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MULPALEN
Mijlpaten in de geschiedenis van e€n organisatie ziin vaak.iubilea of andere bij
zondeÍe gebeurtenissen.
wij als Noderlandse Var(overenisios Lunnen m.t ,'nzr i,ns. idranisarie nog
niet bogèn op een eeÍbiedwaáÍdig jubileun. Màár, waar wii nu zo'n drie jaaÍ
bezis zijn met het levensvatbaar maken en tot bkrei brengcn
enigirg, he€ft onze Britse zusterverenigiDg dit jur nu al we€r hondeÍd jaar
achter zich lisgen. HondeÍd jaar Bítish Reridolosical society. Frn sebeurtenis
on bij stil te staan, misschien wel even st;l te wordcn.
Dát doen ze in Engeland gelukkig niet, ze vieÍen hun verjdardag tere.hl grools
en in stiil. Een vieÍ dagèn durcnd internalionad symposium oveÍ vaÍens.
Op eigen iniliatief zollen dÍic ldlen van ons bestuur bij dit congres aanwezig
zijn. Het besluur heeti daarnàast besloten om met een kleine stand een pÍesentatie te geven van haar bestaan.
De aquarellen die ons bcstuurslid Luuk Jaáísma gemaakt heeft van het geslacht
LecanopterLt zullen als blikvangers dienst doen. Ook laten we een in het Engels
gestelde foldeÍ naken om uit te delen.

Zo'n congres is e€n uitgelezen plaats om ons intemaiionaal te presenieÍen en om
contacteD op te doen.
lk wil van deze plaats onze Eng€lse vrienden van
teÍende mijlpaal.

haíe fiiliciteren met hutr schit-

Maàr ioch heefl ook de Ned. Varenver. e€n rnijlpaal te vieren Geen jubileum
maar een gÍote gebeuÍtenis.

1989 hebben wij met de veÍe ging €en eerste exkursie gemaakt naaÍ de
vaÍentuinen bij het hoofdkantod van het ABP (Algemeen Burgellk Pensioenfonds) in Heerlen. Hieruit zijn kontakten met het ABP voortgekomen die uiteindeliik uitmondden in overleg met de hoofddirektie. tn deze kontaklên bleek wederzijds de bêhoefte en de bereidheid om samen te werk€n om de bestaande
kollektie varens te behouden en indien mogelijk uit lc breidèn.
Het ABP van hàáÍ kant brengt de tuin en de cvcntueel noodzakelijke financiën in
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kleitr en geconplicêerd gêslacht. ln Europa komen ongeveer zes sooíen voor
waaÍvan ik er lwee naar vor€n breng: C. Ítagitis en C. díckíeana.
De eeNte is €en van ouds bekende, de tweede w€Íd pas in de eerste helft van de
voÍige eeuw ontdekt in Schotland door Prof. Knight, maar wed vernoemd naar
Prof. Dickie die deze plart onder kwekers heeft verspreid. Newman heeft de
plart besch.even in 1854 als een mogelijke nieuwe sooÍ.
Beide planten zijn onder ons bekend als
duid€lijk van elkaaÍ verschillend. Toch is
dit verschil morfologisch (naar de vorm)
onvoldoende om ze otrdeI te bÍengen als
twee soorten.

De gemiddeld kleinere en meer gedrongen
vorm met oveÍlappende blaadjes van C
díckieana \ roÍdr mmelijk ook b;j de ze€í
variabele sooít C. J'"gllir sevondên.
On de beide soorten te ondeÍscheiden
L:urmen we gebrrik maken van de verschillen in sporevormen, zoals bekende

deze samenwe*ing in, de NVV de kennis en kontaklcn over en met varensAfgesproken is e€n gezamenlijke Stichting ABP-Vaíenluin op le richten. Het
ABP kíjgt daaÍin drie, de Nw twe€ z€tels. Dc stichr;ns zal iÍ píincipe vanwege het ABP een bedrag van max. /50.000, p.r jaàr bt haar beschikking hebben op basis van een iiarlijks in te d;enÈn besrolins.

flora's aangeven: C.Ídfr'lrr heeft sporen
waarvatr het oppervlak (lerispore) b€zet is
met slekels, lerwijl op de sporen van

Ik denk dat eer zo jonge en relaticf kleinc ve.oniging als de Nederlandse vaí€nverenising in dit geval wel van e€n biizondcrc schèuícnis kan spreken, van een

mijlpàal in haar jonse geschiedenis.
Via Varenvaria en onze bijèenkomslen houden w;i u ot de hoogte van de ontwik*elingen van onze ABP-varentuin. Exkursics hi,i. ntnr loe zullen Íru zeker
vakeÍ plaatsvinden.

Harry Roskam
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De spore heeft dr'ardooÍ her aanzien

Íinsd rc rijo dooÍ een onderbroken

Íegelmarige lijsl rgevleugeld). Dar lijlr
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dus een eenvoudige zaak. Echter, in AmeÍika heeft Blasdell een uirgebrcide
srttdie vaÍt Clstopteris gemaakt (1963). Hij kwam rot de conclusie dat een apaÍte
sbtus voor c. dickieana als sooí niet te verdedigen is, want ook bii C y'dgilbkomen sporen vooÍ zoÍrder stekels. Hiermede vervalt het enige kenmerk dai de
scheiding van de twe€ soorten zou wêttigen.

CYSTOPTERIS DICKIEANA IN HET

GEDING-

De aanleiding tot dit artikel was een gmep steÍiele Cystopte* tagiis planten in
mijn tuin, waáí ik meer van wilde welen. Bij dit ondèrzoek stuitte ;k ot' {n
tweede probleem: Clstopterít .lickieana.
In dit verslag entele bijzotrderhedeÍr hieroveÍc. Ídf,r-lrr (BlaasvaÍen), voor velen van ons een bekende phnl, heh,i'rl l,Í c€n

De Hesi Flora (1984) kiest voor twe€ sooícn en volst daarmede Vida (1974)
die heeft aangebond dat de kruising rerÍápb;de C y'agitlr x tetraptoide c'
dickieanu eèr, tetíaploide sreriele hybride vooÍbÍengr. Daamir blijkt dat de
ouderplanteo een verschillende erfelijkheid hebben en daardoor elk tot een andere sooÍ moeten behoren.
Bovendien is volgens Hegi het voorkomen van de door Btasdell genoemde stekelloze c. Íagirs sporen vooí materiaal uit Europa niet vastg€,steld.
Page (1982), die ook twe€ sooíten onderscheidt, acht het mogelijk dat c..tdai

Eet is duidelijk dat c dickieana no9 pÍobleÍlj. tisch is €tr daaÍom zijn de diversi
teiten voorlopig ondergebacÀt ii het C. Ïragilís-complex. Ook is het niet zekeí
dat de Amerikaansê en Europe,se C. tlickíeana dezefde ontwikkeling hebben
doorgemaakt.

Een en andeÍ ben ik gaan bekijken bij planten uit eigen tuin en heíbarium
Volledigheidshalve geef ik eerst de betekenis van de spore-afmetingen, die misschien nutlig zijn bij nader onderzoek.
Ctstoprair is e€n ge,slacht met minsterls vieÍ ploidy-vormen. De soort C.íraqílis
komt voor als tetÍaploid, hexaploid en octoploid, d.w.z. als pladen met een 4, 6

of 8-voudige chÍomosomeffiel. C. dickieana is tetraploïd of hexaploid.
Dooí middel v de spoÍen zijn deze vomen van elkaar te onderscheiden, omdat de sporc afmetingen van C)J optérit volgens Hagenal (1961) goed de ploidy
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O.Íroprerir D N@tregen.
1. C. dickieana (C. baenitzir, sÍloÍen met Íimpels en korte perispoÍeliisr, 39-46 p.
2.C. íra?ilis ffttgilis, Valldalen 400 m, spoÍen met zeeÍ koÍte tot normale stekels,
39-49 p.3. C. Íra7ilk (hybride?), l,n 50o m, rimp€lsporen, 33-46 p. 4. C.
Ídgilrs, Gol 500 n, spoÍen zoder of Ítet wêinig stekels en korte perispoÍelUsr,
3343 !. S. C. frd9ilis, bijna eeheel steÍiel, enlele grote spoÍen zonde. srckcls,
56-'72 tt. 6. C. Íragilis, noÍmle stekelspoÍen, 31-43 /r.
lr-planten met stekelloze sporen e€n kuising zljn v^Í C.ítagilis Èn C. dk:kie
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DooÍ met deze gegevens de sporcn to meten van Ínijn O€peÍkt aantal) herbari
umplanten, constateerde ik dat c' Í.lailis'planten uit Duitsland, Zwitserland en
vier plaatsen in NooÍweger tetraploíd of hexaploïd zijn. Aan het uitedijk van de
plant is dit niet waarneembaáÍ. Bij Noorse C Íraqílis planr waren sporer te
zien die zich blijkbaar in een tussenstadium bevinden, namelijk met weinig stekets en een lijstvornige (gevleugelde) perispore. Soms zijn enkele stekels met
deze lijst versroeid. Bij een andere groep, niet selijketrd op C. dickieana' vor.d
ik mpelspoÍen. Dus een vorm var c. tagitu met C. diikieana swrct.
De planten die ik als C. dickieana verzameld heb (hexaploo blijken na veÍgelijking een langseÍektere voÍm te hebben en meer op C. Íro8ílír E lijken, maar
wel met rimpelspoÍen en een perisporelijst. Deze voÍm uit Scsndinaviê komt in
aanmerking voor de sooínaam die dooÍ Nardi (1974) is beschreven als c. lde
nitzii.

TeNlotte de e€Íder genoemde steriele C.J+dsifiFplanten uit Noorwegen. Deze
pÍoduceÍen overwegend mislukte spoÍen, door de micrcscoop te zien als Íommel
en enkele grote ronde spoÍeí (56-12 p\ zonder stekels. Misschien is dit de door
Hegi getroemde C. fragilk x C. dickieana. Als dit zo is pleit deze waaÍneming
er voor om twee soorten aan te houdetr,
Een spore-oppervlak met of zonder stekels lijkt e€n onvoldoende kenmeÍk, maáÍ
hoe moeten we dar de beide soortetr van elkaáÍ en van hutr hybriden ondeíschei-

den?
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VARENJACHT (3),: PLATYC EN U M.
In de vorige twee afleveringen zijn tussen neus en lippen door al wat kenmerken
van de Hertshoomvarens aan de orde gekomen. Nu wil ik wat verder op dir

prachtige varergeslacht jngaan.

Zo'Ír 25 ja3l geleder waren Heíshoomvarens populaire kamerplanten. In de
jaren '?0 warer ze wat minder in de gratic, maar de taatste jaren
staan ze weer
volop in de belansstelling. Uit het b€gin van hun poputaire tijd slamt her verhaal

dat propere huisvÍouwen ijverig het srof van de btaderen poetsten en ook nog de
toppen van de bladeren knipten omdat die aan de onderkanr zo bru'n verkleurden
en in hun ogen veÍÍot waren. Itr de toop van dit verhaat zal u duideliik woÍden
wat de ptanten daarme€ allemáal weÍd aaneedáàn.

Ilet

e€rste dat opvalt aan llertshooÍnvarens is dat deze ptaBlen twee soorten
bladeren vertonen. Ten e€Ísre de 'nestbladeÍen,. Deze zijn niervoÍmig of naar

boven toe verlengd en dan vaák d'ep insesneden. Afilisselend links en rechts
worden nieuwe nestbladereo gevormd en lezamen vormen zij eer botvoÍmige
klomp of een naár boven toe uitwijkende mand.
Uit het haí van deze klomp of mand onlspruiten 'looÍbladeren,. Deze steken
schuin omhoog of hangen af en zijn vaaï ste* verlakt. Op de tooÍbladeÍen zijn
aan de toppen of halverwege de vertakkingen veelat de zogenaamde sporenplekken aanwezig. Dit zijn grote stukker van her bladoppeÍvlak waar Ae sforendoos-

jes Gporangia) zijn aángelegd en zij Heuren bruin wanneeí de sporen rijp zijn.
Dus nu weet u wat die zogenaamde rot is waaÍ de vroegeÍe huisvÍouw zich zo
aan stoorde. Afknippen betekent ern grote verminking v3n het blad, maar vooral
ook dat de vaíen van zijn vooÍplantingsorganen wordt ontdaan.
Er worden 15 sooíen Heítshoomvarens ondencheiden. Deze soorten kunnen
met het blote oog worden heÍkend op grond van velschitlen in de vorm en insnijding van d€ nestbladeÍetr, de vorm en verrákkitrg van de loofbladeíen en de
plaats waar dësporen en sporendoosjas, de schubben op de worrelstok en bladbasis, en de groeiplaats.

Wat deze sooden allemaal geneen hebben is hun epifytische levenswiize
íhoeqel, twee sooneo worden ook epitiris(h d.w.z. groeieDd op roLsen te
vonden). De Hertshoomvarens veítonen kenmerkm die heel tuncrion€el zijn
voor een gÍoeiplaats op takken (of Íorsen). Derselijke ptaatsen zijn namel;jk veel
meer dan de gewone bosbodem onderhevig aan schommetingen. Regent het. dan
is het kletsnat; schijt de zon dan is her kurkdroog. Waait het, dar droog je uir
door de verdamping en koel je ook behoortijk af; in de felle zon loopt de temperatuur dan enorm op. Eén van de problenen die de epifÍ ook moet oveíwinnen
is de schaarste aan voedingsstoffen. Van êen kale tak is weinig te hálen en
wachted tot een vogel op j€ wortelhaaÍjes poept is e€n onzekere basis voor het

Voor deze zaken hebben de ÍIeÍshoomvarens e€n oplossing gevonden. De
klomp of mand van nestbladeren is een verzametptaats voor humus_ In e€n
klomp leven mieren en die bÍengen van hun fourage€rtochten vocdingstoÍfen
mee mar hun kolonie. Deze kolonies leven tussen de ope€nvolgende nestbtade_
ren. De plant groeit daar met zijn wortets ook naaÍ binnen en kan zo píofireren
van de 'geimpoíeerde' voedingsroffen. omgekeerd biêdt de planr de mieren een
goede nestgelegenïeid hoog ir de bomen, daár waar de meeste bloemen en
insecten leven. Vormen de nestbladeren een open mand, dan leven daár ook
mieíen in, en ook andere dieren- Maar b€langÍijker is dat in zo'n mand zich
allerlei afval veÍzamelt: bladafvat, dode dieren, vogelpoep (tawel), eÍu. De planr
creêrt hiermee zijn eigen 'bosbodem'. Uir chenische analyses en analyses van
de microscopische fau.a blijkr dár deze hunus frappanr€ setijkenis vert;onr met
de echte bosboden, vele meteÍs lager.

De nestbladeÍen zorgen niet alteen voor voedingsroffen, ze doen ook nog
meer. De nestbladeren zijn áan de hasis sterk verdikt, sponsachtig eisenlijk. U
raadt het al; wanne€r het íegent dan vull dit sponsachrige de€l van het btad zich
met water. De plant heeft hiermee een voorrdad om de droge rijd tussen de
buien te overbíuggen. HieÍmee is het waterpÍobleem gÍote eeis opgelost, maar
sommige soorten leven in gebieden met moessonllimaat, waar in het droge

seizoen de p€Íiode nrssen de buien wel eíg lang duuí. Geeí nood, de loofblÀder€n verwelk€í ed vallen af (na e€rst uitbundig hud sporen te hebb€n lalen waai-

en, je weet maar nooit of je het overleeft). Ên ook de nestbladeÍen wordeí
bruin. AIle levensactiviteiton worden zo op een laag pitje gezel en in het hart
van de mand blijft de gmeipunt goed beschermd. Àan het begin van de Íegentijd
leeft de planl weer helemsal op en vormt in kode tijd weeÍ groene nest- en loofbladereí.

Rest nog e€n z3ak m.b.t. het water. Opslaatr van waler is één ding, malrt je
moet ook vooÍkomen dat het vooíijdig alweer verdwenèn is. Ook hierteged
heefi de Hedshoomvaren zijn wapens. Àlle bladeren zijn namelijk dichl bezet
met haren. Deze zogenaamde steÍharen be,staan uit een ste€ltje met aan de top

lange pu ige celletr die te zamen €en plaíe steÍ vormen evenwijdig aan hel
bladoppeólak. Zij staan zó dicht op elkaar dat ze ií feite e€n laag over het blad
vormen en dáardoor de luchtbeweging vlak boven het blad sterk afremmen. Zo
voorkomen zij al te grote verdamping via de huidmondjes. Deze slerhaÍen komen alleen voor bt de Heíshoomvarens en het geslachi rytoflr. Het is een zó
u ek kenmerk dat op gtond hiervan deze twee vaÍèngeslachten als elkaars meest
nauwe verwmten worden beschouwd, hoewel ie dat Ítiet zou zeggen (op het
eersie gezicht lijken de planten helemaal niet op elkaar) Sprekeíd over deze
sterharetr, hieÍ komt onze nijvere huisvÍouw weer om de hoek: nu weel u wat
het stof op de bladeren werklijk is en ook wat u de plant aandoet door het er af
te stoffen.
Hoe de HeÍtshoomvaíen omgaat met do veÍhitting dooÍ de diíecte instraling van

de zon weel

ik op dit momeÍt niet. MaaÍ ze oveÍleven het,

dus ook hiervooÍ

zullefl bepMlde kermeÍken functioneel zijn.

Marco Roos (wodt vervolgd)

lid J. van Dooretr te Emblen (Belgiê) schrijft ons, dat bij door hem
gezaaide Pobstíchum lancitrs de vooÍkiemen soms de neiging veíonen aan
de basis te rotten. Ligt het misschien aan de staddplaats? Ën beÍaar eÍ wellicht €en produkt, dat zonder gevaar kan wordd gebruikt tegen schimmels

3. Ons

tussen de voorkieme VerdeÍ is het hem opgevsllen, dat wanneêr zijn vaÍens eetr hoogte hebben van 1,5 à 2 cm., en zij stáan in vakjes bijeen, zij
alle een veÍschillende Íeuk pÍoduceren. Kan iemand dit b€vestigen? Tot slot
zou de heer van DooÍen gràág eÍvaringen willen uitwisseletr over her kruisen
4. D€ British pteridological Society, die dit jaar lm jaar bestaar, heeft een
video-opname laten maken onder de tilel "British Fems". De opname behandelt ruim 50 varensooíen, duuÍt 25 minuten en is verkrijgbaar bij het secre,
tariaát.
5. De British Pteí. Soc. is b€gonnen met een sx\die van Tríchonanet speciosum
en vÍaagt haar leden om hulp en informatie. O.a. vragen zij om toezending

van een bladfÍagment. Het koÍlaktadÍesi Liz Sheffield, Depr. of Cell &
StructuÍal Biology, Univ. of Manchesler, Oxford Road, Manchqster Ml3 9
PL.
6. Wij zijn in het bèzit van een sporenlijst van de Brit. Pter. Soc., vermetdende
701 sooíen. U kunt bij het sekÍetariaat een afschritt aanvragen.
"t. lk vesiig graag uw aandacht op het verschiinen van
nieuwe werken over va
Helmulh Schmick - Farne in NatuÍ und caÍten, l9m 324 p.
Josephine Camus, Clive Jermy & Barry Thomas - A world of Fems - 112 p.
Clive Jermy & Josephine Canus - The illusiÍated Field cuide to Ferns and
allied Plants of the British Isles " 208 p.

Joop CoÍnijs

KORTE BERICT{TEN
lid C.E.A. Johams te Oss vestiSt otrze aandacht op een bestrijdinesmiddel tegetr luis, dat onder de naám Spint dooÍ Bayer in de handel wordt

TIIT BUITENLANDSE TUDSCHRIFTEN

1. Ons

gebracht.
2. Het dagblad Dordtenaer maakte op 9 maart melding van het feit dat op een
muuÍ in de gemeente HaÍdinxveld een Tongvaren is gevonden. Deze vaÍensooÍt is nog det e€Íder in de Alblasserwaárd aangetroffen.

Het ZwitseÍse varenblad FarnblàtteÍ verscheen m.i.v. nummer 7 in gedrukte
vorm op A5 foímaat. Een belangrijke verbeteíine. HieÍonder vermelden wij
enkele belangwekkende artikelen uit de nummeÍs 7 tot 15. Wilr u van één of
meeÍ een overdrukje hebb€n, dan kunt u dit bii mij bqstellen.

No.7 -sept. 1981 - Biolosie van enkele Drvootens-soorten. J. Schneller. 9 blz.
F-en wetenschappeliike verhandeling ov€Í de vooílplantings-biologie van DryoPterís fitLr-n|as et Dryopactis qlFrlt. D€ suteur vergelijkt beide en koml tol de
slotsom, dAt Dryoptctít flkiíat zich gemakkelijker aanpast, gemakkelijker
coDcdneert met aÍdere soorten, etr zich hierdoor sterker verbÍeidt dan de Àpogafie Dryoptcrís afrnir.

No. 8 - iuli 1982 - Varensoorten met verschillendê bladvoímen R. Góldi. 7 blz.
F€n wetenschappelijke verhandeliíg over Heine en gÍote verschillen, die kunnen
voorkomen bij de bladeÍen van dezelfde plant.
In hetzelfde numme! beÀandelt J. Schneller in 12 blz. uitvoeÍi8 de Salvinia.
Eve&ls het voÍige aÍtikel is dit vooÍ de gewone amateur moeilijk te lezen. In
het algemeen mag worden gezegd, dat FamblátteÍ overwêgend het karakter heeft
van eetr vdktijdschrift.

ll

- aDril 1984 -de heukvaren. K.U. KlêlqÊIJLhL
Besproken wordetr de verschillende lalijnse namen, die vooÍ deze sooí in gebruik zijn, alsmede de verwantschap met anderen varensootlen. De beukvaren
wordl als voorbêeld geroemd, hoe e€n apogame soort zich op suksesvolle wijze
No.

No. 15 - iuni 1986 - Paddestoelen oo midden-europese vaÍens. J. Poelt. 14 blz.
Een voor niet-wetenschappeÍs onleesbare verhandeling over een nog weinig
onderzocht ondeíwerp.

Verder zijn er aÍlikeletr van K. GÍaf ove. varens iÍ het Boliviaanse Andesge
bergte (e hun betekenis als klimaalindikatoren) en van c. en U. Benl over
varens op de eilanden Phuket €n Penang in het vefre oostÈn. (Íesp. 7 & 13 blz.)
Joop Comiis

VER-ENIGINGSMEIIWS1.

Bij ondeÍgelekerde ziin de volgende boeketr te koop:
J.W. Dyce, Fernnames and theiÍ meanings (/11,75)
R. Rush, A guide to haídy ferns (f16,80)

Dr. C.Kalknan, Mossen

en vaatplanten

(t15,)

wist te verspÍeiden.

No. 12 - trov. 1984

-

varens vatr Maleisië. E. Zoss, 8 blz.
Varens van Noord Ameri

Beide schrijveÍs bÍachteo een bezoek aan deze landen en brengen in hun aítikel

hieroveÍ veÍslag uit.

No. 13 - sept. 1985 In het licht van d€ huidige systematiek t'€hàÍdelen K.U. KÍameÍ er J J Schnellet Thelypter* li,rlbospemu en melJpteÍis palusttis, wà rbij o.a. aándacht wordt
besteed aan de verschillende naamsveranderinger (5 blz.).

Felix Cartmann behandelt hierna de één'êiige tweeliÍtg Gtmnocaryiun dryoptefis
en G. robertianum. Hij gdat uitvoerig in op de (geÍinge) verschillen er de plaatsen waar zij voorkomen (l1blz.).

N.

. tehr

lgR6 - "aut6cololislh" ondenoek naar de muurvaren. BaÍbara
SuteÍ & J.J. SchnelleÍ.
E€n uitvoeÍig, 14. btz. tellend artikel, waarir o.a. wordt ingegaan op de veÍspreiding en ontkieming vaÍl de spoÍeD. ook het karakter van de slandplaatseÍt
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2. Ingesloten tÍeft u aan onze deuwe, geheel bijgêwerkte ledenlijst.
sinds mdartraden als lid toe:

H. Meyer, Eysmastraat 46, 9294KM OUDWOIJDE
Mw. Balasse Esther, Av. Nicara 58, 1160 BRUSSEL
R. Viane, K.L. kdesanckstraal 35, 9000 GENT
PÍof. Dr. C.R.H. Wildewur, Ossenmarkt 8, 9712 NZ GRONINGEN
J. Vandaele, PÍ. AlexanderstÍaat 57, 8310 BRUGGE
R.E.J. v. Willesen, Majoraan 30, 8252 BA DRONTEN
T.J.M. Janson, SchepeÍskamp 45, 8310 VLEDDER
Dr. A.L. westra, Fonsersplaats 188, 9725 LL GRONINGEN
Mw. G. de Haan, Munthof 33, 2215 VG VOORHOIIT
Mw. A.C.C.M. v.d. Hoek, Julianalaar 97,2051 JN OVERVEEN
L. BaueÍ, Natuur & Boek, Bankastraat 1O,2585 EN DEN HAAG
W. I-eoÍhaÍds, Thiedausenerstrasse 19, D5657 HAAN
3. De ledenveÍgadering van 13 àpril weÍd bezocht door 20 leden. Na behande-

ling van enkele huishoudelijke zd<er werd HarÍy Roskam als voorzitter
herkozen. De leden weÍd veÍzocht, na te denken oveí eventuèle uitbÍeiding

l1

van het bestuuÍ. Speciaal de dubbele funktie vatr Joop Comijs we.d

in dit

Varetrs voor professionals...

verband genoemd.

Wat de planíen voor 1991 betÍeft het volgende:
s. Wij zullen met e€n stand aÉ'nwezig zijn op de Floriade 1992, eventueel
samen met de Fà. LeÍ*es. Omdat ons ook vefloeken bereiken on een
stand in te Íichten op allerlei evenementen eldeís ií het lànd, woÍdt eÍ
door ons geweÍ*l aan peÍmarcnt, verplaatsbaar stand-ÍnateÍisal.
b. Er zijn plannen voor een deterdideerkuÍsus door PeteÍ Hoveíkamp en
Marco Roos. Gedacht wordt aan 4 à 5 zaterdagen.
c. Eên bezoek aan de varetrtuin van de VU (45O sooÍten) wordt overwogen,

d.

Br is gepleit voor varen-exkuÍsie,! in eigen land, o.a. naar leden met een
eigen verzameling. kden, die hun tuin hiervoor willen opensrellen,
kumen zich bij ondergeteketrde melden.
e. Willetr leden, die btzondere ervaringen met varens hebben opgedaan,
deze aan de Íedaktie doorgeven? Misschien kom zij in aatuneÍking
voor publikatie itr ons blad.
Tiidens de lunch was eÍ, zoals gebruikelijk, een zeer geanimeerde vaÍen-ruilbeuls. Hiema hield Marco Roos eed boeiend veÍhaal met dia's oveÍ zijn
bezoeken aan tropische regenwouden.

4.

Hieronder volg €€n lijst met de namen van sporen, die oÍlze vereniging in
voo.raad he€ft, en die u kunt bestellen bij Luuk Jaanma te kusden (van
Eydenhof 5l, tel. 033-951602).
Wilt u zelf spoÍen baschikbaar stellen, dan kunt u ze tum Luuk opsturcn.
Ac ros t íc hiu n d an a4olium

De

nasls v00r het succesvol leveren vari
gezOnd uitgangsmateriaal voor varens?
Dal s bij Royal Fveleens de jarenlange teelt'
ervaring, oec0mbineerd met vo0rtdurend
0nijerz0ek 0m de teeltOmstandigheden le
oplimaliseren.

Verbeterlngen van de kwalrteit, ver'
nieuwing van het assortimenl en een jurste
teeltbegeleiding geven dan de kweker het
vertrouWen waar hi1 recht op heeÍt.

Blechnum tabul$e
CJothea dealgardii

Crathca

nilnei

Árachniodes u'ebbiana
Aspleníwt tríchonanes

Diplazium australe
Dryopterk trarcipet

A.hy r i um dis t e nt do lium

Matteucia intenvdia
No th o I a e na tt i c ho nano íd ai

Atht

um

flix-fenina cy. Fieuií

Blechnum aïenuotum
Blechnum benervíttum
Btechnun fatcifont'z

Polysíichum richardii
Pronephrion tríphlll m
Joop Comijs
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IiRrr
Poelweg 40, De Kwakel.
Postbus 35, 1430 AA Aalsmeer.
Tel. 02975-62289, tax 02975-68620.

Jonge planten met een voorsprong

