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Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven
Voorzitter:

1e Secretaris/Vice voorzitter :

2e Secretaris:

Penningmeester:

jaarcontributie afdeling € 17,= te voldoen via afdelingsgironummer NL15 INGB 0000 2853 18 en t.n.v.
Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.
Bibliothecaris:

==========================================
Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2e maandag van de
maand om 19.30 uur bijeen in Wijkgebouw De Hoeksteen ,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. Telefoon: 040-2372448.
Redactie Afdelingsnieuws:
Ties van Kemenade **
E-mail: ties.vankemenade@onsmail.nl
[** tijd. waarn. H.Damsma ]
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VERGADER AGENDA

2016 – 2017

Maandag

10 okt. 2016

Plantenfoto's diverse afd.leden
(bijeengebracht) door Chiel Kemper

Maandag

14 nov. 2016

Agave liefde door Kees van Berkel

Maandag

12 dec. 2016

stukje Argentinië door Henk Damsma

Maandag

9 jan. 2017

Maandag

13 feb. 2017

Namibië anno 2015 door Ger du Pré
(ged. revisie eerdere lezing)
Jaarvergadering afdeling

POTTENVOORRAAD

per 01-10-2016

De potten zijn van het merk TEKU.
(Maten vierkant betreft: LxBxH )
□ 7 x 7 x 8 cm

ca.

280 stuks

prijs p.stuk € 0,08

□ 8 x 8 x 8,5 cm

ca. 1250 stuks

prijs p.stuk € 0,10

□ 9 x 9 x 7 cm.

ca.

prijs p.stuk € 0,10

280 stuks

Op deze totale restant voorraad kan geboden worden.
Bij een aanvaardbaar bod worden de potten in één keer verkocht.
E-mail biedingen naar Willem Burger : willem.burger@hetnet.nl
Er zijn ook zwarte gebruikte potjes te koop Φ 5,5 cm.
Tevens gebruikte vierkante potten van 9 x 9 x 10 cm en nog wat
van 11 x 11 x 12 cm. Prijs gebruikte potten uiteraard in overleg.
Henk Damsma
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Synoniemen,... zorgen die voor verwarring
of zijn ze goed voor de commercie?
Op een zekere dag in maart belde Wil van Vroenhoven mij
op met de vraag “wil jij niet een te determineren plant
voordragen” en ik zei meteen dat doe ik en dacht daar ben
ik zo mee klaar. Ik was op dat moment net bezig met een
kleine voordracht over Lobivia arachnacantha voor onze
groep ' Vrienden van Boliviaanse cactussen ' ik had al
wat foto’s verzameld en dacht als ik hieraan toevoeg de
hint “ u zult er geen fobie aan overhouden” dan moet dat
eenieder van ons wel lukken. Dus trots met dit voorstel
terug naar Wil maar alle goede bedoelingen van mijn kant
ten spijt ,mijn voorstel werd te licht bevonden.
Ja wat nu, ik had immers ja gezegd en omdat de meeste
Sulcorebutia’s moeilijk zijn te determineren, nam ik het
boek van W. Cullmann ter hand en vond een foto van
Mammillaria fasciculata. Niet vermoedend dat dit ding
zoveel namen had, legde ik mijn nieuwe voorstel aan Wil
voor, dit keer met meer succes. Wil ging met dit voorstel
akkoord. Maar wat bleek, na publicatie in ons blad
reageerden slechts twee mensen, met name Jan van Dijk
die dacht aan Mammillaria freleana en Roelof Salters,
die dacht aan Mammillaria thornberi. In eerste instantie
dacht ik fout, waarop ik deze twee personen wat extra
informatie gaf waarop Roelof reageerde, ondersteund met
foto en wel. Ik weet het zeker en omdat zijn
meegestuurde foto geheel met die van mij overeen
kwam ,was er voor mij nog een mogelijkheid over:
uitwijken naar internet en inderdaad daar lagen de hier
volgende synoniemen voor het oprapen, t.w.:
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Mammillaria fasciculate (Britton en Rose 1923)
Mammillaria thornberi (Orcutt 1902)
Mammillaria yaquensis ( R.T. Craig 1945)
Chilita fasciculata ( Britton & Rose, Buxbaum 1954)
Ebnerella fasciculata ( Britton & Rose, Buxbaum 1951)
Nou ja, we weten allemaal wel dat er bij Mammillaria meer
namen zijn dan soorten en geloof me bij andere
geslachten is het vaak beslist niet anders.
Na de emotionele dagen betreffende zijn decoratie en de
verwerking daarvan,kwam ook Henk Damsma met de
juiste oplossing : Mammillaria thornberi
Dat het slechte weer in de maand juni de mensen
uitnodigde om weer eens in de boeken te kijken getuigde
Willem Burger die op 21 juni de juiste naam tevoorschijn
toverde!
Henk, Roelof en Willem gefeliciteerd met de juiste
oplossing.
Tot slot de beschrijving uit het boek van W. Cullmann.
M. fasciculata (Engelm.):langwerpig ronde vorm tot 8 cm
diameter, sterk spruitend, groen lichaam naar roodachtig
verlopend, ongeveer 20 fijne, witte donker gepunte
randdorens, meestal een haakvormige tot 1,8 cm lange
donkere middendoorn, 2 cm witte bloemen met karmijn
of purperrode middenstreep.
E.H.M. Jansen
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en nog eens de betreffende plant:

Mammillaria thornberi Orcutt
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Een heel bijzondere verrassing …...
In het voorjaar stuurde Roel Duijnhouwer mij een foto van een plant
in knop met de voorzichtige vraag of ik die plant kende. Zoals een
aantal van ons zeker weten is Roel een oudere broer van Willem
Laatstgenoemde helaas te jong overleden heeft zich jarenlang met
veel enthousiasme ingezet voor de afdeling. Roel is (indien aanwezig)
te vinden op het adres waar Marian, ons enige erelid, is blijven
wonen. Maar zij is niet de enige die daar is blijven wonen. Uiteraard
wilde Marian, na het overlijden van Willem, een aantal mooie, grotere
planten behouden als herinnering; 's winters huis-bewoners en 's
zomers erfbewoners.
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Mede vandaar de foto die Roel mij stuurde van 'een plant in knop',die
vrijwel zeker een Agave victoria-reginae is en ook wel Koninginne
agave wordt genoemd. Roel dacht al wel in die richting, gezien de
bolvormige rozet en de tekening van de bladen van deze zeer mooie
Agave soort. Zo'n plant bloeit pas na ca. 25 jaar en volgens Marian
klopt dat wel met het tijdstip dat Willem met een klein plantje begon.
Een aanvullende vraag van Roel was of ik wist hoe lang het duurde
voordat de knop een bloeiende bloem zou zijn. Dat wist ik niet zo
één, twee, drie, maar met info van Willem Alsemgeest en internet kon
daar toch een goede schatting van gemaakt worden. Niet meer dan
dat, want klimatologisch gezien werkte het voorjaar van 2016 niet erg
mee. Half mei werd geschat dat het nog wel een “aantal” weken zou
duren alvorens echte bloemen te zien, maar de volgende foto
(gemaakt op 4 aug. jl.) laat zien dat dit echt 'gelukt' is. Marian zeker
mag trots zijn (evenals Roel) op de levende nalatenschap van Willem!
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Vorenstaande foto's zijn alle van de hand Roel.
Bij bezoek werd een foto gemaakt van hem tesamen met de immense
bloeistengel, die op 17 augustus jl. te zien was. Helaas was Marian
niet aanwezig anders had zij deze foto zeker kunnen sieren.
Goed gedaan, Marian en Roel !!!
H.D.
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Determinatieplant, 4e kwartaal 2016.

De te determineren plant groeit in het westen van Zuid Amerika.
Plant in het begin bolvormig,later zuilvormig. De plant op de foto staat
in een pot van 9x9 cm.
De plant bloeit in verzamelingen moeilijk of niet,maar de bloemvorm lijkt op die van een Cleistocactus en de bloemkleur is rood.

Bij de oplossing graag de naam van de beschrijver van de plant.

Soms is een plant “herbenoemd” qua geslacht of/en soort. Dat gebeurt NOOIT
zonder reden en om helderheid te hebben dat we het allemaal over één en
dezelfde soort hebben is het meer dan gewenst de auteur(s) van zo'n naam
erbij te vermelden.
Die auteurs zijn overigens zeer bekend bij afdeling “Maas en Peel”.
(zie hun maandelijkse afdelingsnieuws)
De (gedachte) oplossingen s.v.p. sturen naar : Wil van Vroenhoven
E-mail adres:
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notulist ?
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