beperkte tijd geleverd worden; immers in de
september vergadering 2011 werd besloten de voorraad op te laten
kopen of te ruilen tegen planten voor verloting.
Dit vanwege te geringe afname op jaarbasis en toch wel volimineuze
opslag.
H.D.

06-01-2012

Afdelingsnieuws

9

ERVARING MET HET ZAAIEN VAN
ASTROPHYTUM CAPUT-MEDUSAE.
Menigeen zal verwonderd zijn als er een foto van de plant getoond
wordt dat de plant een cactus is.[zie foto]. Toch is het een echte
cactus van het geslacht Astrophytum.
Als je de bloem ziet kan het niet missen.

Enige jaren geleden zijn er zaden uitgedeeld in onze vereniging door
Gerrit Roest. Bij mij zijn die zaden een jaar in de kast blijven liggen.
Eerlijk gezegd was ik vergeten dat ik de zaden had.
Bij opruimbezigheden kwam ik de zaden weer tegen en heb ze
meegenomen met mijn zaaien in 2009 met de hoop dat er nog iets uit
zou komen.Tot mijn grote verwondering was de kiemkracht nog groot;
want 4 van de 5 zaden kwamen op.
De zaailingen groeiden opperbest en gingen sterk de winter in.
De wintertemperatuur in mijn kas ligt tussen de 2 en 10 graden,
blijkbaar onvoldoende voor de caput medusae-plantjes want 3 van de
4 plantjes vielen weg.
10
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De overblijvende plant heb ik toen maar vlug naar mijn orchideeënkas
gebracht bij een temperatuur van minimum 15 graden Celsius.
De zaailing floreerde goed . In het voorjaar weer naar de cactuskas
gebracht en verspeend. Eind 2010 was de zaailing uitgegroeid tot ca 5
cm hoog met 4 scheuten. Scheuten die niet dikker waren dan ca 4
mm . Omdat ik het een heel bijzondere plant vindt was ik heel blij met
het resultaat en een sieraad voor de toekomst .
Voor deze toekomst had ik een probleem omdat ik Henk beloofd had
dat hij een plantje van mij zou krijgen. En beloofd is beloofd.
Jammer,tot ik op het idee kwam mij toch een van de 4 scheutjes toe
te eigenen en te proberen een entje te maken.
Ik heb het scheutje in 3 stukjes gedeeld en geënt. Het enten lukte
wonderwel [zie foto op pagina 10].
Mijn belofte waargemaakt en hopelijk toch nog 3 plantjes in bezit.
Echter ik moet nog afwachten of er groei komt. Voor de zekerheid de
geënte planten toch maar weer in de orchideeënkas gezet en nu maar
afwachten.
Kees v.d. Wittenboer

foto's: Kees v/d Wittenboer

06-01-2012
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Determineerplant 1e kwartaal 2012

Op onze laatste reis naar Argentinië kwamen Margreet en ik daar, temidden van veel pampagras,
de afgebeelde plant tegen.Er stond geen naamkaartje bij. Die naam mag u uitvogelen; natuurlijk
met naam en toenaam. Met toenaam bedoel ik degene(n) die bijgedragen heeft/hebben aan
soort- en geslachtsnaam. Twee tips: De naam heeft te maken met een baron en de zaden zijn
ondergebracht in het subgenus (ondergeslacht) Microsemineum.
H.D.

→
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Oplossing/inzendingen graag per email naar Henk Damsma.
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06-01-2012

Determineerplant 4e kwartaal 2011

(G.Roest)

De uitslag hiervan wordt binnenkort bekend gemaakt!

Het gebruik van computers/internet door schoolgaande (ook heel
jonge) kinderen in Argentinië is overweldigend.
Misschien wel om later te kunnen determineren...
Schoolgaande jeugd zie je vrijwel altijd met een computer en/of een
fles water. Het water wordt gebruikt als drinkwater of om elkaar eens
flink nat te gooien...

06-01-2012
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Te eten plant ?

Voor foto en info zie internet.

Doe eens wat anders, eet cactus.....

Zin in iets anders? Eet eens cactus! De nopal is eetbare cactusbladschijf en
vormt een evenwichtige toevoeging aan het groentengamma. De cactus bezit
veel gezonde stoffen, waaronder betacaroteen, ijzer en de vitamines A, C,
K, B6 en calcium. Ze kunnen zowel rauw als gekookt gegeten worden.
Nopal is het blad van een mexicaanse cactus (Opuntia ficus-indica, Opuntia streptacantha).
Voor cactusliefhebbers moet het geen groot probleem zijn daaraan te komen.
Lukt dat, dan behandel je de nopales als een peen of wortel; je schilt en
schrapt hem licht en haalt in ieder geval de areolen er goed af. Verdroogde
delen uiteraard wegsnijden.
De cactus past bij roerei en omelet, tortillas of wordt gegeten als warme
groente. Hij kan ook verwerkt worden in soep of een salade. Nopales zouden
verder bijzonder goed passen in combinatie met tomaten, maïs en pikante
pepers. Voor echte recepten zie http://www.rivenrock.com/recipes.html
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Dé TUINBEURS: Utrecht 10 t/m 12 februari 2012
zie vooral ook: www.detuinbeurs.nl

Meer info desgewenst bij Monique van Vroenhoven.

06-01-2012
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Een zeer zeldzame; echter slecht aan de groei zijnde Tephrocactus noséae,
voorkomend in een zeer droge omgeving.
De foto is gemaakt door Margreet Damsma ruim 2 km ten zuiden van Cerro
Negro, Argentinië op 18 november 2011 op weg naar Tinogasta.
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