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1 – VAN H ET B ESTUU R
Naarmate de temperatuur stijgt, begint het
meer te kriebelen. Voor kuipplantenliefhebbers begon het seizoen met de ledenbijeenkomst. Deze was dit keer in Moordrecht voor
het laatst. Het bestuur van Regio West heeft
het erover gehad dat er een ‘nieuwe stijl’
van organiseren moet komen, gedragen
door veel meer mensen. Niet alles door een
paar, maar velen die iets doen...
Daar is een begin mee gemaakt. Daarvoor
dank aan Ko en Hilda Schaar, en ook aan
Peter van Helsdingen, voor zeer bruikbare
tips voor een nieuwe locatie. Dank aan
Frans Broeders voor de foto’s in deze
nieuwsbrief. Dank aan Annette Seffelaar
voor het verslag van de ledenbijeenkomst.
Hopelijk willen andere leden het stokje ook
eens overnemen. Voor een fotoreportage,
voor een artikel in de nieuwsbrief.
Of het verslag van een ledenbijeenkomst.
Of meehelpen een excursie te organiseren.
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Of meegaan naar een plantenmarkt.
Maar het idee erachter is, dat als je je
opgeeft, je er niet aan vastzit, maar dat een
volgende keer er weer iemand anders het
overneemt of dat er een kleine poule is van
leden die afwisselend een verslagje schrijven
of een activiteit ondersteunen.
Een vereniging wordt leuker als er meer
leden, met elkaar, iets ondernemen.
Ook het regiobestuur nieuwe stijl willen we
zo laten werken. En ook daar zouden veel
sneller bestuursleden elkaar moeten afwisselen. Wie geeft zich op om Cees Meere op te
volgen als nieuwe secretaris? Dat mag dan
niet betekenen dat je er tien jaar of nog
langer aan vastzit.
Wil je er meer over weten bel dan Rudy
Vrooman (075-6704067) of mail naar
secretarisregiowest@gmail.com).
Ook wil het regiobestuur al die vele leden
van onze kuipplantenvereniging die zich
steeds voornemen om mee te doen aan
een activiteit en er dan niet toe komen,
aanmoedigen om dat dit seizoen nou eens
wél te doen. Allemaal in het kader van
‘regio West, nieuwe stijl’. We hopen dit jaar
heel veel nieuwe gezichten te zien, want
samen is het een stuk leuker!
Annette Seffelaar en Frits van Melle zijn
twee leden die een Adeniumwerkgroep
hebben opgezet. In dit nummer Annette’s
tweede verslag hierover, zie punt 3.

2 – LEDEN B I J EEN KOMST 8 FEB RUAR I 2020 I N MO OR DR EC HT
Even voor half elf heette voorzitter Rudy
Vrooman alle twintig aanwezigen van
harte welkom.
Helaas viel de opkomst een beetje tegen,
slechts 14% van het totale ledental van
Regio West was aanwezig bij deze
bijzondere bijeenkomst.
Bijzonder want het betrof onder andere de
laatste ledenbijeenkomst in de kantine van
De IJssel Coatings BV, met gastvrouwen
Ellie van der Eijk en Geesje Maas.
Er was nog geen nieuwe locatie gevonden
en daarom deed de voorzitter ook alvast
een oproep aan aanwezigen en doet deze
hierbij nu ook aan alle overige leden van
Regio West om na te denken over opties
voor een nieuwe locatie.
Ideeën hierover kunnen worden doorgegeven aan hem (tel. 075-6704076) of via een
email naar het nieuwe adres van het secretariaat: secretarisregiowest@gmail.com).
Gezocht wordt vooralsnog een centraal
gelegen locatie in de regio Alphen aan
den Rijn, Benthuizen, Boskoop, De Lier of
Nieuw Vennep.

Laatste keer als multifunctionele secretataris

De laatste keer onze gastvrouw
De lezing ‘Organische meststoffen voor
kuipplanten’ door Marcel Kapitein
Marcel is accountmanager van DCM
– afkorting voor De Ceuster Meststoffen –
een familiebedrijf dat zich al 50 jaar richt
op de ontwikkeling en verkoop van

De voorzitter als projectiescherm

organische meststoffen voor bedrijven en
particulieren.
Aan de hand van een digitale presentatie
gaf hij een interessante en duidelijke
voordracht met als hoofdthema’s:
• goede lucht / vochtverhouding
• pH
• humus
• micro-organismen
• voeding

Marcel ging ook in op de verschillen tussen
organische en chemische bemesting. Tijdens
zijn lezing konden er vragen gesteld worden
en dit gaf regelmatig aanleiding tot een
levendige discussie.
De toezegging voor verspreiding van zijn
digitale presentatie is helaas niet mogelijk,
hebben we achteraf van Marcel vernomen.
Daarom zullen wij alsnog een kort verslag
van zijn presentatie maken die we in de
volgende nieuwsbrief zullen publiceren.
Lunch, uitwisseling planten en ervaringen
Iets vroeger dan gedacht kon iedereen aan
de lunch beginnen, voor drinken was, zoals
altijd, gezorgd. Diverse leden hadden ook
planten meegenomen en de gelegenheid
werd te baat genomen om informatie en
ervaringen uit te wisselen.

Marcel, zeer bedankt voor je goede lezing!
Bespreking Regio West nieuwe stijl
Regio West nieuwe stijl, met als kernpunten de wensen van de leden, hoe dit te
doen en het zoeken van een nieuwe locatie.
Het laatste onderwerp was bij de ontvangst
van de leden al aan de orde gekomen, zie
vorige pagina.
Ten aanzien van de wensen van de leden
deed de voorzitter de oproep aan aanwezigen (en doet dit bij deze aan de 86% overige leden van Regio West) om met wensen
en ideeën naar voren te komen onder het
motto: ‘Hoort, zegt het voort!’.
In de vergadering kwam het bezoek aan
kwekers aan de orde. Helaas wordt de
keuze hierin beperkter omdat kwekers
steeds meer gespecialiseerd zijn in een
bepaalde plant, minder te bezoeken zijn
(eisen arbeidsinspectie o.a.) en vaak minder
tijd hebben om een rondleiding te geven
aan bezoekers. Groothandels zoals
Waterdrinker in Aalsmeer werd als alternatief aangedragen, dit is een cash & carry
voor de detailhandel.
De voorzitter presenteerde vervolgens een
overzicht van activiteiten voor een jaarprogramma, waarbij de aanwezigen per

Geesje en Ellie, bedankt voor het 16 jaar gastvrij ontvangen van de leden in Moordrecht!
activiteit konden aangeven of deze onveranderd moest blijven, of vermeerderd of
verminderd, kon worden. Kwekerijbezoek,
bezoek exotische tuinen, aantal ledenbijeenkomsten (2) en (meerdaagse) excursies
wilde de vergadering bij voorkeur laten
zoals het nu is.
Bezoeken aan vaste plantentuinen, niet
zijnde exotisch, kon verminderd worden.
De deelname aan plantenmarkten levert
weliswaar een behoorlijke bron van
inkomsten op en daarnaast waardevolle
contacten. Maar vergt ook de nodige tijdsinvestering van op dit moment een vaste
kern van leden. Hoe dit te continueren en
verder te gaan regelen is, zeker op (korte)
termijn, niet duidelijk.
Dit laatste maakte deel uit van de vraag
hoe er invulling gegeven kan gaan worden
aan Regio West nieuwe stijl.
Voor wat de bestuursfuncties betreft:
Peter van Helsdingen wordt de nieuwe penningmeester. Prangend probleem is echter
de invulling van de vrijgekomen functie van

secretaris. In onze laatste nieuwsbrief (van
januari jl.) wordt het idee geopperd om er
een duofunctie van te maken, met een
eerste en een tweede secretaris. Verdere
uitsplitsing van taken, zoals bij Regio Oost,
is ook een optie. De voorzitter verzocht de
aanwezigen en verzoekt tevens de overige
leden van onze Regio om erover na te denken. Temeer daar in de nieuwe bestuursvorm de aanstelling van een bestuurslid
voor een beperkt aantal jaren zal zijn,
‘je zit er geen eeuwen aan vast’.
Het programma van 2020
In de laatste Nieuwsbrief van december
2019 – nummer 19 – is het jaarprogramma
terug te lezen.
Medio mei staat echter ook een bezoek aan
RM Plants en Bental op de planning,
bekeken moet worden of dit doorgaat.
Van belang is dat degenen die willen deelnemen aan de excursie naar 2 kwekerijen in
Limburg op zaterdag 30 mei zich zo spoedig
mogelijk aanmelden vanwege het organi-

Cees en Anja zijn nu terecht erelid van regio West, bedankt voor het vele dat jullie deden!
seren van een gezamenlijke lunch.
De 2-daagse excursie naar Noord Holland
op 30 en 31 juli is volgeboekt.
De ledenbijeenkomst met ruilbeurs, medio
augustus, moet nog nader ingevuld worden
en dat geldt ook voor de laatste ledenbijeenkomst in oktober op de nieuwe locatie.
Aanvullend op het regioprogramma is de
Nationale Kuipplantendag op 16 mei in
Burgers’ Zoo te Arnhem, verdere informatie
hierover kun je terugvinden in De Parel.
Feestelijke afronding
Scheidend secretaris Cees Meere kreeg
vervolgens het woord om 16 jaar Regio
West te memoreren, met herinneringen
aan allerlei ledenactiviteiten en ledenbijeenkomsten bij IJssel Coatings.
Regio West was van 1999 – 2003 slapend en
ging in 2003 opnieuw van start als Kring
Midden West. De foto’s door de jaren heen

van bezochte locaties en deelnemende
(ex-)leden die Cees bij zijn speech gebruikte,
bracht bij veel aanwezigen mooie herinneringen naar boven.
Hierna werden de gastvrouwen Ellie van
der Eijk en Geesje Maas bedankt voor 16
jaar gastvrijheid bij IJssel Coatings, met
voor kuipplantliefhebbers toepasselijke
bloemen, een dinercheque en een enveloppe met inhoud plus een mooie kaart van
Anja Meere.
Toen was het de beurt aan Cees zelf om,
samen met Anja, door de voorzitter bedankt
te worden voor alle inspanningen, 16 jaar
secretaris zijn is een hele lange tijd. Ook
voor hen bloemen, een enveloppe en een
dinercheque. Plus twee gegraveerde wijnglazen met de tekst ‘Erelid van Regio West’.
Na het dankwoord van Cees waren er ter
afsluiting van de bijeenkomst drankjes en
hapjes .

3 – ALLES OVER ADEN I UM – DEEL 2: D E N PK - MESTTEST
In deel 1 (zie nieuwsbrief 10, 2019) kwam het
wel en wee rondom het zoeken, zaaien en
opkweken van Adenium obesumzaad aan de
orde. Het opkomstpercentage van de zaden
was overall gezien ruim 80% en de meeste
zaailingen gingen goed aan de groei.
Hoe gaan we testen?
In deel 2 dan nu het vervolg: wat voor een
test? Ik wilde de invloed van kunstmest met
verhoogd N (stikstof), of P (fosfaat), of
K (kalium) op de verdere groei van Adeniumzaailingen onderzoeken. Naast de testsoort
waren gelijktijdig andere soorten gezaaid,
deze vormden in de test een soort controlegroep en kregen kunstmest met gelijke
hoeveelheden N, P en K.
Van de testsoort, Triple Superstar, had ik
15 goed bruikbare zaailingen uit 24 zaden.
Die heb ik aangevuld met 6 stuks van een
tweede soort, Black King, zodat ik met
21 plantjes kon gaan experimenteren.

Opdelen in groepjes
De 10 weken oude zaailingen mochten na
het overzetten in D9-potten eerst 2 weken
wennen aan hun nieuwe behuizing.
Daarna werden de testplantjes in 3 groepjes
opgesplitst; ieder met 5x Triple Superstaren 2x Black King-zaailingen.
• Groep N kreeg NPK 28-14-14,
• Groep P een mengsel van NPK 10-52-10
met NPK 20-20-20 (omgerekend 15-36-15)
• Groep K kreeg NPK 7-11-27.
• De controlegroep kreeg NPK 20-20-20.
De gebruikte soorten kunstmest waren alle
van het merk Peters. Normaliter wordt hiervan 15 – 20 gram per 10 liter water per week
gebruikt, ik hield 15 gram aan.
In het begin kregen de groepjes iedere twee
weken een gietbeurt met de halve concentratie, na 2 keer kregen ze wekelijks de
gewone dosering. Ik gaf zoveel water dat er
uitloop was onderuit de potjes. Meestal was
een keer per week water geven wel genoeg,

Gezellig bij elkaar in de vensterbank: de test is ingezet.

Lekker onder een parasol
De meeste zaailingen floreerden goed en
stonden bij kouder of nat weer in piepschuimdozen voor het zuid-raam in de
woonkamer. En bij zonnig weer in de tuin,
want het was intussen juni geworden.
Zaailingen kunnen niet tegen direct zonlicht, dus ging in de tuin de parasol omhoog
en stond de terrastafel vol met plantpotjes.
Er was nog precies plaats voor twee koffiemokken... Als we naar ons vakantiehuisje in
Frankrijk gingen, verhuisden de zaailingen
mee. Het is er ’s nachts kouder en overdag
warmer, ze hadden er geen moeite mee.
Terug in Nederland bleven alle planten in de
piepschuimdozen 's nachts buiten staan,
vanwege de lange periode met mooi weer
en hoge temperaturen.
Na vijf maanden in Frankrijk
bij echt warm weer kregen ze wat extra
regenwater zonder meststoffen.

Steeds meer vertakkingen
Langzaamaan werd de kleur van de stammetjes (caudexen) van frisgroen grijzer en
vervolgens bruinig, zoals het volgens de

De drie zaailingengroepen na 3,5 maanden in de test

Aanzet tot vertakken na 5,5 maand.

Zo’n caudex wil je dat het gaat worden

boeken behoorde te gaan. Steeds nieuwe
bladparen en sommige zaailingen begonnen
te vertakken. Helaas bezweken er ook diverse
door stam- of wortelrot, het betrof steeds de
minder goed groeiende exemplaren.

In september had ik van groep N nog
6 plantjes over, van groep P nog alle 7 en van
groep K 6. De groei ging er nu bij de zaailingen uit, medio september kregen ze daarom
de laatste bemesting, halve concentratie.

G RO EI OV ERZ IC HT A DEN I UM - TESTZA AI LI N GEN 2018, MEETDATUM 27 – 12 – 2 018
aantal
+ soortnaam

dikte stam
breedste punt

dikte stam
smalste punt

hoogte van
de plant

staat van de
zaailingen

gemiddelde
11 mm

gemiddelde
7,5 mm

Geen blad, caudexen deels flink
gerimpeld, 3 zaailingen hebben
een of twee vertakkingen

Groep N (NPK 28-14-14)
5x Triple Superstar
1x Black King

gemiddelde
12,5 mm

Groep P (NPK 15-36-15 = 1:1 NPK 10-52-10 MET NPK 20-20-20)
5x Triple Superstar
2x Black King

gemiddelde
15,5 mm

gemiddelde
13,5 mm

gemiddelde
8 mm

Bijna geen blad, caudexen deels
gerimpeld, 4 zaailingen hebben
twee of meer vertakkingen

gemiddelde
14,5 mm

gemiddelde
7 mm

Bijna geen blad, caudexen bijna
niet gerimpeld, 3 zaailingen hebben twee of meer vertakkingen

Groep K (NPK 7-11-27)
4x Triple Superstar
2x Black King

gemiddelde
17 mm

Arme, mishandelde zaailingen
In de herfst- en winterperiode moest ik helaas ervaren
wat je niet met Adenium-zaailingen moet doen. Niet
in de buurt van een snorrende houtkachel: droge en

warme lucht, daar houden de groeipunten niet van... En in het late najaar ook niet op een verwarmingsmat zetten, daar houden de
caudexen en het blad niet van...
Dus waren die arme, mishandelde
zaailingen eind december volledig
kaal en soms wat ingedroogd en kon
ik alleen maar hopen dat er het volgende voorjaar nog wat leven in zat.
Ondanks dat had ik met deze eerste
mesttest toch al aardig wat inzichten opgedaan over de effecten van
N, P en K op Adeniumzaailingen.
Testuitslagen
In het tabelletje op de vorige pagina
staan de cijfers per testgroepje over
de diktes van de caudexen, de
lengte ervan en het al dan niet
vertakt zijn. Maar kortweg kwam
het er op neer dat:
• Groep N de dunste caudexen had
• Groep P dikkere caudexen had
vergeleken met N en meer
vertakkingen en blad vergeleken
met de andere twee groepjes
• Groep K de dikste en kortste
caudexen had
Conclusies tot nu toe
Wat heb ik opgestoken uit deze
test? Als liefhebber van Adenium
obesum zoek je planten met een
gedrongen, dikke caudex die samen
met zijn wortels een mooie, bonsaiachtige vorm heeft. Ook optimaal
voor wateropslag in minder goede
tijden. En natuurlijk een mooie, volle
bladkroon waarin bloemen komen.
Dan is volgens de testuitslag
verhoogd N geen goede keuze.
Verhoogd K voor een compacte
caudex en verhoogd P voor wortel-,
blad- en knopvorming daarentegen

De groepen N, P en K na een jaar.

wel. De test-aantallen zijn natuurlijk
te klein om daar 'harde' conclusies uit
te trekken. Maar Frits van Melle en ik
lazen nadien op internet dat Adenium
niet gesteld is op een hoge concentratie N en dat kwam uit dit proefje ook
wel naar voren.
Over de controlegroep heb ik in dit
verhaal weinig gemeld, maar wat mij
opviel was dat veel planten in deze
groep, bemest met NPK 20-20-20, het
minder goed deden dan groep P en K.
Het voortschrijdend inzicht in de
do’s and don’ts van Adenium deed ons
besluiten om opnieuw een zaaiproef
te gaan doen in het volgende jaar.
Daarover misschien een volgende
keer meer.
Annette Seffelaar
P.S. Voorjaar 2019 bleken verreweg de
meeste zaailingen mijn mishandelingen met warmte(matten) te hebben
overleefd!

Een graft met mooie bloemen, wie wil dat niet...

4 – OVER I GE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief secretarisregiowest@gmail.com
π Uitschrijven nieuwsbrief
secretarisregiowest@gmail.com
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

