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Zeeculenta                                   20e jaargang                               februari 2011 

COLOFON 
"Zeeculenta"  is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische 
Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, SUCCULENTA. 
 
Opgericht 12 maart 1968. 
 
De afdeling Zeeland komt maandelijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand (met 
uitzondering van de maanden juli en december). 
Plaats  : De Stenge, Heinkenszand. 
Aanvang : 20.00 uur. 
De afdelingscontributie bedraagt € 12,-- per jaar. 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
BESTUUR:  
 Piet van de Vrede voorzitter  Secretariaat: 
 Sandra van Offenbeek secretaris  Sandra van Offenbeek 
 Ria Uytdewilligen penningmeester  Schoolstraat 26 
 Kees de Bonte bestuurslid  4417 AB Hansweert 
 Bea van IJzendoorn PR-functionaris  Tel.: 0113-383290 
         e-mail: evoart@zeelandnet.nl 
REDACTIE:      Redactie: 
 Tonnie de Rijke hoofdredacteur  Tonnie de Rijke 
 Piet van de Vrede redactielid  Noordweg 444 
 Bertus Spee  redactielid  4333 KL MIDDELBURG 
         Tel.: 0118-615047 
         e-mail: thonderi@hetnet.nl 
 
Drukwerk : Offsetdrukkerij GetokA v.o.f., Kapelle. 
 
TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere benodigdheden 
voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Han Mesu (0118-615702). 
 
(Voorlopige) agenda afdeling Zeeland 2011.  
25 februari 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Fotowedstrijd. Presentatie door Koos 

de Meij over de botanische tuin van Berlijn, Hortus VU en eigen 
verzameling.  

25 maart 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Lezing door Evert Smienk over 
Brazilië (deel 2). 

29 april 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Argentinië deel 4 door Tonnie de 
Rijke. 

27 mei 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Lezing van Ludwig Bercht over Zuid-
Amerikaanse planten in het algemeen. 

24 juni 2011 Maandelijkse bijeenkomst ergens op locatie. Alles staat nog 
open, er zijn nog geen voorkeuren of suggesties gedaan. 

26 augustus 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Programma nog niet bekend. 
30 september 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Programma nog niet bekend. 
28 oktober 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Programma nog niet bekend. 
25 november 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Programma nog niet bekend. 
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Uitnodiging  
 

Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 februari 2011  in De Stenge te 
Heinkenszand. 
Aanvang: 20.00 uur 

 
PROGRAMMA 

 

 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
============================================================ 
MEDEDELINGEN:  
EXCURSIE 2011. 
Ook dit jaar willen we weer een excursie organiseren samen met afd. West 
Brabant.  
Om de kosten redelijk te houden dienen we minimaal 40 deelnemers te hebben.  
Graag dan ook hierbij het verzoek aan onze leden om alvast eens na te denken 
over Uw deelname, zodat we volgende maand een plan kunnen maken voor wat 
betreft de organisatie. 
We rekenen op Uw aller deelname. 
Bertus. 

1. Opening en extra verloting. 

  2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 

  3. Rondvraag. 
  4. Praatje van Han. 
  5. Nabeschouwing kerstpuzzel door Kees de Bonte. Neem dus deze puzzel 

uit de Zeeculenta van december mee. 

  6. FOTOWEDSTRIJD. Ook dit jaar houden we weer een fotowedstrijd en 
kunt u foto's inleveren. Er zijn twee groepen, namelijk 15 x 10 cm. 
(standaard) en van 18 x 13 cm. tot A4 formaat (groot). 
Maximaal 3 foto's per groep. 

  7. Pauze en uitslag fotowedstrijd. 
  8. Presentatie door Koos de Meij. Deze presentatie omvat foto's van een 

dagje uit in de botanische tuin van Berlijn (zie voor een beschrijving 
Zeeculenta van december 2010), de Hortus van de Vrije Universiteit en 
diverse foto's uit eigen verzameling. 

  9. Sluiting. 
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Kort verslag van de bijeenkomst op vrijdag 28 janua ri 2011. 
Kort na achten opent de voorzitter Piet van de Vrede deze bijeenkomst, 
aanwezig zijn 14 personen, met kennisgeving afwezig zijn Koos de Meij, Ad 
Uijtdewilligen en Nel de Koeijer. 
Voor de extra verloting zijn er een tweetal plantjes en een oude kalender met 
mooie cactusfoto’s geschonken door Han Mesu. 
Aan ingekomen stukken was er het verzoek om het jaarverslag van de secretaris 
en de penningmeester en ook een ledenlijst van de afdeling voor 2011, 
afkomstig van het landelijk bestuur van Succulenta. Deze hebben de afdeling 
ook een kaartje gestuurd met de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Verder had Bertus Spee een inschrijfformulier ontvangen voor deelname aan het 
lentefeest in Poppendamme op 2,3 en 4 juni, besloten word om alle drie de 
dagen mee te doen. 
Bertus wil ook nog weten of er nog belangstelling bestaat voor de jaarlijkse 
excursie hier volgt nog een oproep voor in Zeeculenta. 
Prijsuitreiking kerstpuzzel door Kees de Bonte, deze had hem ook gemaakt, er 
waren drie inzendingen die ook nog alle drie goed waren en ze hebben dan ook 
allemaal een prijs gekregen de inzenders waren Han Mesu, Tonnie de Rijke en 
Piet van de Vrede, op de februaribijeenkomst zal Kees de puzzel doornemen. 
Hierna vraagt Han of er al mensen zijn met winterschade hij heeft namelijk zijn 
Euphorbia lactea’s verspeeld deze vonden de temperatuur in zijn kas te laag, 
gelukkig hadden andere leden met deze planten de planten in huis gehaald. 
Dan heeft Han nog een kort praatje over verpotten in de winter dit is heel goed 
mogelijk wanneer men aan een aantal voorwaarden voldoet namelijk zorgt dat 
de nieuwe grond enige tijd van-te-voren is klaargemaakt, droog is en op 
temperatuur, verder absoluut geen watergeven na het verpotten. 
Jaarverslagen van zowel de secretaris en de penningmeester worden 
voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen 
en zullen dan ook ongewijzigd naar het landelijk bestuur worden gestuurd. 
Hierna gaan we verder met het aftreden van zowel de secretaris Herman 
Weezepoel en algemeen bestuurslid Bertus Spee. Voor beiden is er een 
vervanger namelijk Sandra van Offenbeek en Kees de Bonte. Hier heeft 
niemand van de aanwezigen bezwaar tegen en bij deze zullen ze dan ook de 
vrijgekomen plaatsen in het bestuur overnemen. Zowel Herman en Bertus 
zeggen toe de nieuwe bestuursleden te ondersteunen indien dit nodig is. 
Hierna volgt de pauze waarna we verdergaan met een presentatie van Bertus 
over zijn reis door het zuidwesten van de USA, we zien weer veel mooie foto’s 
en opvallend is dat er nog heel wat dieren leven in dit droge gebied. 
Het is ondertussen elf uur geworden en de voorzitter sluit dan ook deze 
bijeenkomst. 
 
Secretaris Herman Weezepoel.  
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Uit den ouden doosch.  
In de bibliotheek is de CD opgenomen met daarop de Succulenta's van 1919-
1943. De komende uitgaven gaan we hieruit wat interessante en leuke items in 
"Zeeculenta" plaatsen. Volgende wetenswaardigheden komen uit de jaargang 
1926. NB. Plantennamen komen ook uit den ouden doosch. In de afgelopen 85 
jaren is er nog al het een en ander veranderd in de naamgeving, hecht hier dus 
niet al te veel waarde aan. 

Dwergcactussen. 
Zou er wel één Cactussoort zijn, welke zich meer in onze belangstelling mag 
verheugen dan de hier afgebeelde Echinocactus minusculus Web. ( = Rebutia 
minuscula Schum.) ? Haar lieftallige bloeiwilligheid is algemeen bekend, 
eveneens haar welkome vruchtbaarheid in het vormen van jonge bolletjes. In 
dubbelen zin welkom; 
1e. Omdat men 
hierdoor spoedig in 
het bezit kan komen 
van een flink partijtje 
gemakkelijk en 
dankbaar bloeiende 
plantjes, wat vooral 
voor beginners een 
groot voordeel is, daar 
men, door zoo hier en 
daar een potje er van 
tusschen de andere 
succulenten te zetten, bloeiende planten over de geheele collectie verspreid 
heeft.  
2e. Omdat men door het wegschenken van een minusculus-plantje krachtdadig 
kan meehelpen om de liefhebberij bij anderen op te wekken. Bij het, verstrekken 
van plantjes aan adspirant-vetplantenverzamelaar wordt hiermede lang niet 
genoeg rekening gehouden. Vooral Opuntia-stekjes worden in den regel het 
eerst weggeschonken. Natuurlijk ook al omdat men hiervan het beste iets kan 
missen. Maar Opuntia‘s bloeien zoo zelden en de nieuwe liefhebber wil toch ook 
zoo graag direct wat in bloei zien komen. En daarvoor is E. minusculus wel het 
best geschikt. Een bolletje ter grootte van een knikker, zal, in een klein potje 
gezet, dikwijls reeds in het volgende jaar één of twee bloempjes vertoonen. En 
dan geraakt de nieuwe liefhebber natuurlijk in vervoering! Een botanische 
beschrijving van E. minusculus te geven is thans niet noodig ; het plantje is 
bekend genoeg en in vorige jaargangen al zoo dikwijls beschreven. Alleen 
memoreeren wij nog even, dat het zeer gemakkelijk veel en goed kiembaar zaad 
levert, zoodat men er aardige zaaiproeven mee kan nemen. Als men ‘t zaad er 
niet afneemt, verspreidt het zichzelf op den pot rondom de moederplant en komt 
steeds spontaan op. Na verwant aan E. minusculus is E. deminutus Gürke 
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(=Rebutia deminuta Br. et R.) welke iets meer zuilvormig opgroeit en minstens 
zoo dankbaar bloeit, terwijl de bloempjes ook nog wat langer duren. Andere 
‘mooie dwergcactusjes, welke wegens haar bloemenrijkdom in geen 
verzameling mogen ontbreken, zijn : E. Fiebrigii Gürke (= Rebutia fiebrigii 
Gürke) en E. microspermus Web. (= Hickenia microsperma Web.). Een mooi 
effect maken deze plantjes, als men er een tiental bijeen in een vlakken schotel 
opkweekt. Echinocactus Grahlianus Ferd Hge Jun. (= Gymnocalycium 
Grahlianum), E. Schilinzkyanus Hge Jr. (= Frailea Schilinzkyana Hyp.) en E. 
pumilus Lem (= Frailea pumila Lem.) zijn ook interessante dwergcactusjes, doch 
niet zoo aanbevelenswaardig, omdat de bloempjes zich haast nooit volkomen 
openen. 
G.D.D. 
============================================================ 

Melocactus. 
Ongeveer acht maanden 
geleden maakte ik zeer 
toevallig kennis met een 
pas van een verre reis 
weergekeerde marconist. 
Deze jongeman vertelde 
mij van zijn vele reizen en 
wat voor zaken hij al zoo 
uit de vreemde landen had 
meegebracht en ten slotte 
werd ik uitgenoodigd al z’n 
moois eens te komen 
bezichtigen. Groot was 
mijn verrassing toen ik bij 
mijn bezoek aan zijne verzameling van uitheemsche vogels, visschen, vlinders 
enz. een paar mooie voor mij geheel onbekende Cactussen ontdekte, welke 
natuurlijk terstond mijne geheele belangstelling tot zich trokken. Ik kreeg toen 
het verhaal te hooren van den jongenman, hoe of hij die planten gekocht had op 
het eiland St. Thomas ; welk een moeite en zorgen ze hem gekost hadden 
zoowel aan boord als gedurende de reis van Rotterdam naar Tilburg en het 
einde van het lied was dat ik aan geld wat lichter maar twee prachtcactussen 
rijker den interessanten verteller verliet. Aanvankelijk kende ik deze soort cactus 
niet, doch na eenige dagen wist ik dat het de ,,Melocactus communis” was, 
terwijl ik tevens de zeer teleurstellende mededeeling ontving dat deze plant 
hoogstens een jaar leven gegeven wordt, daar de praktijk geleerd heeft dat zij 
hier onherroepelijk ten gronde gaat. Ofschoon mijn vreugde aanmerkelijk 
getemperd was begon ik toch vol goede hoop de planten te verzorgen en kregen 
ze een goed plaatsje in mijn cactus-verzameling. Eerst werden ze uit hun 
overzeesche vetkuipjes gehaald en in een goed gedraineerden bloempot 
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overgeplant. De grootste der twee planten bleek toen in het bezit te zijn van een 
prachtig gezond wortelstel. Ook voor deze Melocactus gebruikte ik gewone 
tuingrond vermengd met bladgrond, kalkpuin en scherp zand. Na eenige weken 
vertoonden zich op beide planten mooie roode vruchten, welke na verloop van 
tijd afvielen om plaats te maken voor nieuwe. Dezer dagen nu verrastte mij een 
der planten met een schoone krans van bloemen op den bloemkop, in den geest 
der ,,Mamillaria” wanneer deze in bloei staat. Nu, na ruim acht maanden, staan 
mijne planten zoo mooi en schitterend dat ik bijna ‘niet kan gelooven dat ze over 
enkele maanden zouden gaan afsterven en ik mij onwillekeurig afvraag of het 
toch niet mogelijk zou zijn ze hier in het leven te houden. Andere liefhebbers die 
mij zoo nu en dan komen bezoeken, en dus de planten minder vaak zien als ik, 
zijn het er allen over eens dat ze steeds groeien en mooier worden. De foto 
geeft goed weer hoe flink de planten zijn. De grootste is ongeveer 38 cM. hoog. 
De behandeling die ze ontvangen is gelijk aan die van mijne andere cactussen 
en mocht t. z. t. blijken, hetgeen ik werkelijk hoop, dat de mededeeling omtrent 
levensduur niet juist is geweest, dan wil ik dat in een der volgende nummers van 
,,Succulenta” nog eens vertellen.  
Mochten er onder de lezers van dit tijdschrift liefhebbers zijn die reeds ervaring 
hebben opgedaan met den ,,Melocactus ” dan zou ik hen vriendelijk willen 
verzoeken hunne bevindingen in ,,Succulenta” bekend te maken. Een ding staat 
bij mij vast, al zou ook hun levensduur kort zijn en het aanschaffen wat kostbaar, 
dan weegt daartegen ruim op de pracht der plant en het bijzonder fraai cachet 
dat zij aan een verzameling verleent. 
Tilburg, Juli 1926. K. JANSSEN-FRANKEN. 
============================================================= 

VUELTA DIEZ DE MEXICO (18 februari - 17 maart 2009). 
Vrijdag 27 februari: Huejuquilla - Sombrerete. 
De zon is net op als we vertrekken uit het oude stadje, we rijden nu oostwaarts 
naar Valparaiso en van hieruit door een enorm groot akkerbouw gebied richting 
Fresnillo, we maken enkele korte stops en vinden dan Mam. moelleriana en een 
Stenocactus, vlak voor Fresnillo gaan we rechts naar Presa de Linares en naast 
het dorp beklimmen we een van de laatste hellingen van de Sierra Fresnillo, al 
vlug vinden we de lelijke Echinocereus die hier in de omgeving groeit, deze maal 
staan ze echter volop in bloei, het lijkt een polyacanthus vorm te zijn en het is 
een lust voor het oog, dan vinden we een mooi bedoornde vorm van Mam. 
wagnerianus en Stenocactus zacatecasensis, ook allebei in bloei, we klimmen 
tot bovenop de bergrug en hier groeien vele Dasylirions en mooie Agave filifera 
met volop zaden. Dan rijden we door naar Fresnillo en zoeken de Chevrolet 
agencia op, we hebben een elektrisch probleempje met een sensor zodat de 
automatische bak niet naar behoren werkt. Ze hebben echter geen tijd, we 
kunnen wel rustig doorrijden en zullen na het weekend in Durango een 
oplossing zien te vinden. Vervolgens rijden we de MEX 45 op en stoppen 
verderop bij een site van Mam. stella de tacubaya en gummifera, het is hier 
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ontzettend droog en we vinden veel dode planten, dan rijden we door tot km 137 
en gaan hier opnieuw de wei in, na wat zoeken vinden we hier Echinocereus 
weinbergii, de hele grote plant die we hier in 2003 vonden staat er ook nog 
steeds en zit vol knoppen, de Mam. gummifera ‘s die hier ook groeien staan diep 
in de grond teruggetrokken maar wel in bloei, ook vinden we nog Euphorbia 
radians, alleen te zien als ze in bloei staan, de rest groeit ondergronds. 
Hierna rijden we door naar Sombrerete en gaan dan nog 10 km verder linksaf 
naar San Martin, de weg houdt hier echter op bij enkele mijnen en we kunnen 
niet bij de heuvels komen, dan rijden we terug naar Sombrerete en nemen 2 
kamers a 360 peso's in ons vaste hotel Postal de la Mina, intussen is het van 
naam veranderd maar de kwaliteit is het zelfde gebleven, prima kamers met 
lekkere bedden. 
Nadat we ons opgemaakt hebben gaan we eerst eens lekker eten, de 
camarones a la mexicana smaken heerlijk en ook de koude negra modelo’s 
vinden hun weg, dan gaan we nog even internetten en doen nog wat 
boodschappen waarna we ons hotel weer opzoeken, moe van deze succesvolle 
dag gaan we al snel naar dromenland. Vandaag 255 km afgelegd. 
(wordt vervolgd) 
Bertus 
============================================================ 
Ondanks de toezeggingen in de enquête over aan te l everen kopij is de 
brievenbus van de hoofdredacteur leeg gebleven. Dan  maar weer geput uit 
de voorraad reisverslagen. Redacteur. 

Zaterdag 26 september 2009 (Amsterdam -  
Buenos Aires)  
Vrijdag om half zeven vertrokken naar Aad en 
daar nog wat gekletst en geslapen.  
Zaterdag heeft Agnes ons om half zes naar 
Schiphol gebracht, om half zeven al op Schiphol 
en de anderen ontmoet. André had al voor ons 
ingecheckt, dus alleen de koffers inleveren en 
naar de vertrekhal. Om 8 uur vertrokken naar 
Madrid, waren we al om 10 uur. Dan een paar 
uurtjes doorbrengen op het vliegveld van Madrid 
en om half 1 zouden we vertrekken, maar dat 
was een uurtje vertraagd, pas tegen half twee 
vertrokken in een vol vliegtuig naar Buenos 
Aires. Later zou blijken dat de vertraging 
opgelopen was door een defecte transportband 
van de koffers. Wat een vreselijk lange zit, 

gelukkig veel geslapen, om 2 uur Nederlandse tijd = 9 uur plaatselijke tijd 
aangekomen. Blijken de koffers van André en Henk nog met 70 anderen in Madrid 
achtergebleven te zijn. Ik had plaatsje bij het raam, ongelooflijk wat een zicht op 
Buenos Aires bij nacht, daar is Mexico City niks bij. Ook nog spectaculair over een 
onweersbui gevlogen, met mooie flitsen op de wolken. Met taxi naar hotel dat was 
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overboekt, doorgeboekt naar Apartments Ayres de Libertad, mooi hotel met ontbijt de 
volgende ochtend.  
 
Zondag 27 september 2009 (Buenos Aires - Villa Merc edes; 722 km./10 foto's)  
Om half acht heerlijk ontbijt op de kamer en om acht uur brengt een taxi ons weer 
naar het vliegveld. Het regelen van de auto bij AVIS heeft nog al wat voeten in de 
aarde, en kwart over tien vertrekken we in een superluxe zwarte Toyota Hilux 4wd 
SRV3.0D. Wat een gangsterbak. Ook de koffers van Henk en André waren 
gearriveerd en geld gepind in etappes (het maximum is 900 peso’s = 160 euro). Dus 
alles prima behalve het weer, storm- en regenachtig en maar 15 graden. Henk en Aad 
rijden afwisselend vandaag, uit het immens grote Buenos Aires de hele weg, nummer 
7, op tot Villa Mercedes, alleen boerenland en koeien gezien vandaag en flamingo's in 
een meer. Onderweg met broodjes geluncht bij benzinepomp. In Villa Mercedes 
overnachten we in Colonial Parque Hotel voor 10 euro pp incl. ontbijt. 's Avonds in een 
leuke authenthieke tent Parillada Completa gegeten. Werd ter plekke gesneden en 
gegrild. Was wel een beetje vreemd (orgaanvlees), maar wel lekker met frieten en 1 
liter bier met z'n tweeën. Vandaag 722 km gemaakt, en nu is 't wel droog maar, maar 
zeven graden brrrrrr. 
 
Maandag 28 september 2009 (Villa Mercedes - Uspalla ta; 481 km./79 foto's)  
Om half acht ontbeten met allemaal lekkere broodjes en koekjes en koffie. De 
autoruiten waren bevroren!!!! Was min 1 graad warm. Onderweg de versgevallen 
sneeuw op de bergtoppen gezien, spectaculair tussen de cactussen. Acht uur op pad 
en de 7 weer gevolgd, helemaal niet veel drukker dan gisteren. Langs San Luis 
gereden en afgeslagen bij Alto Pencoso naar Mosmota. Paar keer gestopt en 
succesvol, gezien Tephrocactus articulatus en var. oligacanthus (dit was voorheen 
papyracanthus), Trichocereus candicans, Eriocereus pomanensis of tortuosus, 
Gymnocalycium borthii, Opuntia sulphurea, Lobivia/Echinopsis leucantha of ferox var. 
etc. Zonnig maar frisjes weer. Op de grens van San Luis en Mendoza moesten we bij 
een controlepunt ons net gekochte fruit inleveren, mocht niet. De 7 door Mendoza 
gevolgd richting Rep. de Chili. Onvoorstelbaar mooie route richting 'besneeuwde' 
Andes. Voor Uspallata nog een stop in een prachtomgeving waar de Denmoza 
rhodacantha in de sneeuw stond, maar wel in de zon. Wel een meter blubber onder de 
schoenen. Verder vinden we Lobivia/Echinopsis leucantha of ferox var., Soehrensia 
formosa, onbekende Trichocereussen en 
Echinopsissen. Mooie weg door een woest 
cactuslandschap naar Uspallata gereden 
en Hotel Viena geboekt. Beetje 
krakkemikkig maar te doen. 's Avonds 
Pollo met papa's gegeten, lekker. En vlug 
het warme bed opzoeken want het is 
stervenskoud, ze lopen hier met mutsen en 
handschoenen. Ook nog lama's gezien 
vandaag en hertjes. 
(wordt vervolgd als er geen kopij komt) 
Antonio El Rico 
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