Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
OKTOBER 2020

NIEU WS B R IEF

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Verslag van de lezing
De Seychellen, een aards
paradijs door Rogier van Vugt
3 – Verslag van de ledenbijeenkomst in Alphen aan den
Rijn op zaterdag 3 oktober,
na de pauze
4 – Het regiobestuur hoort
graag van je...
5 – Overige informatie

JAARGANG 4 – NUMMER 9

1 – VAN H ET B ESTUU R

aankomsthal begroette. En ook ontbraken
de stroopwafels waarmee Ellie en Geesje
ons daar steeds mee hebben verwend.
De verrassing was daarom groot toen
Ingrid van den Berg binnenkwam met
twee zelfgebakken cakes!
Behalve de vier bestuursleden waren er
negentien ‘gewone’ leden (als er al
‘gewone leden’ bestaan) aanwezig.
Zeker geen slechte opkomst in coronatijd
en na de aanvankelijk tegenvallende
aantallen inschrijvingen.’

Als regiobestuur kijken we tevreden
terug op onze laatste bijeenkomst, met
ondermeer de geweldig interessante
lezing van Rogier van Vugt, zie punt 2.

Na de pauze kwam veel aanbod dat
levendige reacties opleverde van iedereen
die erbij was. In punt 3 doet Cees Meere
er verslag van.

Het verslag van de lezing is gemaakt door
Frits van Melle en werd voorafgegaan
door het volgende: ‘Warme Woorden
van Welkom. Daarmee begon op zaterdag
3 0ktober de laatste ledenbijeenkomst
van 2020. Voor het eerst in wijkcentrum
Ridderveld in Alphen aan den Rijn, een
mooie, ruime locatie, die ons prima in
staat stelde de corona-voorschriften na te
leven. De tafels stonden op ruime afstand
van elkaar en een vrijwilliger van het
centrum zorgde voor koffie en thee en
later tijdens de lunch ook nog voor melk
en jus. Er was dan wel geen halve boot
zoals in Moordrecht die ons steevast in de

We leven in een nieuwe werkelijkheid
door corona. Als vereniging moeten we
ons daar aan aanpassen. Frits en Cees
hebben daar aan bijgedragen door hun
beider verslag voor wie er niet bij kon
zijn. Dank daarvoor!
In deze Nieuwsbrief is te lezen dat er
gelukkig heel wat leden zijn die dat
onderschrijven. Reageer daarom als het
even kan ook op punt 4.
Hopelijk zorgen we met elkaar dat we zo
een actief 2021 krijgen dat ons stimuleert
om gezamenlijk door te gaan met onze
mooie hobby.

2 – LEZI NG ‘DE SEYC H ELLEN, EEN A ARDS PAR ADIJS’
D O O R RO G I E R VA N VU GT

Rogier van Vugt, in het dagelijks leven hoofd kassen van de Hortus botanicus
in Leiden, deed geanimeerd verslag van de bijzondere reis naar de Seychellen die
hij onlangs samen met zijn aanstaande maakte. Een verslag van Frits van Melle.
De Seychellen bestaan uit 115 eilandjes en
zijn zeer geïsoleerd gelegen in de Indische
Oceaan, ten noordoosten van Madagaskar
en zo’n 1600 kilometer uit de kust van het
Afrikaanse vaste land. 90% van de bevolking woont op het grootste eiland van de
groep, Mahé, dat qua grootte vergelijkbaar
is met Madeira. De kleinste hoofdstad van
de wereld, Victoria, bevindt zich op Mahé.
De hoogste berg van de groep is 750 meter.

Waanzinnig witte stranden
Rogier liet ons kennismaken met de voormalige – afwisselend Franse en Engelse –
kolonie door het tonen van een aantal
foto’s die een algemene indruk van het
eiland gaven: de waanzinnig witte stranden
met de nonchalant schuin hangende palmboom, de knalblauwe luchten, de mysterieus in de wolken verdwijnende bergtoppen.
Bij het vierde plaatje twijfelde ik nog.

- Als je
niet verder komt
dan de witte
stranden, dan
heb je het
mooiste van de
Seychellen
gemist.
BOVENS

Bruguiera gymnorhiza

Vooral in een kas
kan spint een
groot probleem
zijn. Door het
opzuigen van
plantensap
ontstaat er bladverkleuring.
GEHEEL LINKS

- De
oorzaak zit
meestal aan de
onderkant van
het blad.Bij hoge
temperaturen
en droge lucht
kan kasspint
zich zeer snel
uitbreiden.
Bij ernstige
aantasting
verdrogen de
bladeren en
vallen ze af.
LINKS

Bij nummer zes wist ik het zeker. De
Seychellen. Zij zijn mijn eerstvolgende
vakantiebestemming! Om aan het einde
van de lezing rap op dit overhaast genomen besluit terug te komen. Toen vertelde
Rogier namelijk dat deze reis hem, door
zeer zuinig te doen, € 4.000 p.p. had
gekost. P.P.! De Seychellen lokken duidelijk
niet de Jannen met de Petten naar hun

rijk, maar de meer vermogenden. Nu heb
ik geen petten, maar ook geen € 4.000.
Dus volgend jaar toch maar naar Renesse.
IJs, weder en corona dienende.
Gif, stekels of schutkleuren
Rogier hield een lezing die erg interessant
was (en aangenaam om aan te horen) en
voornamelijk over endemische planten en

- Het oerwoud van Mahé
is een botanische
schatkamer.
BOVEN

- Nu eens
niet in een tuincentrum maar in
de vrije natuur:
Dracaena reflexa
var. angustifolia
RECHTS

dieren handelde. Vaak wist hij iets opmerkelijks over de op de foto’s getoonde flora
of fauna te vertellen. Zoals over de landschildpad en zijn habitat. De landschildpad is een mansgroot beest en eet alles
en vooral veel. De planten in zijn omge-

–
Begonia seychellensis komt uitsluitend op Mahé
en Silhouette voor
en wordt zo’n
twee meter hoog.
LINK EN RECHTS

Begonia seychellensis
mannelijke bloem

Begonia
seychellensis
vrouwelijke bloem

– Rogier
met een Aldabra
schildpad.
ONDER

ving hebben drie manieren om zich daartegen
te beschermen: met gif, of met stekels of schutkleuren. Zich daarmee tooien kost echter veel
energie en daardoor groeien zij maar langzaam.

Begonia
seychellensis
jonge vruchten

Inmiddels zijn op veel van de bewoonde
eilanden de schildpadden uitgestorven.
De planten weten dat echter nog niet en
zij gaan dus gewoon door met zich tegen
hen te wapenen.

- De
meeste eilanden
zijn alleen per
boot bereikbaar.
LINKSBOVEN

De ingevoerde uitheemse planten hebben
nergens weet van en groeien er lustig op
los. Waardoor ze de inheemse overwoekeren. Men probeert het tij nu te keren door
de schildpadden te herintroduceren en
dat schijnt aardig te lukken.
Opmerkelijk kikkertje
Ik dacht altijd dat kikkers dril in het water
deponeren en dat de jongen daar uitgroeien van visje met staart tot kikker met
poten. Het blijkt ook anders te kunnen.
Een Seychellens kikkertje, volwassen ter

- Sechellophryne gardineri
is zo groot al een
euro. De kikker
komt volgroeid uit
het ei.
BOVEN

- Lodoicea
maldivica of Coco
de Mer komt op
slechts 2 eilanden
voor.
LINKS

- Helling
met thee.
ONDER

grootte van een één euromunt, legt eieren
in de holle steel van een varenblad. In dat
ei ontwikkelt zijn jong zich volledig en
komt met billen, poten en zonder staart
daaruit gekropen. Opmerkelijk!
Zaadje van achttien kilogram
En weten jullie dat het zaadje van de
endemische palm Coco de Mer tot wel
achttien kilogram kan wegen? Ik wel. Nu
wel. Het is zo zwaar dat de zaadjes die
niet op het land blijven liggen, maar de
zee inrollen, niet blijven drijven.

Cynorkis fastigiata

Dianella ensifolia

Na verloop van tijd gaan ze daar rotten
waardoor ze weer lichter worden en wel
het wateroppervlak opzoeken. Ze worden
dan door de stroming meegenomen en
komen zo op de stranden van bijvoorbeeld de Malediven terecht. Daar werden
en worden ze gevonden en vooral destijds voor veel geld in Europa verkocht,
lang voordat ze daar van het bestaan van
de Seychellen wisten.

Rhizophora mucronata

Bij de vragen na afloop werd er veel interessants uitgewisseld met Rogier over het
in- en uitvoeren van stekken, planten en
zaden. Het was soms hilarisch hoe iets
makkelijks door bureaucratische tussenkomst zo gecompliceerd kan zijn.
Rogier werd bedankt met de traditionele,
unieke kaart van Anja Meere en een fles
wijn en enveloppe (beide met inhoud) op
de koop toe.

Een lezing als
van Rogier laat
ons een reis van
8000 km maken
vanuit onze
stoel naar een
nauwelijks
bekende natuur.
Een gids is veelal
onontbeerlijk
en staat garant
dat je veel en
soms ook zeer
zeldzame ontdekkingen doet.
Op de Seychellen
leeft een groep
slakken die met
hun huisje kunnen schudden.

Calophyllum inophyllum

Combretum indicum
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3 – LEDEN B IJ EEN KOMST OP 3 O K TO B E R I N A L P H E N A A N D E N R I J N, N A D E PAUZ E
Uiterst geanimeerd – en met in acht neming van de regels – werd er tijdens de lunch
flink bijgepraat. Hierna kwamen nog flink wat zaken aanbod waardoor het zo leuk is
om een kuipplantenvereniging te hebben. Een verslag van Cees Meere.

Ervaringen activiteiten 2020
Na de lunch nam Rudy Vrooman het
woord. Als eerste wilde hij van de
leden weten wat hun ervaringen
waren over de regioactiviteiten 2020
en suggesties voor het programma
2021. Geesje Maas merkte op dat zij
het bezoek aan de botanische tuin
Zuidas geweldig vond. Parkeren in
Amsterdam vond men een probleem.
Dit geldt natuurlijk ook voor andere
grote steden.
De overige reacties van de leden
gingen over welke activiteiten we in
2021 kunnen doen.
Jan van Dijk kwam met de suggestie
om de Orchideeën Hoeve in Emmeloord als excursie op te nemen.

Thieu Korten vulde hem aan om hier
de Groene Prins in Steenwijkerwold
aan te koppelen.
Op de vraag aan de leden of de jaarlijkse twee ledenbijeenkomsten op
dezelfde wijze gehandhaafd moesten
worden, werd positief gereageerd.
Rondleidingen in (botanische) tuinen
worden zeer op prijs gesteld. Een optie
zou Diergaarde Blijdorp kunnen zijn
omdat die ook een aardige collectie
(sub)tropische planten heeft.
Suggesties van leden om (nieuwe)
groenbestemmingen te bezoeken,
worden zeer op prijs gesteld.
Afgesproken wordt dat vanwege de
coronacrisis er alleen eendaagse
excursies worden georganiseerd.

- De
Orchideeën
Hoeve heeft een
tropisch park
van 25.000 m2.
BOVEN

- De
Groene Prins is
een botanische
tuin en exotische
tuinplantenkwekerij.
LINKS

Regio app
Via de regio-whatsapp (nu al 21 leden)
wordt er veelvuldig met elkaar contact
opgenomen. Tot nu toe worden er veel
foto’s van alleen planten van leden
toegevoegd (een aantal laten we hierbij zien). Ferry Harms zou graag zien
dat er ook foto’s van tuinen van leden
op de app worden gezet. Verder maakt
hij iedereen erop attent dat de app ook
werkt via de computer/laptop.
Een filmpje hoe je dit kan doen staat op
www.youtube.com/watch?v=G3WAEUKO2do
Het voordeel van het gebruik van
deze app is dat er rechtstreeks contact
wordt gelegd tussen de leden onder-

Fremontodendron
californicum

Tibouchina
longifolium

Indigofera
cylindrica

ling. Dat zal de informatievoorziening
over kuipplanten sterk bevorderen en
een band scheppen tussen de leden.
Het uitwisselen van ervaringen en tips
over kuipplanten is ook een goede
optie om dit via de app te doen.
Nog geen deelnemer en toch graag
meedoen? Meld je bij Martin Talma
(tel.078-6742776 ’s avonds).
Hij voegt je graag en gratis toe.
Nieuwsbrief
Naast de app is onze Nieuwsbrief ook
een medium om tips en ervaringen
over je kuipplantenhobby met andere
leden te delen.
Een stukje over je favoriete plant met
foto’s in de nieuwsbrief laten plaatsen
is een andere optie. Of reageren op een
artikel van een ander lid. Graag ziet het
regiobestuur dan ook dat meer leden
een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief.
Het is het medium om alles over onze
hobby met elkaar te delen.
Als voorbeeld noemen we hier het
artikel van Frits van Melle ‘Spint de
baas’ in de vorige nieuwsbrief en dat
weer een reactie was op de bijdrage
van Ko Schaar die zelf een middel had
gemaakt tegen bladluis..

Pireco bladinsecten
De goede ervaringen met het middel
Pireco bladinsecten was de aanleiding
voor Frits van Melle om het woord te
nemen. Zo vertelde hij dat dit middel
preventief werkte bij het afweren van
van natuurlijke agressors op onze kuipplanten,zoals o.a. bladluizen, schildluis,
wortelluis, wolluis, wollige dopluis,
witte vlieg, spint, tripsen. Na contact
met de fabrikant/toeleverancier van
dit middel kreeg hij nog meer informatie. Bovendien werd technische ondersteuning toegezegd bij de proeven
die Frits het komende jaar met Pireco
bladinsecten wil starten.

Frits gaf wel aan dat de bevindingen
van de proeven in onze Nieuwsbrieven
zullen worden opgenomen. Ook als de
proeven negatief zouden uitvallen was
dat voor de fabrikant geen bezwaar.
De aanwezige leden hadden duidelijk
interesse en een groot gedeelte gaf
aan met de proeven van het middel
mee te willen doen.
Frits komt in een volgende nieuwsbrief
met alle verkregen informatie en hoe
en wanneer Pireco het beste te testen
is.
Besloten is dat alleen leden van Regio
West meedoen aan de proeven. De
overige regio’s krijgen informatie via
de landelijke nieuwsbrief en kunnen
eventueel zelf een onderzoekgroep
opzetten. Het tijdstip waarop dit
plaatsvindt, zal Frits in overleg met
Thieu Korten vaststellen.
Overwinteren kuipplanten
Tot slot waren er nog twee punten die
de voorzitter aan de orde wilde stellen.
Als eerste punt stelde hij voor inzicht
te krijgen welke kuipplanten we buiten
kunnen laten overwinteren.
Dit omdat we de laatste jaren steeds
meer te maken krijgen met milde
winters. Hij vraagt dan ook welke
leden met welke planten aan deze

proef willen meedoen (reactie via
secretarisregiowest@gmail.com).
Afscheid Piet Keijzer
Het tweede punt waar Rudy aandacht
voor vroeg is het naderende afscheid
van Piet Keijzer, in februari 2021, als
bestuurslid van Regio West.
Hierdoor ontstaat er – naast de nog
niet ingevulde functie van secretaris –
weer een nieuwe vacature binnen het
regiobestuur.
Mocht je meer informatie willen
hebben, neem dan contact op via
secretarisregiowest@gmail.com
of via 075-6704076.
Daarbij wil het regiobestuur benadrukken dat er steeds meer gewerkt moet
worden naar een actievere vereniging.
De verdeling van grotere of kleinere
bijdragen om zaken te realiseren zal
door veel meer leden gedragen moeten worden. Daarbij hoort ook dat

bestuurstaken zeker niet voor de
eeuwigheid gelden. Als meer leden
voor kortere tijd zouden rouleren...
Behalve een nieuw bestuurslid en een
secretaris (niet noodzakelijkerwijs een
en dezelfde persoon) worden er ook
nog handjes gezocht. Handjes die
helpen bij de uitvoering van het beleid,
niet bij het maken daarvan.
Tot een volgende keer!
Omdat hiermee zowel bestuur als
leden gezegd hadden wat ze gezegd
wilden hebben, werd de bijeenkomst
beëindigd en ging een ieder zijns
weegs. Maar pas nadat Piet Keijzer
het hoe en waarom had uitgelegd van
de plantjes (die Janny Verloop en hij
hadden meegenomen) die beneden in
de hal op een nieuw baasje stonden te
wachten, hopend op een thuis bij een
van de deelnemers.

Tigridia
pavonia

Uncarina roeoesliana

Jasminum
sambac

4 – H E T R E G I O B E ST U U R H O O RT G R A AG VA N J E . . .
Het regiobestuur wil heel graag van
haar leden weten wat men belangrijk
vindt. Hieronder besluiten en vragen
die in deze Nieuwsbrief stonden.
Reacties van zo veel mogelijk leden
zijn zeer welkom, zeker van leden die
niet actief aan ledenbijeenkomsten en
activiteiten deelnemen.
Zo kunnen we met elkaar een nog
actievere vereniging worden.
secretarisregiowest@gmail.com
BESLUITEN
π In 2021 zijn er twee ledenbijeenkomsten.
π In 2021 worden alleen eendaagse

activiteiten georganiseerd.

Citrus myrtifolia

VRAGEN
π Aan wat voor activiteit zou je
eventueel mee willen doen?

π Wie wil zich opgeven als secretaris

van Regio West?
π Wie wil zich opgeven als bestuurslid

π Heb je een voorstel voor een nieuwe

van Regio West?

activiteit?
π Wie wil zich opgeven als
π Wie overweegt met het Pireco

medewerker bij activiteiten?

onderzoek mee te doen?
π Wie wil er mee doen aan de test om

uit te zoeken welke kuipplanten
buiten kunnen overwinteren?

Corona of geen corona: het bestuur
kan niets voorbereiden voor een
later datum zonder de inbreng van
haar leden nu.

5 – OV E R I G E I N FO R M ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

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
secretarisregiowest@gmail.com
secretarisregiowest@gmail.com

