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Van de Voorzitter
Nog even en het jaar 2016 ligt weer achter ons .Het groeiseizoen is voorbij
het is winter.
Als ik zo hier en daar de reacties van tuinders hoor, denk ik dat de meesten
van ons wel goed geboerd hebben in 2016.
De eerste nachtvorst hebben we inmiddels al weer kunnen ervaren. In het
vorige clubblad schreef ik u dat we een natte, bewolkte,en zonarme
´´Hollandse Zomer´´ hebben gehad met de laatste dagen van augustus volop
zon. Gelukkig zijn ook de maanden september en oktober voortreffelijk
geweest. Bijna dagelijks werden er in Nederland temperatuurrecords
gebroken.
Nu met de winter in aantocht zijn op ons complex veel tuinen reeds gespit en
winterklaar gemaakt. Van ´´tuinen´´ of ´´even naar de tuin´´ komt het er voor
de meesten van ons de komende 2 a 3 maanden waarschijnlijk niet van.
Velen van onze leden hebben het afgelopen jaar weer bijgedragen aan het
welzijn van onze vereniging. Alle vrijwiligers bedankt namens het bestuur!
De geplande nieuwbouw van ons verenigingsgebouw heeft (buiten onze
schuld) wat vertraging opgelopen. Gelukkig hebben we van positief ingestelde ambtenaren van ons prachtig dorp het groene licht gekregen voor onze
plannen na toetsing o.a. aan de omgevingsvergunning. De verwachting is dat
we in maart kunnen beginnen met de sloop en nieuwbouw. Afijn we hopen
komend voorjaar koffie te schenken in een prachtig nieuw clubhuis.

Nu , zo in de donkere dagen voor Kerstmis beseffen we hoe snel een jaar
voorbij kan gaan.
De ´´grote wereld´´ gaat ook aan ons niet voorbij, denk maar aan de
´´Brexit´´ of aan de verkiezing van Donald Trump, of erger de beelden uit Syrie en de bootvluchtelingen om even maar wat te noemen.
Gelukkig hebben wij als hobbytuinders ons eigen plekje om tot rust te komen
en te genieten.
Ik hoop dat de hobby van´´ het tuinen´´ het komende jaar voor u allen weer
mag brengen wat u er zelf van verwacht.
Ik wens u prettige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een gezond 2017
toe.
Henk Nooteboom
Voorzitter ´

Van het secretariaat
De laatste dagen van 2016 gaan in een rap tempo voorbij en kunnen we terugkijken op een
jaar waarin het nat maar ook heel droog is geweest, sommige teelten konden daar niet zo
goed mee overweg en zijn dan ook mislukt.
Aan het eind van een tuinjaar zijn er altijd weer tuinders die besluiten om te stoppen, jammer maar wetende dat we een grote wachtlijst hebben, blijven die vrijgekomen tuinen niet
lang leeg.
Gestopt zijn: de heren, De Roo, J. Verkade, Lansbergen, mevr. Dechering en mevr. van
Dorp.

Nieuwe leden zijn de heer Out (Imker) mevr. De Koning en mevr. Noordhoek.
Op het moment van schrijven zijn de tuinen nog niet uitgegeven, wie de nieuwe tuinders
worden leest u in het volgende clubblad.
De actitiviteitencommissie heeft een druk jaar achter de rug maar alle georganiseerde activiteiten waren zeer geslaagd. De tuincommissie heeft dit jaar weer alle aardappelpootformulieren gecontroleerd. Ook hebben zij enkele tuinders aangesproken om hun tuin wat beter te
gaan onderhouden, na deze gesprekken zijn de meeste problemen verholpen. Allen bedankt voor jullie inzet.
Deze periode is ook weer een mooie tijd om al het afval dat gedurende de zomer- maanden
is opgespaard af te voeren, maak van uw tuin geen opslag tuin.
Kijk ook eens naar overhangend groen, op een aantal plekken zijn de planten over het centrale pad gegroeid en dit is niet alleen een minder fraai gezicht, maar als we er niets aan
doen wordt het pad steeds smaller, dus graag alles verwijderen wat buiten uw eigen tuin
groeit.
De zaadgidsen zijn binnen en zijn of worden binnenkort bij de tuinders bezorgd, verder in dit
clubblad leest u daar meer over.
Zijn er andere die, ook al hebben ze (nog) geen tuin, toch een zadengids willen ontvangen
laat dit dan weten bij het secretariaat. (op=op).
De zwarte zakjes blijven een probleem, nog steeds worden de niet gewenste zakjes aan de
kant gegooid met het gevolg dat er een grote hoeveelheid afval achter blijft.
Het bestuur overweegt om te stoppen met het laten leveren van de zwarte zakjes.

Er is genoeg over geschreven en gewaarschuwd, maar er blijken toch steeds tuinders te
zijn die denken dat de vereniging dit wel opruimt, helaas voor diegene die niet selecteert
maar wel alles zelf afvoert.
Ook ons gereedschap wordt regelmatig kapot teruggeplaatst bv. kruiwagens met een lekke
band, een schep of riek met een gebroken steel etc.
Gaat er tijdens het gebruik iets stuk meldt dit dan bij het secretariaat zodat het gerepareerd
kan worden.
Als u volgend seizoen uw tuin gefreesd wilt hebben dan volgen hier enkele tips: gespitte tuinen hebben onze voorkeur, spit u niet dan moet de tuin wel vrij zijn van onkruid, staat er teveel op dan is het resultaat van het vrezen dermate slecht dat het geen verbetering voor de
grond is. Diegene die uw tuin freest mag bepalen of de tuin schoon genoeg is om gefreesd
te worden.
Een tuin wordt alleen gefreesd als er een opdracht bon is ingevuld, deze vindt u in “De
Knip”.
Bas Hoekveen (secretaris)

Activiteitencommissie
Nieuwjaarsreceptie
Zoals u van ons gewend bent organiseren we ook dit jaar de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Dit is de gelegenheid om uw medetuinders een goed en vruchtbaar oogstjaar toe te wensen
Op zaterdag 7 januari 2017 vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom op de Tuindershof.
Koppelkaarten
Op 21 januari 2017 wordt weer het koppelkaarten georganiseerd.
Verder in dit clubblad vindt u een inschrijfformulier met de nodige mededelingen.
Hieronder volgen drie verslagen van de laatste evenementen van 2016.
Van het laatste evenement Kerststukjes maken en klaverjassen op 17 december
was bij het maken van dit clubblad nog geen verslag beschikbaar.
De redactie
Herftstukjes maken en klaverjassen
Na vorig jaar voor het eerst de activiteit ´´Heftstukjes maken en klaverjassen georganiseerd
te hebben kwam, wegens het succes, hierop een vervolg op 1 oktober.
Een aantal dames (waar blijven de heren) maakte o.l.v.een enthousiaste
Janneke van Leeuwen met assistentie van Coby Nooteboom professionele bloemjuwelen.
Gezien de tevreden dames na afloop en het goedkeurend commentaar van de andere aanwezigen is dit
voor herhaling vatbaar.
Het aantal inschrijvingen voor het klaverjassen was
oneven, hierdoor moest er per ronde 1 persoon
´´slapen voor 600 punten´´. Deze taak werd vrijwillig
vervuld door
Mark van Velzen, Willem-Jan Schildmeier en Henk
Voogt.
Met rode hoofdjes en heel fanatiek werd het een verbeten strijd die nipt gewonnen werd Piet Damsteeg voor Andries Bongaards.
Zoals altijd moet er ook een ´´poedelprijs´´ zijn. Deze keer was de ´´eer´´ aan
Lenie de Vetten.
Zeker mag niet onvermeld blijven dat Lenie de Vetten de hapjes ter beschikking gesteld had.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Het was de hele dag mooi weer geweest maar ´s avonds kwam er donder en bliksem, maar
niet alleen hierdoor bleef het nog lang onrustig op de Tuindershof.
Winterbarbecue
Op 12 november was er voor de vierde keer een winterbarbecue.
Tineke had weer haar voortreffelijke snert en pompoenensoep gemaakt. Tot de laatste
druppel werd alles opgegeten.
De twee ´´grillers´´ hadden een voorraadje gemaakt zodat een ieder die na de start met zijn
tegoedbonnen in de rij stond, snel geholpen werd.
Dat de winterbarbecue een succes is bleek wel uit het veel groter aantal deelnemers dan vorig jaar
.
(zie verder op de volgende bladzijde)

(Activiteitencommissie vervolg)

De dames Ilona, Tineke en Wies werden voor hun uitstekende medewerking bedacht
met de traditionele grote Lelieboeketten.
Als dessert was er een Ijscoupe inclusief bessensaus en slagroom.
Natuurlijk was er ook weer de loterij. Vele fraaie prijzen wisselden van eigenaar.
De hoofdprijs een grote Kerstman ging naar Karin die hiermee in haar nopjes was.
Natuurlijk gaat onze dank uit naar de sponsors, die met hun beschikbaar gestelde prijzen
bijdroegen aan het succes van de loterij.
Gezien het commentaar tijdens het gezellig napraten staat een vijfde winter- barbecue zeker
in de planning.

Kerstdagtocht
Na bezoeken aan Belgie en Duitsland werd op 10 december koers gezet naar het kerstdorp
Valkenburg a/d Geul.
Het was even zoeken maar we werden mooi nabij het centrum afgezet.
Iedereen zwermde uit en bezocht één van de vele evenementen vooral de Gemeentegrot, Fluwelengrot en Winterwonderland inclusief kabelbaan, waren zeer in trek.
Als de uitdrukking´´ je kon over de hoofden lopen´´ op z´n
plaats was, dan was het hier wel. Valkenburgers die we
spraken vonden het ook druk maar wel goed voor
de commercie
Stipt op tijd vertrok de bus weer naar Maasland. Het hapje
en drankje door de activiteitencommissie ter beschikking
gesteld, werd door de deelnemers gewaardeerd.
Mooi op tijd arriveerden we in Maasland. Gezien de reacties
van de deelnemers is
zo´n dagtocht zeker voor herhaling vatbaar..
Wil Frösch

De Tuincommissie
Het is alweer de laatste maand van het jaar.
De meeste groente en fruit is weer geoogst en iedere tuinder kan gaan spitten.
Er zijn ook hier en daar een paar vroege vogels die hebben de tuin al om.
Voor het spitten is er ruim gelegenheid om afval en materiaal dat nooit gebruikt wordt af te
voeren. Hier en daar staan nog zakken en hopen groen afval waarin ongedierte zoals muizen en ratten een veilig heenkomen zoeken. Dus afvoeren die rommel. Beter voorkomen
dan genezen.
Laten we met z´n allen zorgen voor een goed onderhouden tuincomplex.
De tuincommissie wenst iedereen een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe.

Gerard Keijzer

Stopcontacten “Tuindershof”
Regelmatig treffen wij nog stekkers aan die in de stopcontacten zijn blijven zitten terwijl er niemand meer op die tuin aanwezig is. Volgens het reglement is het niet toegestaan om, als u de
tuin verlaat, de stekker in het stopcontact te laten zitten.
Uitzonderingen worden zomers gemaakt voor diegene die de druiven zwavelen, maar daarna moeten ook zij de stekker verwijderen.
Komend seizoen gaan we hier meer op controleren en wordt er na
herhaalde waarschuwingen de betreffende paal stroomloos gemaakt. Dit zal zeker niet in dank worden afgenomen door de omliggende tuinders die wel hun stekker verwijderen.
Deze maatregel is genomen om misbruik van het leveren van
stroom te voorkomen.
Bestuur

De bloembakken aan de bruggen
De 20 bloembakken aan de Maaslandse bruggen in de kom van het dorp zijn ook dit jaar weer
veel bekeken en hebben veel positieve reacties te weeg gebracht.
Het vraagt van de mensen die ze onderhouden heel wat arbeid, maar daar tegenover staat dat
het een dankbare bijdrage is aan de verfraaiing van ons dorp.
Natuurlijk is er wel eens een kritische noot. Dan hoor je dat de bakken verleden jaar
mooier waren en veel voller. Ja dat klopt, maar toen stonden er heel andere bloemen
in de bakken. Wij zijn geheel afhankelijk van wat we krijgen van het Lentiz College. Zelfs als we
onze voorkeur kenbaar maken is het nog afwachten wat we krijgen.
Ondanks dat we enige keren contact hebben gehad met de heer Meierink dreigde het alsnog
fout te gaan. De heer Meierink heeft binnen het Lentiz College een andere functie gekregen
waardoor de zomerplanten niet meer onder zij verantwoording vallen. Inmiddels is Ronald Simons aangewezen als onze nieuwe contactpersoon.
De hanggeraniums, die dit zomerseizoen in de bakken hebben gestaan, stonden ver in oktober
in volle pracht te bloeien. Dit kwam door het fraaie najaarsweer.
Daar wij de gesponsorde violen van de heer Koos Ammerlaan al 14 dagen in huis hadden, durfden wij niet langer te wachten met het verwisselen van de zomerplanten.

Vervolgens zijn de geraniums op dinsdag 1 november vervangen door winterviolen.
Ik wil de 6 mensen die zich inzetten om de bakken te onderhouden bedanken voor hun bijdrage
aan de verfraaiing van het dorp.
De werkzaamheden aan de bakken houden onder meer in: water geven, bemesten,
grond verversen, de potplanten poten, oude bloemen en dode blaadjes verwijderen
en waar nodig inboeten.
Juist door de waardering die we krijgen van de dorpsgenoten blijven we dit werk met plezier
doen.

De naam van de Volkstuinvereniging Maasland wordt hiermee op een goede manier uitgedragen.
Otto Simons

Zadengids 2017
Onlangs heeft u, of binnenkort ontvangt u, de nieuwe zadengids van Garant zaden.
Uit deze gids kunt u weer uw keuze maken voor het komende seizoen, zaden, bestrijdingsmiddelen enz, maar ook uw pootaardappelen kunt u weer bestellen. Deze laatste worden later, na
de vorst periode verstuurd.
De bestellijsten moeten voor 15 januari 2017 ingeleverd zijn bij het secretariaat: Ingeland 2
3155 GC Maasland of in de brievenbus onder de overkapping op locatie “Tuindershof”. Bestelformulieren die na deze datum ingeleverd worden kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
Al jaren doen wij de bestelling samen met volkstuinvereniging Heerjansdam, dit is om de meest
hoge korting te verkrijgen. In 2017 is de hoogst haalbare korting 30%. Dus hoe meer we gezamenlijk bestellen hoe hoger de korting. De pootaardappelen vallen niet onder deze korting.
Anders dan voorgaande jaren is het ophalen van de bestelde
zaden en overige producten. Nadat de bestelde producten binnen zijn bij het secretariaat ontvangt u een mailtje of een belletje dat de producten binnen zijn. Deze zijn dan af te halen en
direct te betalen op twee zaterdagen op locatie “Tuindershof”
secretariaat.

Spreuken voor tuinvrienden
“De tuinier zorgt dan misschien voor het raamwerk, hij zet zijn ezel klaar en schetst het patroon,
maar met het verstrijken der tijd moet hij steeds vaker een stapje terug doen en zijn penseel
aan de natuur overhandigen.
Het kan een kwelling zijn te moeten zien hoe al zijn gekoesterde ontwerpen zo drastisch veranderen onder de meedogenloze vingers van de natuur, maar ook een verrukking.
Terwijl hij meekijkt over de schouder van de natuur en het doek ziet veranderen, gebeurt er iets
prachtigs. Een op het eerste gezicht onbelangrijke bocht in een verre hoek krijgt plotseling een
dramatische lading, omdat de natuur impulsief heeft besloten een gouden acacia snel groot te
laten worden en zijn glinsterende armen te laten opheffen in een gebaar dat om een enthousiast applaus vraagt.”
Beverley Nichols
Geen bezigheid is me liever dan het cultiveren van de grond….en geen cultivatie is te vergelijken met die van de tuin….Maar ook al ben ik een oude man, als tuinier ben ik jong.
Thomas jefferson

“Zaadhandelaren weten dat ze helemaal niet in zaden handelen…maar in hoop
Geoff Hamilton
Inzending Joke Verkade

Hobbytuinder onder de loep. Dit keer Thea Vellekoop
Mijn naam is Thea Vellekoop, ik ben 55 jaar ,waarvan 36 jaar getrouwd met
Marinus Vellekoop en we hebben samen 2 zonen.
Ik ben geboren aan de Kwakelweg en groeide op tussen de sla en tomaten om het
zo maar eens te zeggen. We woonden naast de Fam. Moerman de zus en zwager
van mijn vader die daar tot zijn pensioen gewerkt heeft. Al op heel jonge leeftijd
hielp ik mee met alle werkzaamheden die het seizoen te bieden had. Dat
varieerde van " bakjes papieren", tomaten trillen, aardbeien plukken, aardappels
rapen en noem maar op. Het tuinieren zat er al vroeg in. Na de basisschool wilde
ik het liefst naar de land- en tuinbouwschool maar in die tijd was die voor meisjes
helaas nog niet toegankelijk. Met veel tegenzin heb ik toen de mavo gedaan.
Na de middelbare schooltijd ben ik zo snel mogelijk in de tuinbouw aan het werk
gegaan en doe dat nu nog steeds met veel plezier. Tegenwoordig ben ik
werkzaam in de begoniastekken voor 25 uur per week . Inmiddels al zo'n 32 jaar
voor dezelfde werkgever die voorheen een jaarrondchrysantenbedrijf had.
Daarnaast fiets ik heel graag en ben regelmatig op de tennisbaan te vinden.
Ik tuinier inmiddels al zo'n 10 jaar bij de Tuindershof, de eerste jaren met behulp
van mijn vader die het geweldig vond om zijn dochter bij te staan( hij deed het
meeste werk, ik hoefde alleen maar te oogsten) en hij heeft ook voor de
vereniging de nodige hand en spandiensten verricht. Toen hij er niet meer was
werd tuin B1 voor mij steeds vaker een plek waar ik door het gemis wat minder
graag kwam..
Mijn wens was ook een tuin met een kasje erop en ik ben heel blij dat ik in
aanmerking kwam voor tuin A4.
Daar tuinier ik nu alweer bijna een jaar met veel plezier mede door mijn eigen kas.
Op, een mooi plekje aan het Maaslandse bos en last but not least met mijn
buurmantuinder neef Marco.
Mijn favoriete teelt is toch wel de courgettes, een dankbare groente die niet snel
mislukt. Sla en andijvie zijn ook mooie groenten die vele variaties hebben.
De koolsoorten vind ik wat lastiger te telen, vaak rupsen en meer van zulk soort
gespuis. Maar de aanhouder wint dus we blijven het proberen.
Voor de zwaardere klussen in de volkstuin is manlief gelukkig bereid zich in te
spannen.
Sinds enkele jaren ben ik ook actief als bestuurslid wat zeker iets toevoegt, je bent
dan toch veel meer betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Ik hoop
dat nog vele jaren te mogen doen.
Tot slot vind ik dat we een mooie levendige vereniging hebben waar ook veel op
het sociale vlak gebeurt en waar we heel begaan met elkaar zijn en nog iets voor
onze medemens over hebben.
Thea Vellekoop

Druiventeelt
Op 12 november heb ik meegedaan met de workshop ´´Snoei geeft groei´´
Bij de stichting Westlandse Druif in Monster.
Het was een interessante cursus met een theorie en praktijkgedeelte.
Hierbij een verslag van de cursus.
Er zijn vele druivensoorten, maar niet iedere soort is geschikt om buiten te telen.
Bekende kasdruiven zijn Frankenthaler en Muscaat.
Druiven houden niet van te natte grond. Van eind maart tot half mei kan de druif
gepoot worden in de volle grond.
Belangrijk is dat de grond in het pootgat. nat moet zijn om te wortelen.
In het eerste jaar geeft druivenboom alleen blad en geen druiven.
Een druivenplant verpoten kan het beste in november/december. Na 1 jaar groei
van de druif wordt alles gesnoeid in de periode nov-dec-jan. Druiven buiten in januari,
uiterlijk half februari snoeien op 2 ogen. Voor de snoei al het blad van de boom
verwijderen en eventueel composteren. Bij leggers wordt afhankelijk van de soort op 1 of 2
ogen gesnoeid, soms op 3 ogen .Bij snoeren max 2 takken en kort op de stam houden.
Goed de stand van de ogen bepalen en de verdeling op de boom..
Oude stiften van vorig jaar afknippen. Beslist niet later de nieuwe sapstroom mag
nog niet opgang gekomen zijn.
Druiven kunnen op horizontale leggers groeien of verticaal dan spreekt men van
snoeren.
De druivenboom goed insmeren met een yoghurtpapje met zwavel. Dit ter voorkoming van
ziekten.
Alert zijn op Meeldauw!, In het groeiseizoen een bakje met zwavel neerzetten of een
zwavelverdamper ophangen in de kas.
Ruimte tussen de leggers is 1 meter. Belangrijk is tijdens de groei de dieven er op tijd
uit te halen.
In het voorjaar worden de druiven gekrent (uitgedund).
Het beste is om één tros per tak aan te houden. Lamme (verkleurde druiven) steeds verwijderen.
Belangrijk is dat er tijdens de groei goed geventileerd wordt door de luchtramen open te houden, de deur moet echter dicht blijven.
Na 4 jaar is de druivenboom volwassen en de druivenproductie maximaal, voor Frankenthaler
30 trossen en Alicante max. 25 trossen.
De schors aan de bomen laten zitten. Let op eventuele insecten. De taxuskever is funest. Deze
kever kan gevangen worden door houtwol bij de stam te leggen en elke dag te controleren of er
kevers inzittenen deze te vangen
Succes met de druiventeelt. Snoei geeft groei en lucht geeft vrucht
Coby Nooteboom

Tegelijk met de bijdrage van Coby ontving de redactie een inzending
waarin wat dieper op het snoeien van druiven wordt ingegaan.
Zie hiervoor de volgende pagina
De redactie
.

Snoeien van druiven
Over het snoeien van druiven is al veel geschreven, toch blijkt in de praktijk dat het moeilijk is
om een druif te snoeien.
1. Plant een druif op een mooie zonnige plaats en gebruik goede potgrond bij het planten. Bemest ieder jaar de druif in januari met landbouwkalk en in maart met Culterra.
2. Tijdstip van snoeien: de beste tijd om te snoeien is eind januari, begin
februari. Als het op dat moment te hard vriest (meer dan -5°) even
wachten met snoeien tot de vorst weer voorbij is. Niet te laat in het
voorjaar snoeien, de druif gaat dan “bloeden”.

3. Het eerste jaar (jaar van aankoop): bij aankoop bestaat de druif vaak
uit een lange rank van ongeveer één meter lang. Snoei deze rank terug op drie ogen (dit zijn knoppen) zie tekening 1.
4. Laat de druif groeien zoals hij wil en geleid de ranken (=takken) naar
de plaats waar u ze wilt hebben.
5.

Het tweede jaar: snoei de ranken voor 1/3 terug.
150 cm gegroeid, dan 50 cm afsnoeien (zie tijdstip van snoeien) op een oog (=knop). Daarna
zal de ingesnoeide rank weer uit
gaan lopen, het uiteinde laat u weer
groeien. Op de bestaande rank zullen
de ogen (=knoppen) ook weer uit
gaan lopen. Deze uitlopers vormen
eerst een aantal bladeren en dan
komt het trosje druiven met daarna
weer bladeren. Nu moet u twee bladeren na het trosje de jonge scheut
toppen (=afknippen). Op deze plaats
komt na een aantal weken weer een
nieuwe scheut, deze moet u telkens
verwijderen. Dit doet u tot het einde van het groeiseizoen. Zie tekening 2.
Op deze manier kan al het voedsel naar het druiventrosje. Na de oogst verliest de
druif zijn bladeren en gaat in winterrust.

6. Het derde jaar: op het juiste tijdstip (zie punt 2) gaat u weer snoeien. De ranken waar
de trossen aangezeten hebben gaat u terugsnoeien zie tekening 3 op één oog
(=knop). Dit oog loopt in het voorjaar weer uit en
u herhaald gedurende het groeiseizoen punt 5.
Het uiteinde van de rank weer voor 1/3 insnoeien,
dit blijft u ieder jaar doen tot de totale lengte van
de druif wordt bereikt. De maximale lengte is ongeveer 5 meter. De jaren hierop volgend kunt u
op deze wijze blijven snoeien.

Fruitbomen snoeien: moet dat?
Op ons complex staan inmiddels een behoorlijk aantal fruitbomen zowel in kasjes (druif, perzik)
als buiten (peer, appel, pruim) het zogenaamde groot fruit.
Ook het klein fruit (bessen, kruisbessen, bramen) is geliefd bij veel tuinders.
Het snoeien van fruitbomen is echter een vak apart. Regelmatig wordt er dan ook een beroep
gedaan op de kennis van enkele leden, die op hun beurt bereid zijn de techniek graag door te
geven.
In dit artikel willen we u graag enkele tips meegeven over de snoei van het grootfruit.
Om meerdere redenen is het noodzakelijk de fruitbomen in de tuin regelmatig te snoeien. Wanneer het blad gevallen is, en de bomen in diepe winterrust zijn, kan het snoeigereedschap voor
de dag komen.
Waarom moet er gesnoeid worden vragen velen zich af:
Snoeien is noodzakelijk om de boom gezond te houden; alle zieke takken worden weggeknipt tot op het
gezonde weefsel;
Snoeien is noodzakelijk om voldoende groei in de
boom te houden en daardoor ieder jaar vruchten te
kunnen oogsten van een goede kwaliteit. Wanneer
nooit wordt gesnoeid gaat de boom erg traag groeien en worden de vruchten klein en slecht van kwaliteit;
Snoeien is noodzakelijk om de boom voldoende open
te houden zodat licht kan doordringen in het hart
van de boom;
Snoeien is noodzakelijk om de boom de goede vorm te
geven.
Snoeien gaat beslist niet ten koste van de boom wanneer enkele takken worden weggeknipt.
Integendeel zelfs. Uiteraard moet elke fruitsoort anders worden gesnoeid; zelfs iedere boom
vraagt weer een andere behandeling.
Snoeien is eigenlijk niet uit een boekje te leren; de praktijk is de beste leermeester. Het belangrijkste is dat we durven te snoeien en dat we ook weten waarom we bepaalde takken wel of
niet moeten snoeien. Daarom hieronder alvast enkele geheugensteuntjes die u tijdens het
snoeien van grootfruit steeds in het achterhoofd moet hebben.
Snoeien doet groeien.
Bomen die jaarlijks sterk worden gesnoeid, reageren daarop door te groeien. Voor een goede vruchtdracht mag een boom niet te sterk maar ook niet te zwak groeien. Sterk groeiende of jonge bomen moeten niet te veel worden gesnoeid. Alleen wanneer een tak echt
te lang is mag hij worden ingekort. Zwakgroeiende of oude bomen moeten goed worden
gesnoeid. Door flink te snoeien wordt de groei gestimuleerd. Bij oude bomen mogen gerust enkele dikke takken uit het hart worden weggezaagd of ingekort.

Door toppen te knippen worden zijtakken gevormd.

Wanneer zomaar een top uit een tak wordt geknipt lopen een aantal zijtakken uit. Daardoor
wordt de boom erg vol en kan er geen licht in doordringen. Daarom moeten zo weinig
mogelijk takken worden ingekort door
zomaar een topje eruit te knippen. Wanneer een tak toch een stukje korter
moet wordt hij afgeknipt vlak boven een
zijtakje dat naar beneden wijst. Langere
takken die wel een aantal zijtakken kunnen gebruiken mogen natuurlijk wel
worden getopt.

De tien gouden snoeiregels
Het hoofddoel van snoeien moet zijn: de ontwikkeling van de plant in goede banen te leiden
en de plant krachtig en vitaal te houden.
Snoeien verstoort de energiebalans van de plant. Iedere plant zal na de snoei altijd een
groeireactie geven om het evenwicht weer te herstellen. Met de juiste snoeiwijze kan je
deze groeireactie sturen.
Wees behoedzaam met het drastisch snoeien van oudere planten. Te sterke snoei heeft
wortelsterfte tot gevolg. Hierdoor ontstaat rotting in het wortelgestel waardoor de plant
zich niet kan herstellen van de snoei.
Door het wegnemen van hout boven een groeiknop of scheut buigt de energiestroom af
naar de knop of scheut en hoe krachtiger het snoeien, hoe sterker de reactie daarop zal
zijn.
Takken die horizontaal of diagonaal groeien ontwikkelen sneller bloemknoppen. Vooral bij
fruitbomen is dit van belang om meer fruit te ontwikkelen.
Snoei bij voorkeur tijdens de groei van de plant of bij
aanvang van de groei. In het groeiseizoen is de
plant in staat het best te herstellen van de snoei.
Behalve als de plant in rust is stijgt het sap naar de top
van iedere twijg of zijscheut, de bovenste knop van
de ingekorte tak zal het eerst doorbreken.
Controleer regelmatig op ziek -en/of dood hout. Snoei
dit altijd direct weg om erger te voorkomen.
Gebruik scherp en het juiste gereedschap. Dit maakt
het werk een stuk lichter.
Maak nette gladde snoeiwonden. De plant zal deze
wonden sneller overgroeien en er is minder gevaar
voor indringing van bacteriën en schimmels.

Koppelkaarten
Voor de vierde keer organiseert Volkstuinvereniging Maasland
een koppelklaverjastoernooi

Datum: 21 januari 2017
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Volkstuincomplex Tuindershof
Kosten: € 10,-- per koppel
U schrijft in per koppel. Er worden 4 ronden gespeeld
waarbij de laagste score afvalt.
Er zijn wederom prachtige prijzen te winnen. Tevens wordt
grote loterij gehouden.

er een

Betaling bij inschrijving, bij voorkeur per bank.
Banknr. NL86INGB0007557585
t.n.v. Volkstuinver. Maasland
Inschrijving voor 14 jan
------------------------------------------------------------------------------Naam…………………………
Naam…………………………
Nemen deel aan het koppelklaverjastoernooi op
21 januari 2017
Telefonisch te bereiken op nr………………….
Handtekening: ……………………………..

Inleveren bij:
. Wiel Frösch Plantage 19 tel 06-38636547
of Marco Moerman Klaver 4 tel 06-46710623

