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Heliotroop als kroonboom.
Veel kuipplanten kan men opkweken als kroonboom. Zo’n mooie
kroon op een stam geeft altijd iets extra’s. Een mooi voorbeeld
is een vanillestruik op stam en hoe men dat resultaat voor elkaar
krijgt staat in onderstaand artikel.

D

e heliotroop, Heliotropium arborescens,
afkomstig uit Peru, is een mooie kuipplant op het
terras en dat dankt de plant aan de mooie
blauwvilolette
kleur
van
de
bloemen en de
heerlijke
vanilleachtige geur
die de bloemen
verspreiden.
De
vele bloemen zitten
in bloemschermen.
Meestal ziet men de
plant in struikvorm,
maar met een beetje
moeite kan men de
plant
ook
opkweken tot een
mooie kroonboom.
Hoe komt men aan
een moederplant?
Om tot het vormen
In het voorjaar kan men een
van een kroonboom
zakje met zaad kopen en de
te komen moet men
plant zelf zaaien.
beginnen met het
nemen van stekken van een moederplant. Omdat een
heliotroop niet zo gemakkelijk te overwinteren is koopt
men in het voorjaar een mooie, jonge plant. Bij thuiskomst
neemt men meteen stekken van de plant en na enkele
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weken bij een onderwarmte van 20°C hebben de stekken
wortels gevormd. Ze worden opgepot en al gauw is er een
mooie struik. Dan begint het eigenlijke werk: het vormen
van de kroonboom. Men zoekt de mooiste en meest rechte
scheut uit en men verwijdert de andere scheuten tot aan de
wortelkluit. De scheut die overblijft zal niet helemaal recht
zijn, maar dat is geen probleem. Men zet een stok langs de
overgebleven scheut en bindt hem daar losjes aan vast.
Zelf gebruik ik daarvoor anjerringen.
De jonge scheut zal nu snel hoger worden, maar er zullen
zich op de scheut ook weer nieuwe uitlopers vormen. Deze
zijscheuten worden verwijderd omdat ze teveel energie
kosten en dus het hoogte groeiproces vertragen. Vaak lees
ik dat men ook de bladeren langs de opgaande stam moet
verwijderen, maar dat is niet juist. Deze bladeren zorgen
mede dat de opgaande scheut goed groeit en vallen vanzelf
af wanneer de stam verhout.
Is de gewenste hoogt bereikt, dan topt men de scheut met
als gevolg dat er nieuwe uitlopers ontstaan en wanneer
men ook deze nieuwe uitlopers regelmatig topt, ontstaat de
kroonboom.
De heliotroop staat graag op een zonnige plaats, maar ook
in de halfschaduw doet de plant het goed. De wortelkluit
moet gelijkmatig vochtig gehouden worden. Door een
kletsnatte wortelkluit ontstaat wortelrot. Mocht de
wortelkluit te droog zijn, dan
laat de plant dat zien. De
bladeren hangen slap. Water
geven is nu noodzaak.
Hangen de bladeren slap ten
gevolge van teveel water,
dan betekent dat het einde.
Om de plant mooi groen te
houden geeft men elke
veertien
dagen
plantenvoeding. Ook de bloemen van de heliotroop
verleppen en om de plant mooi en gezond te houden
moeten de uitgebloeide bloemen verwijderd worden. Mits
goed verzorgd bloeit de plant van juni tot de herfst met
mooie, blauwviolette, geurende bloemen.
In de zomer kan de plant last krijgen van witte vlieg met
als gevolg dat er roetdauw op de bladeren ontstaat. Een
ander nadeel van deze geurende plant is de
aantrekkingskracht van vlinders met als gevolg dat de
vlinders eieren afzetten op de bladeren waaruit rupsen
groeien. Natuurlijk willen we de vlinders graag zien, maar
van de rupsen zijn we minder gecharmeerd, maar elk
voordeel heeft zijn nadeel. Opletten en handmatig
verwijderen van de rupsen is het devies.
Wanneer de temperaturen in oktober beneden de 10°C
komen zal de plant snel achteruit gaan. Overwinteren is
alleen mogelijk wanneer men een lichte plaats heeft en de
temperatuur rond de 13°C blijft. In deze omgeving moet
de luchtvochtigheid laag zijn en moet men slechts af en toe
water geven.
H. Stoffels.

Orchideeёn op de vensterbank.
Vaak wordt beweerd dat orchideeёn moeilijk zijn in de
verzorging. Echter met de juiste aandacht kan men maanden
genieten van deze planten.

V

anaf september worden de dagen in flink tempo
korter. In huis is het dus ook eerder donker en om
de huiskamer wat op te vrolijken kan men in de
vensterbank mooie, bloeiende orchideeёn zetten. De meest
voorkomende orchidee in de vensterbank is de
Phalaenopsis, maar er zijn nog enkele, niet zo moeilijk te
onderhouden
orchideeёn. Zo werd ik
in het najaar door mijn
vrouw verrast met twee
mooie Dendrobiums. De
naam Dendrobium is
afgeleid
van
twee
Latijnse woorden en wel
van dendros dat boom
betekent en van bios dat
Dendrobiums in vele kleuren.
leven betekent.
De
Dendrobiums groeien evenals de Phalaenopsis op de
takken van bomen en dat houdt weer in dat het geen
aardorchideeёn zijn, maar epifyten. Ze staan wel in een
pot, maar de grond waarin ze staan is geen gewone
potgrond. Het is een luchtig mengsel van spagnum en
middelgrove bark.
Dendrobiums
zijn
afkomstig uit het
Sa-nook is niet alleen een
Himalayagebied. Er
merknaam, maar is in
zijn
meerdere
Thailand een woord dat de
soorten.
De
soort die
Thai gebruiken wanneer ze
wij
in
huis
hebben
zich prettig voelen.
stamt uit de Sa-nookserie. Het zijn planten die in Thailand ontwikkeld zijn en
die na testen op groeikracht en bloeivermogen op de
Nederlandse markt zijn gekomen. De bloeistengels komen
uit de oksels van de bladeren en aan het einde van de
stengel vormt zich een bloemtros. Ook deze orchideeёn
houden van een lichte, maar niet zonnige plaats en daarom
worden ze op de vensterbank gezet aan de noordkant van
de kamer. Ze houden van een gematigde kamer
temperatuur en dat is rond de 20°C. Onze orchideeёn staan
op een brede vensterbank met een radiator eronder en
daardoor bereiken we de gewenste temperatuur. Ook
Dendrobiums houden niet van een constant natte
wortelkluit en daarom worden ze een keer in de acht dagen
gedompeld en dan nog alleen maar als de wortelkluit droog
is. In de potten zitten voldoende gaten in de bodem en dat
garandeert dat het overtollige water weg kan lopen. In de
winter krijgen de planten geen voeding en wel omdat ze
gedompeld worden in regenwater en daarin zitten
voldoende voedingsstoffen. Het regenwater moet wel op
kamertemperatuur gebracht worden. Omdat de planten in
een verwarmde huiskamer staan met droge lucht moet de
luchtvochtigheid verhoogd worden en dat gebeurt door op
de bladeren te nevelen, niet op de bloemen.

Wanneer de bloemen uitgebloeid zijn vallen ze af, maar
meestal hebben de planten voor nieuwe scheuten gezorgd
waaraan weer nieuwe bloemtrossen komen.
Gezonde planten maken nieuwe bloemstengels en
daardoor kan de pot te klein worden. Dat gebeurt na
ongeveer drie jaar en vaak groeien de wortels over de
potrand. Deze planten kan men scheuren en zo maakt men
van een plant twee planten. Haalt men de plant uit de pot
en zijn de wortels bruin en hol, dan worden deze
verwijderd en wordt de plant opnieuw opgepot in dezelfde
pot. Ook Dendrobiums zijn epifyten en dat wil zeggen dat
ze op bomen groeien en dus een speciaal grondmengsel
nodig hebben. In de groeiperiode (april tot oktober) geeft
men deze plant om de twee weken orchideeёnvoeding,
zodat de plant weer klaar gestoomd wordt voor een nieuwe
bloeiperiode in de winter.
Een plant met een heel
andere
bloeiwijze
als
Dendrobium Sa-nook is
Dendrobium Nobile.
De verzorging van deze
plant wijkt niet af van de Sanookserie:
 Zo licht mogelijk in de
zomer. (geen fel zonlicht)
 Een kamertemperatuur
rond 20°C. ( liefst geen
radiator onder de plant.)
 Een keer in de ±8 dagen
dompelen
in
lauw
regenwater
en
laten
uitlopen. Let erop dat de
Dedrobium Nobile heeft
potgrond niet uitdroogt.
een andere bloeiwijze dan
 Zorg dat de luchtDendrobium Sa-nook.
vochtigheid hoog is.
 Orchideeёnvoeding tot de
scheuten ongeveer 20 centimeter lang zijn.
Afwijkend:
Dendobrium Nobile bloeit niet meer op oude scheuten en
wanneer de planten uitgebloeid zijn kan men de oude stam,
nadat er nieuwe scheuten aan gegroeid zijn, verwijderen.
De nieuwe scheuten moeten een lengte
hebben van ongeveer 20 centimeter en
moeten eigen wortels hebben. Men ze dan
van de oude scheuten afsnijden, oppotten in
een combinatie van spagnum
en bark en ongeveer twee
Jonge plant.
maanden op een warme
plaats laten staan. Daarna komt de moeilijke
fase van de jonge Dendrobium Nobile. De
jonge planten moeten verhuizen naar een
plaats waar het ‘s nachts ongeveer 15°C i9s
en overdag naar een plaats waar het
ongeveer 20°C is. In deze periode, die
ongeveer zes weken duurt, vormen zich
onder de oksels van de bladeren nieuwe
3

knoppen, waaruit de bloemen komen.
Wanneer deze knoppen goed zichtbaar
zijn kan de plant weer naar de huiskamer
verhuizen en wordt ze verder behandeld
als boven beschreven.
Een andere, niet zo moeilijk te verzorgen
orchidee is de Cattleya. Deze orchidee is
Volwassen
het hele jaar door te verkrijgen en is ook
plant.
een epifyt met als oorsprong de wouden
van Zuid- en Midden-Amerika. Deze
orchidee wordt het meest verkocht in het voor- en najaar.
De Cattleya heeft opvallende bloemen. De kelkbladeren
zijn ovaal, de kroonbladeren zijn breed en de kleuren zijn
spectaculair. In de huiskamer stelt de Cattleya dezelfde
eisen als de Phalaenopsis en de Dendrobium: een lichte
standplaats, geen felle zon en een temperatuur rond de
20°C. In de zomer
Cattleya’s zijn er in vele kleuren.
kan de plant op een
lichte,
zonloze
plaats buiten staan.
Gedurende
de
winterperiode
vraagt de Cattleya
weinig water en om
de twee weken
voeding, Wel houdt ze van een wat hogere
luchtvochtigheid en dat betekent dat men af en toe de plant
moet nevelen.
Na de bloei kan men de uitgebloeide scheut wegknippen
en bij een goede verzorging zal er een nieuwe scheut met
bloeistengel groeien. Het ontwikkelen van een nieuwe
buld met bloeistengel duurt ongeveer negen maanden. De
bloeiperiode per bloeistengel is ongeveer vier weken. Op
zich valt dat tegen, maar omdat er steeds weer nieuwe
bloemstengels gevormd worden blijft de plant bloemen
houden.
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Bij de Cattleya is verpotten slechts nodig om de drie jaar
en omdat ze
een
uitgebreid
en gevoelig
wortelgestel
hebben
moet
het
verpotten
voorzichtig
gebeuren.
De wortels
die over de potrand groeien mag men bij de Cattleya niet
afknippen. De te gebruiken potgrond bestaat uit een
mengsel van middelgrove bark en spagnum en mocht het
lukken de plant zolang te houden dat er vele bulben
ontwikkeld zijn, dan mag men de plant scheuren.

De wortels van de Cattleya’s en Dendrobiums groeien
vanuit een wortelstok. Ze zijn wit, vlezig en bedekt met
een sponsachtig laagje dat water opslaat voor de plant. De
worteltoppen groeien door deling van de cellen en zo
duwen de groeiende worteltoppen de wortels vooruit op
zoek naar water en voedingsstoffen
H. Stoffels.

Tegenwoordig worden orchideeën aangeboden in
doorzichtige plastic potten met grote gaten. De potten
zijn doorzichtig om de wortels toch nog een weinig
licht te geven. Wanneer men bij een gezonde plant naar
de wortels kijkt ziet men dat de groeipunt groen is.
Daardoor is er behoefte aan licht. De grote gaten zijn er
om snel het overtollige water na het dompelen af te
kunnen voeren.

Canna’s: een verrijking van de
tuin.

N

a de mini-show van 2015 kreeg ik van een van de
leden een Canna in een kuip. Deze Canna zette ik
in mijn tuin en ik heb ervan genoten. Na de
overwintering zette ik de plant weer in de tuin en er
kwamen meerdere bloemen. Mijn belangstelling was
gewekt met als gevolg dat ik enkele planten op een show
heb gekocht. Ze hebben in de zomer mooi gebloeid, maar
de slakken hebben het mooie blad ernstig beschadigd.
De Canna, in Nederland bekend onder de naam Indisch
bloemriet,
is
afkomstig
uit
subtropisch
en
tropisch
ZuidAmerika en Aziё.
Ze groeit daar in
het wild. De plant
behoort tot de bolen knolgewassen,
maar de Canna
heeft noch bol
noch knol. De
plant groeit vanuit
een
verdikte,
ondergrondse
Prachtige kleuren en vormen.
stengel met grote
bladeren die aan
de bladeren van een bananenboom doen denken. De
stengel groeit horizontaal met aan één kant een oog en aan
de andere kant wortels. In die verdikking wordt het
voedsel opgeslagen en vanuit deze verdikking heeft de
Canna de kracht in het voorjaar weer uit te lopen.
Door het werk van kwekers zijn ook weer verschillende
cultivars ontstaan en de kleurenschakering is groter
geworden.
Het meest voorkomend in Nederland is de Canna indica,
een soort dat zeer geschikt is als plant in een kuip, maar
ook in de volle grond in de border. Het kweken in een kuip
heeft het voordeel dat de plant in het najaar niet gerooid
hoeft te worden, maar heeft het nadeel dat de plant in haar
voedselopname beperkt is. In een kuip vraagt de plant
meer verzorging dan wanneer ze in de volle grond staat,
maar in beide situaties geldt dat de plant mooier en langer
bloeit wanneer men de uitgebloeide bloemen verwijdert.
Vaker water en voeding geven is dan noodzakelijk. Of ze
nu in een kuip of in de volle grond staat, ze verbruikt heel
wat water en voeding. De wortelkluit moet constant
vochtig zijn, maar wanneer de wortels te lang in een
kletsnatte grond zitten zullen ze beslist rotten.
Canna’s houden van zon en warmte, maar niet van wind.
Ze staan graag op een windbeschutte plek in de tuin, maar
pas na de IJsheiligen kunnen ze naar buiten. Het feit dat de
wortels zich snel ontwikkelen bepaalt ook de grootte van
de kuip, immers in de volle grond wordt een plant al gauw
meer dan 60 centimeter breed.

Eenmaal de zomer voorbij moet de Canna weer naar de
vorstvrije winterberging. Eind oktober wordt de plant tot
op vijf centimeter boven de grond afgeknipt, uit de grond
gehaald en weggezet, maar in de winterperiode mag de
kluit niet uitdrogen. Een Canna als kuipplant gehouden

Een wortelstok van enkele jaren.
wordt ook afgeknipt en weggezet, maar hoeft niet (nog
niet!) uit de kuip gehaald te worden. Dat laatste gebeurt in
het voorjaar, want in de kuip zal het wortelgestel al gauw
te groot zijn voor de kuip. In het voorjaar wordt de plant
gescheurd, ook de plant die weer in de volle grond moet.
(Niet noodzakelijk wanneer de wortelkluit nog
hanteerbaar is.)
Naast een vermeerdering door scheuren is het ook
mogelijk de planten te zaaien. Toch is dat niet zo
gemakkelijk en het duurt zo’n drie jaar voordat de plant
groot genoeg is om te bloeien. Het zaad van een Canna is
vrij hard en om tot ontkieming te komen moet het zaad na
aanvijling nog twee dagen weken in warm water. Daarna
kan gezaaid worden op een warme (21°C) plaats

Verwijder uitgebloeide bloemen.
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Men kan de bloei van de Canna ook wat vervroegen door
de wortelstokken eind maart/begin april op te potten en
weg te zetten op een lichte plaats bij een temperatuur van
20°C. Na voldoende afharding worden de planten dan na
de IJsheiligen in de tuin gezet.
Canna’s zijn aandachttrekkers in de tuin. Door de mooie
kleuren vallen ze meteen op. Dat is echter niet alleen het
geval bij tuinliefhebbers. Ook parasieten, zowel insecten
als schimmels, worden door de plant aangetrokken. De
Slakken!

Een echte blikvanger in de tuin is Canna Lucifer. De
bloemen van deze
Canna zijn felrood
met gele randen.
Een jonge Canna
wordt ongeveer 1015
cm
diep,
horizontaal geplant
in
humusrijke
grond. Na het
planten
water
geven.
H. Stoffels

grootste beschadiging wordt veroorzaakt door de slakken.
Ze beschadigen heel erg de toch wel zachte bladeren. Heel
veel gaten en slijmsporen maken van de bladeren
vreselijke karikaturen. Het strooien van slakkenkorrels
heeft maar heel weinig resultaat. Heel wat tuinliefhebbers
hebben alternatieve methoden ontwikkeld, maar met
onvoldoende resultaat. (koffiedrab, zaagsel, kalk, kippen,
bekers met bier, geplette eierschalen enz.)
Een voor fuchsialiefhebbers bekende parasiet, de witte
vlieg, duikt ook herhaaldelijk op bij het Indisch bloemriet.
Ze nestelen zich massaal onder de bladeren en scheiden
een vloeistof af waarop zich een schimmel ontwikkelt.
Effectief bestrijden is bijzonder moeilijk geworden en de
tuinliefhebber moet roeien met de riemen die hij heeft.
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Fuchsia’s en kuipplanten in
tuinaarde? Vergeet het
maar….
In het voorjaar verschijnen weer de advertenties
waarin tuinaarde en potgrond worden aangeboden.
Elk jaar weer maken mensen de verkeerde keuze en
planten ze fuchsia’s en kuipplanten in de goedkopere
tuinaarde. Al na enkele weken gaat het mis en de
oorzaak ligt in de samenstelling. Tuinaarde is
weliswaar bemest, maar bestaat uit compost en
zwarte grond. Tuinaarde bevat veel organisch
materiaal, maar door de compost en de zwarte grond
bevat tuinaarde geen poriën waar lucht in zit en lucht
is voor de plantenwortels noodzaak om te groeien.
Tuinaarde in potten of bakken blijft voor de fuchsia’s
en kuipplanten veel te lang nat. Dat is niet het geval
bij goede potgrond. Deze bestaat uit veel veen
grondstoffen en heeft daardoor een luchtig karakter.
Na opdrogen worden de poriën gevuld met lucht en
kunnen de plantenwortels weer over zuurstof
beschikken.

H

Jaarverslag VFKL over 2016.

et jaarverslag over 2016 begint met enkele minder mooie gebeurtenissen. Op 3 juni bereikte ons het bericht dat
Bram van der Kraats geheel onverwacht op 71 jarige leeftijd overleden was. Dit bericht sloeg in als een bom.
Vele leden hebben Bram de laatste eer bewezen door zijn begrafenis bij te wonen.
Bram was 23 jaar lid van onze vereniging. Iedereen kende Bram. Hij had zijn speciale grappen en maakte met alle leden
een praatje. Iedereen was voor hem gelijkwaardig. Bram was ook een zeer actief lid, deed aan alle activiteiten mee. Was
ook nadrukkelijk aanwezig tijdens shows. Bram indelen bij de verkoopstand was altijd een groot succes. Met zijn vlotte
babbel wist hij de planten wel te slijten. Tijdens de vele busreizen had Bram altijd een vaste plaats in de bus. Dit vanwege
zijn lange benen. Dus op de achterste rij midden in het gangpad. Op Bram kon je altijd een beroep doen. Zo ook voor een
commissie die de gezellige avond zou voorbereiden. Bram had zijn spelquiz al helemaal klaar. Toen sloeg het noodlot
toe. Ons medeleven gaat uit naar Els, haar kinderen en kleinkinderen. Wij verliezen een plezierig, actief, lid. Bram dat je
rusten moge in vrede.
Afgelopen jaar waren ook diverse leden ernstig ziek. Sommigen zijn redelijk hersteld, andere leden sukkelen nog steeds
met hun gezondheid. Wij hopen dat jullie voor de toekomst weer spoedig opknappen en weer plezier in het leven krijgen
en met ontspanning van jullie planten mogen genieten.
Helaas hebben aan het begin van 2017 diverse leden hun
lidmaatschap opgezegd. Meestal zonder reden. De meeste van
deze leden waren nog maar kort lid. Wellicht hebben wij niet aan
hun verwachtingen kunnen voldoen. Helaas heeft ook Harrie
Schevers zijn lidmaatschap wegens ziekte moeten opzeggen. Hij
had al diverse jaren geen planten meer en deelnemen aan
activiteiten van de VFKL werd steeds moeilijker. Harrie was
ruim 19 jaar een zeer actief lid van onze vereniging .Hij deed aan
alle activiteiten mee als een heel sociaal en bewogen lid. Ook zijn
prachtige planten op onze shows zullen wij missen. Harrie heel,
heel hartelijk dank namens alle leden.
Evenals
voorgaande
jaren
werden
er
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ledenvergaderingen gehouden die allen een goede opkomst
hadden. Tijdens de eerste ledenvergadering werd de goedkeuring
verleend aan het activiteitenplan en de begroting. Een belangrijk
Ook tijdens een slecht bezochte
punt tijdens de ledenvergadering in juli was het goedkeuren van
stek-demo kan een leuke discussie
een minishow in 2017. Nu we al heel wat voorbereidingen achter
de rug hebben is doorgaan van de show nog steeds onzeker.
ontstaan.
Zowel het aantal te leveren planten als het aantal medewerkers is
nog duidelijk onder de maat. De eerste activiteit van 2016 ging niet door. Een bezoek aan kwekers ging vanwege te weinig
deelnemers voor het eerst sinds het bestaan van onze vereniging niet door. Ook de jaarlijkse stekdemo bij Marleen en
Frans van Dijck van tuincentrum Rasberg kreeg
veel te weinig belangstelling. Vandaar dat we dit
jaar een alternatief proberen: nl een stekken- en
plantenbeurs. We zijn erg benieuwd naar de
deelname.
Tijdens de goed bezochte jaarvergadering werden
de aftredende bestuursleden herkozen. Helaas is er
nog geen kandidaat die het voorzitterschap op zich
wil nemen. Het dagelijks bestuur zal voorlopig,
gezamenlijk, dit gemis proberen op te vangen. De
vraag is hoe lang houden de zittende bestuursleden
dit nog vol als er geen nieuwe aanwas komt bij het
bestuur. Tijdens de pauze van de jaarvergadering
werden wedstrijdplanten uitgereikt aan alle leden
met als doel deze mee te brengen naar de laatste
ledenvergadering in oktober. Aan het einde van de
vergadering vond de trekking van de tombola
Na een lange reis klaar voor
plaats.
een bezoek aan de tuin.
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Wat
zien
zij?

Vele plantjes waren aanwezig en ieder lid ging met minimaal één plantje naar huis, maar
vele leden hadden moeite om alle gewonnen planten thuis te krijgen. De busreis naar de
tuinen in Demen en de open kas in Melderslo was gelukkig weer een succes. De vele
deelnemers konden genieten van een prachtige tuin en vele kuipplanten in de kas die te
koop werden aangeboden.
In mei vond een infoavond plaats voor nieuwe leden. Uiteraard waren ook leden die al
langer lid waren van harte welkom.
Er waren 29 leden aanwezig
waarvan het merendeel tot de oude
kern behoorde. Tijdens deze avond
werden de aanwezigen uitvoerig
Een prachtige bloem van een
geïnformeerd over de vereniging
Liriodendron.
en natuurlijk over het hebben en
houden
van
fuchsia’s
en
kuipplanten. De insteek om alle nieuwe leden te informeren is door
de beperkte opkomst van deze leden dus maar gedeeltelijk geslaagd
De plantenveiling was dit jaar heel druk bezocht. Vele mooie planten
werden door de veilingmeester Hub Stoffels, voorzien van deskundig
verzorgadvies, te koop aangeboden. Vele planten verwisselden voor
een miniem bedrag van eigenaar. Dank aan alle leden die planten te
koop aanboden maar ook aan alle kopers van planten. Samenvattend:
een zeer geslaagde dag waarbij de onderlinge sociale contacten
Wanneer je veel koopt
werden versterkt en velen met mooie planten huiswaarts keerden.
moet je ook veel
Tijdens de derde ledenvergadering werd de opentuin voor leden
sjouwen!
aanbevolen. Een drietal leden, te weten Marleen en Frans van Dijck,
Paula en Fred Janssen en Jaqueline en Wiel Beckers stelden hun tuin
ter bezichtiging open. Evenals voorgaande jaren is dit altijd een groot succes. Alle drie mooi verzorgde tuinen. Alle drie
de tuinen waren erg variabel qua opzet en
indeling. Bij alle drie een hartelijke ontvangst
en veel aandacht voor de bezoekers. Een dag
voor nieuwe tuinideeën, andere beplanting en
leuke onderlinge contacten. Hartelijk dank aan
degenen die hun tuin open stelden, maar ook
aan alle bezoekers. Degenen die thuis zijn
gebleven hebben veel gemist.
De derde ledenvergadering werd met een
lezing van Hub Stoffels “Dwars door mijn tuin
met fuchsia's en kuipplanten” en een tombola
afgesloten.
In augustus werd door de vereniging voor de
zesde keer deelgenomen aan de “Oude
Ambachten” te Einighausen. De aankleding
van het boerenerf met fuchsia’s en kuipplanten
Een gedeelte van de tuin
deed vele liet vele mensen genieten van
van de familie van Dijck.
prachtige planten en veel complimenten
werden uitgesproken.
De vierde ledenvergadering vond half oktober. Tijdens deze bijeenkomst werden weer loten voor de grote clubactie
verkocht. Voor de vereniging een belangrijke inkomstenbron. Tijdens de pauze werd de mooiste wedstrijdplant door de
leden aangewezen. Helaas was het aantal aangeboden wedstrijdplanten ver onder de maat. Van de 120 uitgedeelde planten
waren maar 13 planten aanwezig om gekeurd te worden. Tevens werd de opzet van de gezellige avond toegelicht. Vier
leden melden zich om de avond te organiseren. Jammer dat het aantal aanmeldingen tegenviel.
Ondanks de slechte opkomst was het een prima georganiseerde avond. Het was alleen een avond met een zwart randje.
Immers onze Bram was er niet meer bij. Dank aan de mensen die de voorbereiding hebben gedaan. Dank aan alle
bezoekers. Helaas te veel thuisblijvers.
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Dit jaar vonden ook twee bloemschikavonden plaats. Een
avond voor Pasen en een avond voor de kerst. De
bloemschikavond betreffende een paasversiering werd
helaas maar door zes leden bezocht. Wel werd het een
gezellige avond en maakte men een prachtig paasstuk. Voor
het maken van een kerstversiering was meer belangstelling.
Weer een prima sfeer en een heel goed houdbaar paasstuk
voor de deelnemers. Dank aan alle deelnemers, maar vooral
dank aan de cursusleiders Marjan en Vera.
Samenvattend: Het jaar 2016 was een jaar van verdriet door
het overlijden van Bram en de relatief vele ernstige zieken in
onze vereniging. Maar ook een jaar waar we met plezier op
terugkijken. Denk maar aan de wijze lessen van Hub over de
verzorging van planten tijdens de ledenvergaderingen, de
busreis, de open tuindag, de gezellige avond, het
bloemschikken etc. Het bestuur zal lering trekken uit enkele
minder geslaagde activiteiten zoals de stekdemo, het niet
doorgaan van het bezoek aan de kweker en het echec van de
Het erf van de familie Curvers
wedstrijdplant.
tijdens Oude Ambachten.
Ideeën van leden over mogelijke verbeteringen in de aanpak
van het bestuur en/of nieuwe activiteiten zijn altijd welkom. Leden uw positieve bijdrage is hard nodig om deze
vereniging, van veelal oudere leden, ook voor de toekomst in stand te houden.
Namens het bestuur. Jan Ramaekers

Oplossing van de Quizfilippine van
februari.
Kruisbestuiving.
Pitvruchten.
Nectar.
Olijven.
Daglicht.
Tulpenboom.
Knotwilgen.
Kamerplant.
Perlite.

Forsythia.
Kornoelje.
Pelargonium.
Vruchten.
Pitten.
Gezwicht
Zwoel.

Even pauze tijdens de snoeidemo.

Bij het juist overnemen van de
letters ontstond de volgende vraag:
Hoe heet het proces waarbij groene
planten met behulp van koolzuur,
water en licht omzetten in glucose?
Het goede antwoord werd
ingestuurd door:
Marleen van Dijck
Jan Ramaekers.
Mien Gelissen.

Fotosynthese.
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Activiteitenplan 2017 (4 leden vergaderingen)
maand
febr.

datum
di 14

maart

za 11

april

do 13
di 18

april
juni

juli

juli
aug
sept.
okt

za 22
za 24 of zo
25

activiteit
Ledenvergadering (19.00 uur)
Agendapunten:
-Activiteitenplan 2017
-Begroting 2017
Plant voor het voetlicht.
Bemesting.
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Gespreksleider
Gespreksleider
H. Stoffels
H. Stoffels

Tombola???
Bezoek aan kweker:
Kwekerij Zeelenberg in Dongen
Orchideeёnkweker Lucke

Bestuur
Bestuur.

Bloemschikken.
Jaarvergadering 19.30 uur
Agendapunten:
-Jaarverslag
-Fin. jaarverslag
-Bestuursverkiezing
-Nieuwe voorzitter/gespreksleider.
-Koffie en vlaai
-Plant voor het voetlicht
Wedstrijdplant.
-Tombola??

Michel
Bestuur

Stekken- en plantenbeurs.
-Busreis:
Parkhof Swalmen fam. Hodselmans
Ampies Berg

Jan Ramaekers
Bestuur
Bestuur
Activiteiten-commissie
Bestuur.
Bestuur
Bestuur.
Bestuur

za 1
do 6
di 11

Kuipplantenveiling in zaal Aldenghoor Haelen
Plantenveiling 19.30
Ledenvergadering 19.30 uur
--regels t.a.v. de mini-show.
--meebrengen wedstrijdplant.
--hulp bij mini-show.

14.00-17.00 uur (Regio 3)
Bestuur
Bestuur.

za-zo 22-23
zo 6

Mini-show en gezellig samenzijn.
Oude ambachten Einighausen
???????????????????
Ledenvergadering 19.00 uur
-Terugblik mini-show???
-Grote Clubactie
-Contributie 2018
Winterberging.
-Gelegenheid tot snoeien van planten

Show-commissie.
-Bestuur en leden

-Snoeidemo bij Intratuin
-Bloemschikken in kerstsfeer

Bestuur
Michel

di 17

Lezing Yvonne de Hoog.
Onderwerp:
Fuchsia’s en pelargoniums.

dec.

Uitvoeder(s)
Bestuur

za. 14
do 14

Bestuur
mw. Hellenbrand
Jan Raemakers.
Hub Stoffels



Het opstarten van de planten kan niet meteen met
de volle dosis. De helft van de normale
ie uitstekend bloeiende fuchsia’s wil hebben
concentratie is voldoende.
kan dat niet bereiken zonder wat extra moeite
 Geef geen voeding aan zieke planten. Ze kunnen
en extra voeding. Fuchsia’s zijn planten die
de voedingsstoffen niet opnemen en door de
regelmatig voeding nodig hebben. Hiervoor staan de
opeenhoping in de wortelkluit verergert de kwaal.
fuchsialiefhebbers verschillende voedingsstoffen ter
 Wanneer de temperatuur boven de 23°C komt is
beschikking en welke voedingsstof men wil gebruiken
het raadzaam geen voeding in het water te doen.
is afhankelijk van het werk dat men in het geven van
De reden hiervoor is dat de planten hun
de voedingsstoffen wil stoppen.
vegetatieve groei staken. De ideale temperatuur
1. Het geven van de verschillende samengestelde
voor fuchsia’s ligt rond de 20°C.
meststoffen zoals die in

Het
geven
van
In principe zou men fuchsia’s om de drie of
het bemestingsschema
langwerkende gecoate voeding is
vier weken in water oplosbare voeding kunnen
staan vraagt de nodige
geen probleem zolang de
geven, maar voor een betere groei is het geven
aandacht
voor
de
temperatuur niet boven de 25°C
van een lagere dosering elke week beter. Nog
planten. Men moet de
komt. Gaat de temperatuur hoger
beter is het voeding te geven bij iedere keer dat
planten bekijken en
dan smelt de harslaag in éën keer
men water geeft.
beoordelen wat ze op dat
en komt alle voeding ineens vrij.
moment nodig hebben.
Terwijl de plant de vegetatieve
Reeds de aanschaf van de verschillende
groei gestaakt heeft.
meststoffen vereist dat men zich voldoende
 Wanneer men oplosvoeding geeft is het beter de
oriënteert.
concentratie zo klein mogelijk te houden. Dat
2. Gemakkelijk in gebruik is de speciale
houdt in dat men vaker voeding moet geven en
fuchsiameststof van DCM. Deze samengestelde
niet een keer per week een hoge concentratie.
meststof op organische basis (samenstelling 6-4-6
+ sporenelementen en ijzer) kan men de fuchsia’s
geven van maart tot en met oktober. Wil men de
fuchsia’s overhouden dan zal men toch in
augustus moeten stoppen met bemesten. Deze
speciaal voor fuchsia’s ontwikkelde meststof is te
verkrijgen in flacons met een doseerdop ( 1 x per
week 5 tot 10 ml per liter water)
3. Uitstekend werkende meststof is de organische
siertuinmest
7-612+4. Deze langzaam
werkende
meststof
gecombineerd met het
langzaam werkende
beendermeel houdt in
dat men maar drie keer
per
seizoen
de
Jonge stekken, het begin…..
fuchsia’s hoeft te
bemesten. Beendermeel (P 16%) in februari, drie
In februari beginnen de fuchsia’s weer uit te lopen.
of vier weken later 7-6-12+4 en dat nog een keer
De vegetatieve groei is weer gestart en men kan
voor de langste dag. Deze meststoffen hebben het
langzaam beginnen met het geven van voeding,
grote voordeel dat ze de wortelkluit niet verzilten
maar dan wel in een halve dosering.
en zelfs humusrijk maken.

Voeding voor fuchsia’s.

W

Waarop moet men nog meer letten?
 Geef geen voeding wanneer de wortelkluit droog
is.
 Opgeloste voeding kan men pas geven wanneer de
planten bladeren hebben. Alleen gedurende de
vegetatieve periode kunnen fuchsia’s voeding
opnemen.
 Pas opgepotte planten geeft men de eerste drie
weken na het oppotten geen voeding.

Door het gebruik van minerale meststoffen kan de
wortelkluit verzilten, zeker wanneer men de planten
regelmatig te sterk bemest. Fuchsialiefhebbers die
regelmatig deze neststoffen gebruiken wordt aangeraden
de wortelkluit flink door te spoelen alvorens ze op te
bergen in het winterkwartier.
H. Stoffels.
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Stekpoeder.

n het voorjaar kunnen weer veel planten gestekt
worden. Dat kan echter alleen wanneer de
moederplanten voldoende uitlopers hebben. Zeker
tegen het einde van de zomer hebben veel planten scheuten
die gestekt kunnen worden. De meeste stekken wortelen in
die periodes op eigen kracht, maar soms hebben ze een
extra hulpje nodig. Die extra hulp wordt geboden door
stekpoeder die bestaat uit talk en een synthetisch
plantenhormoon.
Dat
plantenhormoon
heet
indolylboterzuur en deze stof stimuleert de
wortelvorming. Voor de meeste stekken is een gehalte van
0,25% voldoende, maar voor stimulering van houtachtige
gewassen mag het gehalte 1% of zelfs 4% zijn. (de











concentratie staat op het potje)

Het
gebruik
van
Let op:
stekpoeder is niet
Laat geen ongedierte op de
moeilijk, maar men
stek zitten, want in de warme
moet het product op de omstandigheden ontwikkelt
juiste
manier zich snel een plaag.
gebruiken.
 Voor
kruidachtige
of half verhoute planten mag de concentratie niet
te hoog zijn. Is dat wel het geval, dan rotten de
stekken weg.
 Teveel stekpoeder aan de stek is ook funest voor
het overleven van de stek.
 Wanneer men het uiteinde van de stek eerst in
water doopt blijft teveel poeder aan de stek hangen
met als gevolg dat de stek doodgaat.
 De stek doopt men in het poeder, maar alvorens de
stek in de stekgrond te plaatsen tikt men het
overbodige poeder van de stek af.
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Steek de stek niet meteen in de stekgrond, want
dan blijft het poeder ergens hangen. Prik eerst een
gaatje en plaats daar de stek in.
Stekpoeder is maar beperkt houdbaar. Poeder dat
overjarig is werkt minder goed.
De stek moet men nooit in de pot dopen, want door
het aanwezige vocht bederft het poeder snel.
Het beste is om een hoeveelheid stekpoeder in het
dekseltje te doen en daarin de stekken te
dompelen.
Na het stekken doet men het overgebleven poeder
niet meer terug in het potje om te voorkomen dat
de inhoud vervuild raakt.
Laat het poeder zijn werk doen en trek niet na een
paar dagen aan de stek om te controleren of deze
vastzit.
Ben voorzichtig met water geven, want fuchsiaen pelargoniumstekken rotten snel daar waar de
stek de grond in gaat.
H. Stoffels.

Wat mankeert mijn
pelargonium?
De randen van de bladeren verkleuren naar roodgeel en
verwelken.
elargoniums houden van fosfor en deze
voedingsstof is belangrijk voor de ontwikkeling
van bloemen en wortels. Bij het geven van voeding
is het van belang te
letten op het tweede
getal van de NPKsamenstelling.
Wekelijks
voeding
geven met meer dan
8% fosfor is belangrijk
en wanneer de eerste
bloei voorbij is geef
ikzelf een voeding met
een
hoog
fosforgehalte (13-40-13 of 10-52-10) en wel een gram per
liter water. Deze concentratie krijgen de planten enkele
keren als ze water nodig hebben. Naast fosfor en kalium
is voor pelargoniums het sporenelement koper belangrijk
en dat sporenelement zit vaak niet in de meest gebruikte
meststoffen. Het is dus belangrijk een meststof te vinden
waarin het element koper zit. DCM heeft een meststof
speciaal voor pelargoniums en wel onder de naam:
Vloeibare meststof voor Geraniums.

P

Pelargoniums houden van een goede start en daarom voeg
ik aan de potgrond wanneer ik ze verpot een klein beetje
beendermeel toe. (maximaal drie gram per liter potgrond)
dat beendermeel met een percentage van 16% in
combinatie met de nieuwe potgrond zorgt voor de
ontwikkeling van goed bloeiende planten. Wanneer
pelargoniums drie jaar in dezelfde potgrond staan is
verpotten noodzakelijk om gebreksverschijnselen te
voorkomen.
H. Stoffels

“Apple Blossom”

In de uitgave van februari staat hetzelfde artikel, maar er ontbreekt een foto van het geconstateerde gebrek. Men kan
zich nu duidelijk het gebrek voorstellen en omdat gedurende de zomer veel pelargoniums in bakken en potten
gekweekt worden heb ik het artikel nog een keer geplaatst. Ik zou zeggen: doe er uw voordeel mee.
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In bovenstaand schema zijn de namen van in het wild voorkomende planten verwerkt. De plantennamen moeten door de
puzzelaar gezocht worden, want in de namen zijn de klinkers weggelaten.
Onderstaand vindt u de plantennamen zonder klinkers. Deze moet u zelf zoeken en
dan invullen in het schema. In het schema vindt u cijfers en gelijke cijfers zijn gelijke
klinkers. Heeft u het schema goed ingevuld dan ontstaan er in de blauwe balken
worden en die woorden vormen de oplossing. Succes!
1.rdpr
2.dlwss
3.ddlplm
4.lmpnplnt
5.strblm
6.kwpr
7.knpkrd
8.prdnblm
9.fchs
10.nrcsklkj
14

11.mrblmpj
12.dbbllf
13.kvrn
14.dzndknp
15.krntjskrd
16.krbbnschr
17.vnshr
18.dvntl
19.slmnszgl
20.hbscs

21.prprklkj
22.wrmkrd
23.httntt
24.kglblm

Nr. 9

Nr. 23.

T

De wonderlijke geschiedenis van een tombolaplant.

ijdens de ledenvergadering van dinsdag 14
februari j.l. werden ook aardbeiplanten in een
plastic zak verloot. De gelukkige winnaar van
zo’n zakje met vijf plantjes was Renate. Zij potte de
plantjes mooi op en het resultaat was verbluffend, want
tijdens een bezoek van Lou aan Renate enkele weken
later toverde zij de plantjes inclusief vruchten
tevoorschijn. Voorwaar een wonder van jewelste dat nog
nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Vermeld zij
nog dat het bezoek van Lou plaatsvond op Weiber
Fastnacht.
Aardbei Cambridge Favourite is een bekende soort die in
het midden van de zomer heerlijk sappige oranje-rode
vruchten produceert. Het is een soort die matig vatbaar is
voor ziektes. Voordeel van deze soort is verder dat ze ook
in potten gekweekt kan worden, maar dan moet de
afwatering wel in orde zijn. Het rijpen van de vruchten
kan versneld worden wanneer de plant in een kas hangt
of staat.
Zoals alle aardbeien houdt ook deze aardbei van een
goede voeding. Gebruikelijk is de gewone meststof 1210-18 en om de smaak van de vruchten en de
houdbaarheid te bevorderen kan men in de rijpingstijd
nog wat extra kali toevoegen. Veel aardbeitelers
gebruiken 20-20-20.
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Tuinmeisjes ontmoet…..

oals elk jaar brachten we in augustus 2016 een
bezoek aan de tuinbeurs Plantarium in Boskoop.
Tijdens dit bezoek kwam ik in gesprek met een
Duitse kweker van heideplanten. Ik informeerde aan het
einde van de beurs naar een restant planten omdat de
heideplanten in de berm naast mijn oprit aan vervanging
toe zijn. De groep planten die er nog stond behoort tot de
bekende groep van de struikheide, ook wel bezemheide
genoemd. Vroeger maakte men van de struiken bezems en
borstels. Deze bezemheide- Calluna vulgaris- komt al
vele eeuwen in West-Europa voor. Tijdens onze vakantie
in Brabant, begin oktober, liepen we ook door een bloeiend
heidegebied en ook deze heide behoort tot de struikheide.
Struikheide houdt van een zure, enigszins vochtige, goed
gedraineerde grond.

Girls”. Doordat de planten gretig gekocht werden ontstond
er een levendige handel. Zo worden verschillend
gekleurde knopbloeiers in één pot gekweekt en die noemt
men naar het aantal planten dat in een pot staat.
“Twingirls”, “Triogirls”, Quattrogirls”.
De planten die de kweker nog over had waren zo te zien
mooie planten, maar bij nader inzien hadden ze toch
geleden van het staan op de beurs. En inderdaad, op de
kaartjes stonden allemaal meisjesnamen: Alicia (wit),
Melanie (wit), Lena (lila-roze), enz.
Wat is het voordeel van knopbloeiers?
De bloemknoppen van knopbloeiers gaan niet open en
bestuivende insecten kunnen niet bij de nectar komen. Er
zal dus geen zaad gevormd worden en wanneer er in de
natuur zo’n mutatie voorkomt zijn de planten gedoemd uit
te sterven. Omdat de niet bestoven planten geen zaad
vormen stoppen ze de energie in het langer doorbloeien.
Knopbloeiers worden vermeerderd door het nemen van
stekken en daardoor blijven de “tuinmeisjes” kleurecht.
Garden Girls hebben dezelfde eigenschappen als
struikheide. Ze zijn bestand tegen vorst, accepteren elk
weertype en kunnen zelfs als kuipplanten gekweekt
worden. Waar ze niet tegen kunnen is kalk in de grond.
Dan fleuren ook deze “tuinmeisjes” al snel niet meer. Naar

Fantastische kleuren,
volkomen winterhard.
Gewone struikheide.
En de tuinmeisjes? Geduld, ze komen eraan. De Duitse
kweker legde me uit dat de heide die hij kweekt behoort
tot de Calluna vulgaris, maar dat er iets bijzonders met
deze heide is. Deze heide bloeide niet op een manier zoals
normale heide of andere bloemen bloeien. De knoppen van
deze heide gaan niet open en daarom wordt deze groep
gerekend tot de knopbloeiers. De kleuren zijn net zo mooi
als de kleuren van de andere heidesoorten. De bloemen
zijn echter zo gebouwd dat insecten er niet in kunnen en er
dus ook geen bestuiving plaatsvindt. Deze bloemen zullen
dan ook geen zaad vormen. Het gevolg hiervan is dat de
bloemen veel langer mooi blijven. De kleurrijke knoppen
zijn niet gevoelig voor weersinvloeden en daardoor
bloeien ze door tot in de herfst en soms tot in de winter.
Deze knopbloeiers worden Garden Girls genoemd
(tuinmeisjes) omdat het gaat om een hele groep planten die
meisjesnamen
als
Knopbloeiers zijn niet door
cultivarnaam
veredelaars gemaakt. Het is
hebben.
De
een natuurlijk verschijnsel dat
oorspronkelijke
bij
meerdere
planten
naam
was
voorkomt.
Veredelaars
Gardengirls ( een
zoeken mutanten op en
woord), maar de
kweken nieuwe variëteiten.
handel
Een voorbeeld zijn deze
veranderde
de
“tuinmeisjes”.
naam in “Garden
16

de “kapper” moeten ze ook, net zoals alle meisjes. Dat
gebeurt na de winter in maart. Terug knippen kan tot aan
het oude hout. Niet erin, want dan lopen ze niet meer uit
en wil men ze na de snoei een oppepper geven dan geeft
gedroogde koemest een uitstekend resultaat.
Heel mooi doen deze “ tuinmeisjes “het ook in potten of
bakken als vervangers van de
zomerbloeiers. Heel vaak worden
ze gecombineerd met viooltjes.
Voor het planten in potten en of
bakken is gewone potgrond
geschikt, maar men moet niet
vergeten regelmatig water te
geven.
“Triogirl
”

H. Stoffels.

Geel, de kleur van het voorjaar,
maar ook een val.

N

a de grauwe wintermaanden verheugt men zich
weer op wat kleur in de tuin. De meest
voorkomende voorjaarskleur is geel, de kleur die
mensen weer blij maakt. Niet alleen in de tuin overheerst
de kleur geel (winterakoniet, tulp, narcis, primula,
winterjasmijn) ook in de weilanden (paardenbloem), langs
de rand van bossen (speenkruid), in de moeraspoel
(dotterbloem) is de kleur geel aanwezig.
De kleur geel is opvallend en mooi om naar te kijken. Geel
brengt een zonnig effect in de tuin. Toch zijn er ook
mensen die de kleur geel niet mooi vinden en de kleur
weren uit hun tuin. Over smaak valt niet te twisten.
De kleur geel
heeft
een
belangrijke
functie in het
leven van planten
en dieren. Door
de
gele,
opvallende kleur
worden insecten
Crocussen.
gelokt en dat
werkt tot wederzijds voordeel. De insecten vinden er hun
nectar en de bloemen worden bestoven.
Ook bij de gewasbescherming speelt geel een voorname
rol. Men maakt er gebruik van de aantrekkingskracht van
geel. In de handel zijn lijmstroken verkrijgbaar. Deze
stroken zijn geel ( of blauw) en zijn voorzien van een
speciale, niet drogende lijm. Vele insecten voelen zich tot
de gele kleur aangetrokken en blijven aan de stroken
plakken. Met behulp van deze vangplaten kan men zien
welke insecten in de serre, kas of tuinkamer aanwezig zijn.

winterakoniet

dotterbloem

H. Stoffels
speenkruid

Open tuindagen
Irissen.
Liefhebbers van Irissen kunnen
hun hart ophalen in een nieuw
aangelegde tuin met heel veel
Irissen. Bezitter van deze mooie
planten is Hans Diederen en zijn
verzameling is inmiddels
opgelopen tot 500 soorten.
De opentuindagen vinden plaats
op 19 en 20 mei en op 26 en 27
mei.
Adres:
Kasteel Genbroekstraat 9
6121 KT Beek.
Meer info: 046-4855882.
Toegang gratis.
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Veiling van fuchsia’s en
kuipplanten door de VFKL.
Zegt het voort, zegt het voort……
A. Plaats en tijdstip:


De veiling vindt plaats in zaal Keulen te
Klimmen op donderdag 6 juli a.s.

Aanleveren van planten door leden van de VFKL
van 18.00-19.00 uur.

Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.

De veiling begint om 19.30 uur.
B. Richtlijnen voor deze veiling:



In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op
één kaartje moet de naam van de plant staan en de
prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het
andere kaartje moet het lidnummer staan en het
nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant
geleverd is door lidnummer 57 en dat het de derde plant
betreft.

De planten worden om de beurt naar binnen
gedragen en de veilingmeester noemt de naam van de plant
en de inzetprijs. De veilingmeester laat de plant zien en
vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat omhoog met € 0,50
en wel tot €10,00. Daarna gaat de prijs omhoog met € 1,00
Wanneer er geen bod meer is gaat de plant naar de hoogst
biedende. Steek bij een bod duidelijk de hand in de hoogte.
Dat is het teken dat u biedt. Ben voorzichtig met
onverwachte bewegingen van de arm of met het zwaaien
naar vrienden. De veilingmeester kan die beweging als een
bod zien.

De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en
daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling,
meenemen. Zet de plant op een niet storende plaats in de
zaal of , nog beter, breng ze meteen naar de auto.

Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart
gezet en kunnen na afloop van de veiling door de
aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden.

Zijn alle planten geveild, dan moeten de mensen
aan de afrekentafel even tijd krijgen. In diwe tijd rekenen
zij uit wat de aanbieder voor zijn verkochte planten in
totaal krijgt.

Van de opbrengst wordt 90% uitgekeerd aan de
aanbieder en 10% blijft voor de vereniging.


Leden van de VFKL mogen planten ter veiling
aanbieden.

De planten moeten aangeleverd worden in schone
pot.

Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
1.
Oudere, overjarige planten. Deze worden per stuk
geveild.
2.
Jonge, nog niet overjarige planten. Deze worden
per set van minimaal 6 planten geveild. Een set mag
bestaan uit verschillende planten.

De planten moeten gezond en vrij van ongedierte
zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen, dan kan
het bestuur de betreffende plant weigeren.

Zowel de oude als de jonge
planten moeten een goed wortelgestel
hebben. Wanneer ter controle de plant uit
Op de veiling kan door iedereen geboden
de pot geklopt wordt moeten de wortels
worden, dus ook door familieleden, vrienden,
minimaal de bodem van de pot bereikt
hebben. (dus niet daags van tevoren
buren, kennissen, buurtgenoten, en door
verpotten!)

iedereen die een gezellige avond wil meemaken.
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zowel in de volle grond als in de bakken en potten. Bij het
oppotten er voor zorgen dat er slechts een centimeter
potgrond op de bol komt.
Voor de eerste vorstnachten moeten de bollen weer
nolbegonia’s zijn gemakkelijke planten, want ze
gerooid worden. Om ze goed op te bergen worden de
doen het goed op plaatsen waar andere planten
stengels
op
niet
willen
ongeveer
twee
bloeien. Het zijn geen
centimeter
boven
zonaanbidders
en
de knol afgesneden
wanneer men daarmee
en op een droge
rekening houdt heeft
koele
plaats
men veel plezier van
bewaard.
planten met enkele of
Wanneer
de
gevulde bloemen. De
knollen
te
groot
bloemen doen vanaf
geworden
zijn,
afstand denken aan de
want
ze
dikken
elk
bloemen
van
jaar, kan men ze in
Knolbegonia’s plant men met de holle kant boven.
Camellia’s en rozen
het voorjaar met
Niet alleen de variatie
een
scherp
mes
in
stukken
verdelen,
er
voor zorgend dat
in kleuren is enorm, maar de grootte van de bloemen. Er
elk gedeelte een oog heeft waar de knol kan uitlopen.
zijn bloemen bij met een doorsnede van ruim 15
Ontdekt in tropische en subtropische streken van diverse
centimeter. De halfschaduw is de meest geliefde plaats,
werelddelen. De begonia is genoemd naar een zekere
maar op een niet te donkere schaduwrijke plek lukt het ook
Begon, die gouverneur van Haïti was in de zeventiende
nog wel.
eeuw.
Knolbegonia’s kan men in twee groepen verdelen namelijk

Knolbegonia’s, dankbare perken kuipplanten.

K

rechtopgaande en hangende knolbegonia’s. De hangende
soorten worden ook wel Pendula’s genoemd.
Mijn knolbegonia’s worden in maart opgepot (ongeveer
15°C ) en bloeien de hele zomer door tot in oktober en
wanneer de vorst geen spelbreker is tot in november.
Geplant in gewone potgrond met de holle kant naar boven
en regelmatig van water en voeding voorzien (om de twee
weken) leveren deze planten een uitzonderlijke prestatie

Wanneer men geen plaats heeft om de begoniaknollen
voor te trekken moet men met planten in de volle
grond wachten tot eind april. Voordat de jonge
uitlopers zich boven de grond laten zien is half mei
voorbij en is de kans op nachtvorst zeer klein.
H. Stoffels

19

Met Chantal op stekkenjacht.

Z

aterdag 11 maart. Een bus met 44 leden van de
VFKL vertrekt precies om acht uur vanuit de
Schoolstraat in Klimmen. Het weer is redelijk te

Keren was geen optie, want de weg was te smal. De enige
mogelijkheid was in zijn achteruit weer terug en dan bleek
dat Chantal een zeer ervaren chauffeuse is. Zonder ook
maar een hapering werd de bus in zijn achteruit weer naar
de grote weg gestuurd. Een knap staaltje van
rijvaardigheid. Iedereen in de bus volgde de
verrichtingen van Chantal en had grote
bewondering voor haar rijvaardigheid met
zo’n lange bus. Via een andere route werd de
kwekerij gevonden, de bus werd geparkeerd
en de mensen stapten uit. Zo op het eerste
Potinara Shinfong Little Sun

Op pad naar de orchideeënkwekerij.
noemen en de aanwezigen zijn goed gemutst. Met de
comfortabele bus van de firma Heythuyzen gaat het
richting Duitsland. Daar zal een bezoek gebracht worden
aan orchideeënkwekerij Luke in Neunkirchen-Vluyn. Nog
maar net onderweg kwam de vraag of de WC-deur open
mocht en omdat dat niet meteen lukte moest er op een
parkeerplaats gestopt worden. Na opheffing van het

Kijken en uitzoeken.
mankement kon de reis weer verder en dankzij de
rijkunsten van de chauffeuse kwamen we goed in
Neunkirchen-Vluyn aan, maar dat betekent nog niet dat we
de kwekerij gevonden hebben. Het navigatiesysteem
stuurde de chauffeuse een smalle, maar geasfalteerde weg
in. Maar na een kilometer kon de bus niet meer verder.
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gezicht haddeen we niet te maken met de
modernste kwekerij, want de buitenkant
kwam nogal oud over. Binnen was echter
alles netjes ingericht en konden we de
verschillende
orchideeënsoorten
bewonderen. Er waren planten in overvloed
en ze zagen er kerngezond uit. Niet alleen
Phalaenopsis, maar vele andere soorten. Heel
veel soorten stonden nog in trays en wachtten
op het oppotten. Jammer dat er geen

Zeer mooie Phalaenopsis.

Hoog. Deze reis leverde voor onze
vereniging niet alleen planten op maar
ook sociale contacten. Mensen van de
vereniging die ongedwongen bij elkaar
gingen zitten en met elkaar praatten en
discussieerden over allerlei zaken.
Na het uitzoeken van de planten was er
volop gelegenheid rustig met elkaar de
ervaringen uit te wisselen. Maar ook aan
dit gebeuren kwam een einde. Iedereen
stapte de bus in en Chantal leidde ons
weer keurig naar Klimmen. Daar
John heeft ze gevonden.
werden de planten uitgeladen en ging
iedereen weer naar huis. De echte
plantenliefhebber zal tijdens de reis wel
zijn plan gemaakt hebben hoe hij de
planten ging verzorgen en daar kon hij
begeleiding was, want daardoor waren de mensen snel
bij thuiskomst aan beginnen. Het was immers nog licht
uitgekeken. Dat er geen gids zou zijn wisten we van te
want we waren rond vijf uur weer in Klimmen. Voor zo’n
voren en had alles te maken met het inrichten van een
succesvolle ongedwongen reis zou ik elk jaar tekenen.
tentoonstelling door mensen van het bedrijf.
Samen nog even een praatje maken bij een kop koffie.
Toch werden nog enkele planten gekocht en
vanwege de kou goed ingepakt. Na iets
minder dan een uur had iedereen het wel
gezien en ging de reis verder naar Dongen.
Daar werden we welkom geheten door
Yvonne de Hoog van kwekerij Zeelenberg.
Ze legde uit waar de planten staan, wat de
kleuren van de etiketten voorstelden en gaf
aan iedereen die dat wilde een catalogus.
Veel liefhebbers gaan naar de stekken, maar
ook de koffie- en theehoek wordt goed
bezocht. In deze mooie, overzichtelijke
kwekerij verbleven we ruim twee uren. Veel
plantenliefhebbers vonden weer nieuwe
soorten en met de hulp van John en Yvonne
de Hoog gingen heel wat planten mee de bus
H.Stoffels
in. De laadruimte van de bus kon de hoeveelheid planten
net bergen en alle liefhebbers waren tevreden. Toch ging
het vandaag in deze kwekerij niet alleen over planten. In
de gezellige koffie- en theehoek (beide waren gratis!) werd
gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de familie de

Welke zal ik nemen?

Wachten op de rest
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Fuchsia-ijscoupe.

Recept van Lou Tops. Hij lust graag een ijsje en maakte met drie bolletjes room-vanille
ijs, een handvol fuchsiabessen, twee chocosticks, een gesuikerde waaier en wat slagroom
bovenstaande creatie.
Bovenstaande foto van Lou Tops (ijskenner en –liefhebber, evenals Els) bracht me op het idee op internet te zoeken
naar gebruiksmogelijkheden van fuchsiabessen. Zelf heb ik me nooit geïnteresseerd in de bessen van de fuchsia. Ik
heb alleen maar gekeken naar de kracht die de rijping aan de struik onttrekt. Dat er toch nog zoveel mogelijk is met
de bessen ontdekte ik pas na de “IJscoupe van Lou”. Ook voor mij was het een verrassing om te lezen dat
fuchsiabessen en –bloemen lekker zijn. De vruchten moeten geoogst worden wanneer ze voldoende rijp zijn. Rijp
zijn ze pas wanneer ze zwartbruin van kleur zijn en zacht aanvoelen. Volgens de geraadpleegde bronnen op internet
smaken niet alle bessen hetzelfde. Er zit veel variatie in smaak. Smaken die ik tegenkwam zijn: citrus, gember,
kamperfoelie.
Er is zelfs een fuchsia gekweekt om zijn bessen. De fuchsia heet Fuchsia aborescens Censation “Juice Berry”. Na
de bloei levert deze winterharde en wintergroene fuchsia veel blauwe bessen op. Ze smaken zoet en men kan er jam
en vruchtensap van maken. Omdat deze fuchsia ook nog zelfbestuivend is is het aantal bloemen heel groot.
Van fuchsia’s zijn niet alleen de bessen eetbaar, maar ook de bloemen. Zij dienen echter meer als decoratie.
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Colofon:
Redactie CultiVaria:

Voorzitter:

Vacant

Activiteiten:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies
Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels
behartigt voorlopig de belangen van de
vereniging.

Hannelore Stevelmans
Francien Mast
Annelies Hellenbrand.

Opmaak en verzorging:

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Grote Clubactie:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

www.vfkl.nl

Annelies Hellenbrand.

Secretaresse:
Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:
Aanleveren kopie:
4 weken voor het verschijnen van het
clubblad.
3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:
Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfkl.nl

Jan Ramaekers
Vleugelmorgenstr. 13
6171NN Stein
Tel. 046- 4333275

Bestuursleden:
Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Roy Beckers
Annelies Hellenbrand

Inzake betalingen:
VFKL
Voor alle betalingen
IBAN nummer:

NL 17 Rabo
016.99.32.206
CultiVaria aan huis.
Indien men verzekerd wil zijn van
elke nieuwe uitgave kan men er
voor kiezen het blad met de post
te laten bezorgen. Voor leden kost
dat € 12,50. Mensen die geen lid
zijn kunnen zich ook abonneren
op het blad. Zij betalen daarvoor
dan € 17,50 en krijgen het blad
vier keer per jaar bezorgd.
Overmaken op bovenstaand
banknummer o.v.v. naam en
adres is voldoende.
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