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Excursie zaterdag 30 mei

In de kas bij Jan Westeijn

Het was stralend mooi
weer toen wij op weg
gingen naar de eerste
kweker Jan Westeijn in
Maasdijk.
Daar aangekomen troffen
wij een enorme kas aan
met velden vette bollen en
zuilen. Er waren ook veel
bloeiende planten, en voor
de verzamelaar was ook
hier en daar wat te vinden
tegen een redelijke prijs.

Nadat wij een broodje en een kop koffie hadden genuttigd vertrokken
wij naar het tweede adres, Aad Vijverberg in Honselersdijk.
Bij Aad was het eerste dat
opviel een grote puinhoop
met prachtige planten en
een schitterende vijver
erachter. Na veel lovende
woorden over zijn rotstuin,
naar zijn kas die wij al op
een afstandje hadden
ingeschat als een flinke
kwekerij. Tot mijn verbazing
vertelde Aad dat dit zijn
hobbykas is.
In de kas aangekomen zag
Kas van Aad Vijverberg
je links een lange rij grote
cereus- en ferocactussen die er prachtig stonden te vlammen van
gezondheid in de volle grond. En op de tweede rij een tablet met zijn
verzameling bolcactussen, ook schit-terend om te zien. Op de derde
en laatste rij een ruime aanbieding planten voor de verkoop. Aad het
was de moeite waard!
Met zere ogen van het kijken moesten wij nog naar Cok en Ine
Grootscholten, ook in Honselersdijk.
Daar werden wij onthaald met een kop koffie en cake. Na de koffie
gingen wij de kas in, het was inmiddels aardig warm geworden, en het
aantal succulente planten dat zich voor mij uitstrekte was enorm.
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Als je een niet alledaags plantje zoekt, adviseer ik Cok en Ine
Grootscholten. Wij hebben er ook geruime tijd over gedaan om alles
te bekijken. Nadat we een bak planten voor de verloting hadden
meegekregen van Cok en Ine, hebben we afscheid genomen en zijn
daarna naar huis gereden.

Bij Kok en Ine Grootscholten in de kas

Henk Damsma bedankt voor de organisatie, de chauffeurs hartelijk
bedankt voor het rijden, ik vond het een gezellige dag en heb er van
genoten en allemaal bedankt voor het meegaan
F. Borst

Planten voor de verloting,
geschonken door
Cok en Ine Grootscholten.

De namen, bij de nummers,
staan op de volgende blz.
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Namen van de planten, geschonken door Cok en Ine Grootscholten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Crassula columella
Sedum setosa var. minor
Espostoa nana
Echinocereus websterianus
Gymnocalycium monvillei,
Los Gigantes Cordoba (Argentina)
Kalanchoe synsepala
Crassula pellucida
Mammillaria/-oydia candida
Echinocactus grusonii,
kort bedoornd
Ferocactus latispinus
Aloe juvenna, Kenya

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Echinocactus platyacanthus
Astrophytum ornatum
Carnegia gigantea
Aloe plicatilis
Aloe criptopodia
Echeveria lilliacea
Sceletium rigidum,
Prince Albert (RSA)
Aloe “Winter Sky”
Aloe aristata
Gymnocalycium monvillei,
Tanti, Cordoba (Argentina)
Stenocactus (is benaamd!!)

1e determineerprijs voor Willem Duijnhouwer
Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat ik een geldprijs ter
beschikking stelde aan degene die een mij toentertijd onbekend
plantje, door mij gevonden in Zuid-Afrika in 2002, van de goede naam
wist te voorzien.
Deze geldprijs, die ter beschikking werd gesteld, was weliswaar ten
bedrage zeer bescheiden, namelijk € 5,= ; echter wie ‘t kleine niet
eert…
Overigens, geld speelt geen rol volgens heer Bommel.
Een en ander was vooral ook bedoeld om de afdelingsleden te
enthousiasmeren meer dan tot nu toe tijdschriften en boeken in te
kijken, omdat juist ook hierdoor veel plantennamen spelender- en
bladerenderwijs bekend (ge)raken.
Namen zijn voor ons zeker van belang, omdat dan veel sneller in
literatuur of via internet nagegaan kan worden of er iets bekend is
over verzorging, vermeerdering, verwantschap etc.
Over welke plant gaat het hier nu?
Het is zeker een Plectranthus en waarschijnlijk betreft het
Plectranthus neochilus (in ‘t Zuid-Afrikaans stinkbossie genoemd).
Andere soorten uit Zuid-Afrika zijn:
Plectranthus strigosus (dwergspoorplant)
Plectranthus verticillatus (skinder- of geldplant); verspreidt zich snel.
Plectranthus ornatus; semigenaturaliseerd in Zuid-Afrika.
De planten zijn vooral te vinden in de subtropische kuststreek van
Zuid-Afrika.
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Plectranthus neochilus (foto op blz. 10) is een gemakkelijk plantje
met leuke blauwe bloempjes. Stekken bewortelen gemakkelijk en
vertakken zich snel, waarbij de ietwat getande, puntvormige blaadjes
zich twee aan twee elke keer 90 graden draaiend diametraal vormen.
Al enkele jaren kweek ik de plantjes in het groeiseizoen buiten en de
bloei is van april tot juni. De bloei kan eigenlijk niet onopgemerkt
voorbijgaan: de geur van het bloempje is verre van aangenaam en is
zelfs buiten, als je in de buurt bent, duidelijk merkbaar; vandaar ook
de Zuid-Afrikaanse naam “stinkbossie”. Misschien houdt het zelfs de
katten in de buurt “uit de buurt”.
Aardig om te weten is misschien dat (zelfs nu nog) in Brazilië
Plectranthus vanuit traditie gebruikt wordt bij een reeks van kwalen
t.z.v. spijsvertering, huidaandoening, infecties en luchtwegen.
Ik weet ook van Dirk van Vliet dat hij Plectrantus gebruikt bij
problemen met de darmflora.
Willem ontdekte als eerste dat we hier met een “Plectranthus” van
doen hebben.
Een foto van P. neochilus in het boekje “VETPLANTE van Suid-Afrika”
geschreven door Ernst van Jaarsveld, Ben-Erik van Wyk en Gideon
Smith, alsmede diverse foto’s op internet ondersteunen de gedachte
dat we hier te maken hebben met genoemde soort.
Willem, proficiat! Da’s goed werk.
Alle andere leden: doe toch vooral mee met dit zeker in de
wintermaanden leuke determineerwerk.
Henk Damsma
P.S.: Natuurlijk hebben oplettende bezoekers van de juni vergadering
gemerkt dat deze plant in de vertoonde fotoserie van Wil en Monique
van Vroenhoven zat; echter enkel Willem Duijnhouwer reageerde.

Willem is een boek kwijt
Maanden geleden wilde ik het boek Echinocactus van Taylor
terugbezorgen in de bibliotheek. Omdat Joop er niet was en iemand
anders er ook belangstelling voor had, heb ik het 'door'geleend aan
die persoon. Nu is het probleem dat ik me absouut niet kan
herinneren wie dat afdelingslid was. Het boek is ook nog niet
ingeleverd. Het is momenteel dus spoorloos. Het zou fijn zijn als de
huidige 'bezitter' zich even meldt.
Willem Duijnhouwer
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AGENDA
maandag 14 september 2009
dhr. Piet Huesman van de afdeling West-Brabant over
Asclepiadaceae. Beamerlezing
zaterdag 19 en zondag 20 september 2009
Opendeurdagen bij kwekerij “Het Zuiden”. (Zie blz. 12.)
maandag 12 oktober 2009
DETERMINEERAVOND o.l.v. Willem Duijnhouwer
(met wedstrijdelement). Ook de nieuwe te determineren plant
van dit laatste kwartaal wordt bekend gemaakt.
zaterdag 25 en zondag 26 oktober
Presentatie van onze afdeling op initiatief van en samen met de
afdeling Maas en Peel op kleindierenshow in Best. (Zie blz. 12.)
maandag 9 november 2009
Adelante, deel 1: reis door Mexico 2005. Door mw. Mieke Geuens
uit Beverlo (veel foto's van bloeiende planten; de heer en mevrouw
Geuens zijn echte liefhebbers van o.a. Echinocereus). Beamerlezing
maandag 7 december 2009
Onze traditionele GEZELLIGE AVOND
maandag 11 januari 2010
“De schitterende planten van Chirau Mita” (botanische succulententuin in Chilecito, Argentinië) door Henk Damsma. Beamerlezing.
maandag 8 februari 2010
JAARVERGADERING (evaluatie 2009 en plannen 2010).
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Bezoek open dag Kring Maas en Peel
Op zondag 24 mei jl. zijn Wil en ik naar Limburg gereden om daar
enkele tuinen en kassen te bezoeken van de Kring Maas en Peel.
Om 10 uur zijn we begonnen in Arcen. (De eerste bezoekers waren er
toen al: de drie Belgen die ook bij ons op de open dag zijn geweest uit
de buurt van Diksmuide in Zuid België).
De heer en mevrouw Schraets hebben een uitgebreide verzameling
met veel grote oude planten in een hoge kas, waar ook veel
zuilcactussen te zien zijn. Hij gaat voor de cactussen en zij voor de
vetplanten en aloë’s. Verder hebben zij ook een flinke rotstuin met
een behoorlijke “berg” met paadjes en veel bloeiende plantjes. Van
hieruit heb je een mooi uitzicht op de grote vijver met verschillende
kleuren waterlelies en veel kikkers.
Rond 11 uur zaten we met zeker 12 personen op het terras aan de
koffie, dus het was toen al behoorlijk druk.
Van daaruit zijn we even in de Jochumhof geweest, de botanische tuin
in Steijl. Er staat een grote kas die is ingericht en wordt bijgehouden
door de Kring Maas en Peel. Als de tuin open is, zijn er ook leden van
Succulenta aanwezig om informatie te geven en plantjes te verkopen.
Het zag er allemaal goed verzorgd uit.
Daarna naar de heer v.d. Sterren in Reuver (zie ook zijn website:
Jack’s rotstuin). Hier vind je een prachtig verzorgde rotstuin met een
grote vijver met wel 20 schildpadden. Veel (dwerg-)coniferen, aparte
struiken en een geweldige Yucca in bloei. Achter in de tuin is een
exotisch gedeelte gemaakt.
Hij kweekt veel rotsplanten en conifeertjes voor de verkoop: mooie,
aparte plantjes die je in de tuin volgroeid terugvindt.
Als laatste zijn we bij de heer Knapen in Asten geweest. Een grote
vierkante kas met echt prachtige planten: alles tiptop verzorgd. Hij
zaait heel veel en het staat er prima bij. Een klein gedeelte van de kas
is gevuld met veel aparte Caudexplanten van zijn vrouw (zij zaait
deze ook zelf). Ook hij had veel planten te koop.
We hebben deze adressen een jaar of 9 geleden ook al eens bezocht,
dus we waren benieuwd hoe de rotstuinen en de kassen er nu uit
zouden zien. We werden niet teleurgesteld: het zag er prachtig uit.
We kunnen iedereen aanraden om deze adressen ook eens te
bezoeken. Je zult er geen spijt van hebben.
Wil en Monique van Vroenhoven
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Onze stand op Natuurmarkt Helmond, 7-6-2009
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Zaairesultaat Astrophytum caput-medusae
Zaaien is voor iedere liefhebber van succulenten altijd een spannende
en verwachtingsvolle bezigheid. Niet alleen ontkieming is daarbij van
belang, maar toch ook het percentage dat opkomt en niet in de
laatste plaats de zorg om zaailingensmeul en algengroei of anders
gezegd de verdere groei en ontwikkeling van de zaailingen.
Maar zaaien wordt
nog spannender als
meerdere mensen
gaan zaaien onder
verschillende of min
of meer identieke
omstandigheden,
daarbij zaden
hebbend uit één en
dezelfde bron.
Immers, ervan
uitgaande dat het
zaad kiemkrachtig is,
Hierboven de vier opgekomen
zaailingen van A. caput-medusae.

wil je toch tenminste enkele
gekiemde zaden hebben. Heb je
die niet dan lijkt het er al gauw op
dat je iets verkeerd gedaan hebt.
Dit jaar heb ik voor het eerst
gebruik gemaakt van de (ook door
enkele andere leden aangeschafte)
PROPAGATOR 64/50 kweekbak van
HGA Garden.
Gezaaid werd onder nummer 092677 op 17 april 2009.
De omgeving van het zaad en de
zaailingen werd op een
temperatuur gehouden van
maximaal 25 °C.
Foto hiernaast voor blz. 6
Plectranthus neochilus
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Deze temperatuur is misschien wat aan de hoge kant, echter
jarenlang zaaien zonder te regelen temperatuur, met soms teveel
koude dagen en tegenvallend kiemresultaat is aan de keuze hiervan
een beetje debet. Een andere Astrophytum die meegezaaid werd
betrof AST 32H van het Clichéfonds, namelijk A. senile aureum.
Verspeend heb ik beide soorten begin juni.
Resultaat (op dit moment):
aantal
zaden
5
20

soort
A.caputmedusae
A.senile
aureum

aantal
opgekomen
4
16

procent.
result.
80 %
80 %

bijzonderheid
kleine worteltjes,
groeit zeer langzaam
goede worteltjes,
groeit goed door.

Hoewel het opkomstpercentage voor de beide Astrophytum soorten
vergelijkbaar goed is, schrijf ik met opzet: resultaat “op dit moment”.
Slechts één van de vier opgekomen zaailingen van A. caput-medusae
had een behoorlijk worteltje (ca. 1 cm), de andere drie beduidend
minder groot en het valt te bezien of die tot verdere wasdom komen.
Maar over de kwaliteit van de zaden, die Gerrit Roest ons gegeven
heeft, valt zeker niet te twisten: die is goed!
'k Ben erg benieuwd hoe het de beide Willem’s alsook Kees en Anita
is vergaan en uiteraard vooral ook hoe onze zaailingen het verder
gaan doen.
Henk Damsma

Philips kweekt kaslicht.
EINDHOVEN.- Philips is een samenwerking aangegaan met BVB
Substrates, een Nederlands tuinbouwbedrijf. Doel is het ontwikkelen
van LED-verlichting voor groenten- en bloemenkassen.
(Een berichtje in "de Weekendkrant" van vrijdag 12 juni 2009.)
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Wetenswaard
De handelskwekerij van Ad van de Kerkhof heeft het erg moeilijk
gehad. Momenteel maakt de kwekerij een doorstart, voorlopig op
dezelfde locatie.
Ad van de Kerkhof is op dit moment bezig nieuwe planten te kopen,
want op zaterdag 19 en zondag 20 september zijn er

Opendeurdagen bij kwekerij “Het Zuiden”
Berkvenseweg 17a, Duizel ( Eersel) NL,
tel. 0031-63370469

Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober, van 10 tot 17 uur
is er een show van kleindieren in kwekerij “De Mortelen”
Aarleseweg 50, Best
In de hoofdkas worden buitenplanten verkocht, in de andere kas is de
kleindierenshow. Wij laten, samen met de afdeling Maas en Peel, zien
wat onze hobby inhoudt en kunnen planten verkopen. We staan bij de
in-/uitgang van de grote kas, iedere bezoeker komt 2 keer langs.
Op de afdelingsavonden van september en oktober wordt dit
besproken en worden medewerkers gevraagd voor deze PR activiteit.
Gerrit Roest wil deze activiteit voor onze afdeling coördineren.

In het volgende nummer van het afdelingsnieuws, dat nog voor de
jaarvergadering verschijnt, komt een verslag over de hele afdelingsenquête. Zo kunnen de uitkomsten nog in de jaarvergadering
besproken worden

Egidius Jansen heeft aan onze afdeling “Das Kakteenlexikon” van
Curt Backeberg geschonken.
Het boek is al aanwezig in de bibliotheek en daarom zal dit exemplaar
bij opbod verkocht worden in de afdelingsvergadering van oktober.
Deze vergadering staat ook in het teken van determineren.
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