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Zeeculenta                                       20 e jaargang                                  mei 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: cactus.sandra@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). 
 
Agenda afdeling Zeeland 2011.  
21 mei 2011 Open dag bij een zevental leden van onze afdeling. 
27 mei 2011 Maandelijkse bijeenkomst; Lezing van Ludwig Bercht over Zuid-

Amerikaanse planten in het algemeen. 
2,3,4 juni 2011 Lentefeest in Poppendamme. 
24 juni 2011 Maandelijkse bijeenkomst in de Rammekenshof, Rammekensweg 11 te 

Ritthem. 
26 augustus 2011 Maandelijkse bijeenkomst met oa. een plantenquiz. 
30 september 2011 Maandelijkse bijeenkomst met oa. de Algemene Plantenkeuring. 
28 oktober 2011 Maandelijkse bijeenkomst. Thema-avond; winterharde succulenten. 
25 november 2011 Maandelijkse bijeenkomst. Piet van de Vrede laat ons genieten van 

allerhande plaatjes die hij tijdens allerlei uitstapjes het afgelopen jaar 
gemaakt heeft, Cactussen, vetplanten, rotstuinen etcetera. 

december 2011 Geen bijeenkomst 
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Uitnodiging  
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 mei 2011  in De Stenge te Heinkenszand. 
Aanvang: 20.00 uur 

PROGRAMMA 
 

 
 
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek. 
 

B E L A N G R I J K   N A G E K O M E N   B E R I C  H T ! !  
Hoi allemaal, 
Gisteravond een telefoontje ontvangen van Evert Smi enk. 
De afdeling West-Brabant gaat op 28 mei as. wel op de geplande excursie. 
Als er belangstelling is van leden van de afdeling Zeeland kunnen deze ook mee. 
· Met eigen vervoer naar Etten-Leur. 
· 8 uur opstappen bij de Nobelaer 
· Kosten 15,00 euro p.p. 
· Programma is niet gewijzigd. 
Heb je belangstelling laat het dan zo snel mogelijk  weten. 
Groet, 
Piet van de Vrede 

 
Kort verslag van de bijeenkomst vrijdag 29 april 20 11 

Even na achten opent Piet van de Vrede de vergadering. Afwezig met kennisgeving 
Ria en Ad van Uytdewilligen en Joke van Lavieren. Voor de extra verloting 3 plantjes 
van Han Mesu, 3 plantjes van Kees de Bonte, en een oud cactusboekje van Sandra 
van Offenbeek.  
Ingekomen stukken een vraag of we mee willen doen aan een country en western fair 
te Driewegen, dit is een theeschenkerij genaamd Mary’s place voor 22 mei a.s. 
Besloten word om niet hier aan deel te nemen, is al een drukke maand. Een brief van 
Joke , waarin ze ieder bedankt voor de warme belangstelling, brieven en kaarten na 
het overlijden van haar echtgenoot Cor.  
Verder een schrijven dat we staan ingeschreven voor Poppendamme, en de papieren 
van groei en bloei met staplaats en tijd. Piet is naar de Rammekenshof geweest, hier 
zijn wij van harte welkom op 24 juni, onze bijeenkomst op locatie.  

1. Opening en extra verloting. 
  2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 
  3. Rondvraag. 

  4. 1e deel van de lezing over Zuid-Amerikaanse cactussen door Ludwig Bercht. 
  5. Pauze. 

  6. 2e deel van de lezing over Zuid-Amerikaanse cactussen door Ludwig Bercht. 
  7. Sluiting. 
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Voor de rondvraag vindt Koos de Meij het jammer dat we niet in de landelijke 
Succulenta staan. En zegt ook dat we er weinig in staan met de bijeenkomsten. Dit is 
inderdaad spijtig vanwege de reclame voor onze open dag. We gaan proberen hier 
iets aan te doen.  
Tonnie de Rijke was uitgenodigd om naar de algemene ledenvergading te komen i.v.m 
zijn 40 jarig jubileum. Hij is gegaan ondanks dat hij het altijd nogal saai vindt, veel 
oude mannetjes met gezeur. Maar gelukkig was er een lezing "Survival of the fattest" 
wat zeer interessant was, zodat hij wakker kon blijven.  
Koos heeft enige plantjes meegenomen om aan Han te vragen of er nog wat te 
redden valt en hoe hij ze moet behandelen. Voor eentje was geen hoop meer helaas 
en een ander had de ziekte spint. Kees heeft een folder van Intratuin mee, hier staat 
een plantje speciaal voor moederdag in de vorm van een hart. Hoe heet deze plant? Is 
dus een geënte Hoya blijkt.  
De excursie komt dit jaar te vervallen. Bertus had nog geen reactie terug van Bizon, 
dit i.v.m. de kosten. Die word met weinig mensen te hoog.   
Na de koffie krijgen we de foto’s van Tonnie te zien. Weer vele mooie foto’s, maar heb 
persoonlijk wel iets gemist. Geen foto’s van zijn maaltijden!  
Even voor elven sluit Piet de vergadering af. 
 
Secretaris, Sandra van Offenbeek.  
================================================================== 

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. 

Vetplantenaarde en nog wat.  
Ons geacht medelid, de heer Th. Langenhoff te Abcoude schreef ons dezer dagen : 
Wanneer men al den raad, die de binnen- en buitenlandsche litteratuur ten opzichte 
van grondmengels voor kaktussen en vetplanten zou moeten en kunnen opvolgen, 
dan komt men terecht bij Pontius en Pilatus. Afgescheiden nog, of al het aangebodene 
inderdaad te krijgen is, en wat verstaat men in verschillende landen en streken onder 
een en dezelfde benaming, en hoeveel kan zelfs een zelfde begripssoort in hare 
samenstelling nog uit elkander loopen? Waar is ,,vermoderte 3 à 4 Jahren alten 
Mistbeeterde”, nog wel ,,unbenutz”, te krijgen? ,,Alten Baulehm ?” En daarom lijkt het 
mij wenschelijk om als leden der V. v. V. v. elkander zooveel mogelijk te helpen. In de 
handboeken en tijdschriften kunnen wij herhaaldelijk lezen over ,,houtskool” een uit 
ondervinding prachtartikel. Maar ‘t is alweer niet in den vereischten korrelvorm te 
krijgen, en zelf te gaan kloppen is behalve een lastig ook een zwart werkje, waar vele 
Moeders de vrouw zich niet erg gunstig over zullen uitlaten. Toch is ‘t een artikel wat 
we moeten hebben. De planten zijn er zoo dankbaar voor, en daarom is ‘t me een 
genoegen te kunnen vertellen, dat dat artikel in uitstekenden vorm, kant en klaar voor 
het gebruik te krijgen is bij de firma L. F. WILL & Co, Prinsengracht 417, Amsterdam. 
Het kost f 16.- per 100 K.G., kleinste hoeveelheid (en dat is weer een bezwaar, 
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tenminste voor de kleine cactusliefhebbers) afname een zak van 25 K.G. voor f 4.- 
franco Amsterdam. Ik wisselde reeds met genoemde firma van gedachten hierover, 
maar organisatorisch kunnen ze er geen kleinere quantums van beschikbaar stellen. 
Is hier nu niet een weg te vinden, dat Kringsecretarissen zich voorzagen van een of 
meer zakken en dit in kleinere hoeveelheden, (‘t zij dan tegen verhoogden prijs) 
beschikbaar stelden voor de leden ?” 
Inderdaad zijn over de samenstelling der aardmengsels al heel wat pennen in 
beweging gebracht, zelf heb ik als algemeen aardmengsel steeds aanbevolen : drie 
deelen goed verteerde bladaarde één deel gewone tuingrond en één deel scherp 
zand, met bijweging van wat fijn kalkpuin en wat goed verteerde klei of leem. Voor 
mijn planten gebruikte ik dit mengsel steeds met gunstig resultaat. Evenwel is het best 
mogelijk, dat een ander met een geheel andere verhouding eveneens veel succes 
heeft. En ook weet ik voorbeelden, dat men voorzichtigheidshalve de aardmengsels 
met uiterste nauwgezetheid samenstelde, terwijl de planten toch niet fleurig waren. 
Mijn meening is, dat door velen onnoodig met aardmengsels gesold wordt. Een 
vetplant is in dit opzicht niet kieskeuriger dan andere planten. Hoofdzaak is, dat de 
aarde gezond en frisch is, dus vrij van schadelijke bestanddeelen, ongedierte, 
zwamwoekeringen enz. Wie geen bladaarde kan krijgen, gebruike gerust gewone 
tuingrond met wat scherp zand en wat kalk vermengd. En wie op de zware zeeklei 
woont, neme gerust van deze grondsoort, hoewel het aanbeveling verdient, ze goed te 
laten doorvriezen, om ze rul te krijgen. Meng er desnoods wat fijn turfstrooisel 
doorheen. Behoeft men zich dus over de keuze der aardsoort niet zoo bezorgd te 
maken, men vervalle toch ook weer niet in het andere uiterste door te redeneeren, dat 
voor onze vetplanten nu wel alles geschikt zal zijn. Zoo redeneerden de bloemisten 
vroeger ook, die, onder voorwendsel dat zij het heel goed wisten, leeraarden: de 
vetplanten zijn woestijnplanten, ze moeten dus zoo slecht mogelijke grond hebben, 
zoo droog mogelijk staan, kortom zoo stiefmoederlijk behandeld worden, als ‘t maar 
eenigszins kan. Direct gevolg was, dat de planten gingen kwijnen en niet bloeiden, 
indirect gevolg was, dat de liefhebberij voor onze gedoornde vrienden er door gedood 
werd. Wat het houtskool betreft, dat is inderdaad een onmisbaar artikel. Maar is ‘t wel 
zoo bezwaarlijk, zelf een paar stukjes met een hamer of een steen fijn te wrijven? Dan 
komt men goedkooper uit dan het voor f 16.- per 100 K.G. te koopen, wat wel een erg 
hoogen prijs is, terwijl het kwantum veel te groot is. Evenwel zal het in de plaatsen 
waar veel leden bijeen wonen, best mogelijk zijn, gezamenlijk in te koopen en te 
distribueeren. Mijns inziens kan dit op de afdeelingsvergadering tijdens de 
,,plantenbeurs” gemakkelijk plaats hebben. Op dezelfde wijze zou een volgend 
voorjaar ook het gezamenlijk aanschaffen van planten, zaad, potten, enz. kunnen 
plaatshebben, waardoor ongetwijfeld heel wat onnoodige verzendingsen portkosten 
konden worden bespaard. Heel mooi zou men die bespaarde gelden dan m.i. kunnen 
gebruiken tot stijving van de kas der afdeelingspenningmeesters. G. D. D. 
 

Een mooie vetplantenkas (1926)  
Het ideaal van ieder vetplantenverzamelaar is natuurlijk een kas, waarin men zijn 
planten veilig afgesloten voor stof een rustige standplaats kan geven en waarin het 
mogelijk is de warmtegraad eenigszins naar behoefte te regelen. Het aantal soorten 
kasjes, dat voor dit doel gebouwd is, is natuurlijk legio. Vanaf de kleinste, bestaande 
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uit slechts een kistje met een glazen 
deksel erop, tot de fraaie 
werkstukken, die inderdaad een 
sieraad vormen voor de huiskamer, 
bestaan ze in alle overgangen en 
sommigen zijn zelfs in hun streven 
nog verder gegaan. Als zij er de 
gelegenheid voor hadden bouwden 
ze stukken aan hun balkon tot serre 
en zelfs verschenen er hier en daar 
op het dak aardige bruikbare kasjes. 
Wie een tuin bezat wist er ook al 
gauw iets op te vinden, hoe daar een klein broeikasje aan te leggen. In den loop der 
jaren zagen we al deze bouwsels tot hoogere ontwikkeling komen en thans kunnen we 
gerust zeggen, dat ons land reeds verschillende zeer goede liefhebberijkassen telt, 
waarin een keur van fraaie vetplanten is gehuisvest. Laten we al dadelijk dit zeggen, 
de kwestie van het licht speelt de voornaamste rol, de warmte komt eerst in de tweede 
plaats en dit is de reden, dat sommige ouderwetsche kassen voor ons doel vaak 
minder geschikt blijken. Het doet ons daarom een bijzonder genoegen, dat Mej. Mees 
op ons verzoek zoo vriendelijk is geweest ons aan de hand van bijgaande foto omtrent 
haar nieuwe vetplantenkas een en ander mede te deelen. ,,De constructie is 
zoodanig, dat zoowel de onderste staande ruiten rondom alsmede de liggende 
bovenruiten gemakkelijk afneembaar zijn, met uitzondering van de nokruiten, waar de 
luchtramen in gemaakt zijn en de bovenvoorzijde. De afneembare bovenruiten zijn 
ijzeren eenruiters, 18 in totaal. Het doel dezer inrichting is om in den zomer de planten 
zoo goed als geheel in de buitenlucht te hebben en toch de kas vlug te kunnen 
dichtmaken bij al te sterken regenval. De kas is gedeeltelijk gezonken, 50 cM. diep, 
met het oog op zuinig stoken in den winter. Er is een warme en een koude afdeeling. 
De warme is 2.50 M. en de koude 5 M. lang, de breedte bedraagt 4 M. De tabletten 
zijn 85 cM. breed en 31 cM. diep. Deze groote diepte dient om het uitdrogen van den 
grond in den zomer te voorkomen. Het middentablet in de koude kas is op den grond 
en 80 cM. breed. Het dient voor de grootere exemplaren. Aan één zijde is een 
waterbak ingebouwd onder het tablet, die van beide goten water krijgt. Door de kas 
loopt een pijp boven en één pijp onder het tablet, met afsluiters tusschen de twee 
afdeelingen. De kas is geheel naar eigen ontwerp en onder onze persoonlijke leiding 
gemaakt. De planten staan er nu een jaar in en de kas voldoet ons in alle opzichten 
uitstekend”. Met de kweekresultaten in. deze kas verkregen hebben onze lezers reeds 
eenige malen kennis gemaakt. We hopen nog meermalen in de gelegenheid te zijn 
reproducties te kunnen geven naar planten uit deze verzameling. Een volgende keer 
hopen we ook eene beschrijving op te nemen van een eenvoudig hulpkasje voor de 
huiskamer, eveneens door een onzer leden ontworpen. RE D. 
 

Kleine potjes.  
Vereenvoudigde spelling. 

Bij veel vetplantenliefhebbers zag ik de planten in potten, die beter wat kleiner konden 
zijn, maar ze hebben niet anders, ze redden zich met de stekpotjes van de 
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bloemisten. Er is in Succulenta wel eens gevraagd naar een adres voor kleine potjes. - 
Een antwoord kwam er niet. Er wordt geadverteerd - zie omslag - speciaal witte 
cactuspotjes, maar zonder prijsopgave. Bij mij was het zo langzamerhand ook een 
allegaartje geworden, tot mij het adres van een pottenfabrikant gegeven werd. Een 
prijskourant werd aangevraagd en spoedig ontvangen. Na enig overleg met een 
medelid in de buurt bestelden we 100 potjes van 5 cM. Ze kwamen ons met de vracht 
op f 2.35. Dus nog geen 2½ sent het stuk. We hadden er ieder 50 en waren voorlopig 
uit de nood. Na de vakantie kwam ik thuis met een hele voorraad stekken en wat vond 
ik in de kas? Een briefje van mijn kompagnon, dat hij mijn laatste potjes had 
weggehaald, ‘omdat hij ze nodig had op de Floralia-tentoonstelling. Ik zou verlegen 
gezeten hebben, als de schaoikinderen me niet geholpen hadden. We hebben toen 
weer een bestelling gedaan, 100 van 5 cM. en 100 van 6 cM. Totaal met vracht voor 
f 3.60. Die kosten dus nog niet eens 2 sent per stuk. Het adres van de pottenfabrikant 
? Ik vrees, dat de redaktie niet zal toestaan, het hier af te drukken en naar de 
advertentierubriek zal verwijzen, maar wie het vraagt, zal ik gaarne antwoorden. 
Drumpt bij Tiel. B. TH. KRABBENDAM. 
================================================================== 

VUELTA DIEZ DE MEXICO (18 februari - 17 maart 2009). 
Woensdag 4 maart: Rodeo - San Pedro de las Colonias . 
We slapen vanochtend een uurtje uit en ontbijten om half 8 lekker in het restaurant, 
dan pakken we onze spullen in en rijden noordwaarts de MEX 45 op, wat verderop 
gaan we links en nemen de onverharde weg naar Minas Navidad, we hobbelen 20 km 
door een mooi gebied en komen dan bij de mijn, deze is een jaar geleden gesloten 
maar er wonen nog wel mensen, we klimmen hier een heel steile rug op met een 
loodrechte wand en vinden achtereenvolgens Coryphantha, Thelocactus 
heterochromus, Mam. guelzowiana , pennispinosa nazasensis en Echinocereus 
polyacanthus in bloei, ook het uitzicht hierboven is overweldigend. Uiteindelijk rijden 
we terug naar de grote weg maar maken halverwege nog een stop bij een rotsachtige 
heuvel, onderaan groeit niks maar hogerop staan enorme Mam. heyderi en ook nog 
enkele Mam. guelzowiana waarbij een hele grote cluster, de vondst van de dag. 
Terug op de MEX 45 verder noord maken we een stop bij Puente El Casco, hier ligt 
een lage rug welke vol staat met Thelocactus heterochromus, prachtige 
zwaarbedoornde planten, diep in de droge grond, ook vinden we Mam. heyderi, 
Echinomastus mapimiensis, Echinocactus horizonthalonius en enkele bloeiende 
Sclerocactus wrightii. We rijden nu verder door een vlak landschap tot aan Crucero la 
Zarca en gaan dan rechts de MEX 30 op, ook deze weg voert door de grote vlakte met 
eindeloze rechte stukken, bij km 65 stoppen we bij een van de grote bergen in deze 
vlakte en klimmen een stuk omhoog, hier vinden we Mam. pottsii in bloei, 
Echinocereus stramineus en Echinomastus mapimiensis, de hellingen staan ook vol 
met Yucca faxoniana en Dasylirions, ook lijkt hier het groeigebied van Yucca rostrata 
te beginnen, verderop zien er later veel meer staan. We gaan weer verder en 
passeren dan Mapimi, vlak voor Bermejillo kijken we nog wat rond op de heuvel 
tegenover het kerkhof, hier staan erg mooie Thelocactus bicolor en na flink zoeken 
vinden we toch nog 1 Ariocarpus intermedius. Van Bermejillo rijden we nu binnendoor 
naar F.I. Madero en vervolgens naar San Pedro de las Colonias waar we tegen donker 
aankomen, we nemen 2 kamers in hotel La Mission en gaan dan vlug wat eten, we 
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proberen 2 restaurantjes, het eerste heeft geen bier en het tweede heeft geen vlees, 
dit wordt echter snel gehaald en zo krijgen we toch nog een prima maaltijd voorgezet, 
zo komt ook deze dag weer tot een goed einde, voor het slapen nog een tequila en 
niemand heeft meer last van ons. Vandaag 335 km gereden. 
(wordt vervolgd) 
Bertus 
==================================================================

Zaterdag 3 okt. 2009 (San Fernando del Valle de 
Catamarca - Concepcion; 267 km./135 foto's)  
Na het standaardontbijt om 8 uur vertrokken naar de 
Cuesta del Portezuelo. Eerst bij El Portezuelo 
rondgeneusd met weinig resultaat, alleen 
stekelbomen, Jatropha’s en Opuntia's. Dan de 
Cuesta del Portezuelo op, dit is een bergpas met 
ontiegelijk veel steile haarspeldbochten tot een 
hoogte van 1.400 meter. Diverse keren gestopt voor 
oa. bloeiende Cleistocactus smaragdiflorus 
(schitterende rood/geelgroene bloemen), Parodia 
microsperma of sanguiniflora of catamarcensis, 3 
soorten Gymnocalyciums (ambatoense, 
catamarcense, nigriareolatum), Tillandsia's, 
kapokbomen en flessebomen en prachtige 
vergezichten. Op de terugweg bij een uitzichtpunt 

met verkoopstalletjes nog wijn geproefd (lekkere wijn, André heeft een fles gekocht) 
en pindarotsjes maar dan met walnoten ipv pinda's. Zo lekker dat ik een doosje heb 
gekocht en het met ons vieren op hebben gegeten. Dan terug via San Isidro en San 
Jose, gestopt bij Pomancillo voor Cleistocactus smaragdiflorus en hyalacanthus, 
beiden volop in bloei, diverse Gymnocalyciums (carminantum, ambatoense, 
oenanthemum, catamarcense en/of?), Stetsonia coryne en Mimosa's met gele pluizige 
bolletjesbloempjes. Hier ook nog een boterhamzakje met Tillandsiapluizen verzameld 
(ga ik thuis op een touwtje proberen te zaaien). Voor La Puerta nog een keer gestopt 
met als toevalstreffer Rhipsalis (Lepismium of zoiets) in bloei. En weer die moeilijke 
Gymno's als op de vorige stop en een onbekende Lobivia/Echinopsis. Omdat een 
glijdende Aad een steenlawine veroorzaakte, zocht ik houvast aan een boom en 
ontdekte de Rhipsalisjes (Lepismium). Heel apart hoe die ministeeltjes van die 
Rhipsalis hele bomen kan bedekken en dan die hele schattige kleine witte bloempjes. 
Dan een hele lange route van El Bolson via Alumbera naar Alpachiri. Een route met 
honderdduizend haarspeldbochten, onverhard, tot 1.300 meter hoogte. En we wisten 
dat hier helemaal geen cactussen groeiden, dat was dus een lange zit. Dan maar wat 
foto's gemaakt van varkens, paarden, mensen ed. In een moerasjes stond een paard 
zelfs tot de buik in de blubber. Ergens onderweg in een bergdorpje op een brug foto's 
gemaakt, staan er ineens wel 10 kindertjes om ons heen, allemaal gefotografeerd, en 
een lol dat ze hadden en wij ook. Toen we wegreden werden we uitgezwaaid door de 
kids. Onderweg was er niet veel meer te zien dan gras en dorre bomen. Bovendien 
was het grootste deel van het landschap aangetast door bosbranden, zo ver je kon 
kijken was het landschap zwartgeblakerd, ook zuilcactussen hadden het niet 
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overleefd. Op het laatste stukje in het dal kwamen we nog 
door een stukje tropisch regenwoud, hier hingen de 
bloeiende Bromelia's massaal in de bomen en ook 
Rhipsalissen in bloei. Veel foto's van gemaakt voor 
moeders. In Concepcion terechtgekomen in Hotel Condor 
Huasi, best wel chique voor ons doen. 's Avonds in 
restaurant La Estrella superheerlijke Brocheta mix met 
papa's frita's gegeten, voor mij de eerste keer superlekker 

en Argentijns, de andere dagen was "maar" gewoon lekker. 
 
Zondag 4 oktober 2009 (Concepcion - Cafayate; 218 k m./138 foto's)  
Na een karig ontbijt (het brood was op in het hotel) met crackers toch nog om 8 uur 
Concepcion uitgereden. De 38 op en de afslag 307 genomen door een soort 
regenwoud. We klimmen stevig gezien de duizenden haarspeldbochten en afgronden. 
Wat wonderschoon al die Bromelia's in de bomen. Bij een uitkijkpunt met allemaal 
souvenirtentjes nog een stuk beschilderd cactushout gekocht dat door de vulling met 
pitten de regen uit het regenwoud nabootst en de regengoden oproept (zeggen ze). 
Tussen El Mollar en Tafi del Valle rond het meertje de eerste stop gemaakt in Parque 
de los Menhires (gewoon een verzameling grote keien die in een bepaald patroon 
liggen) met mini-Tephrocactusje, Soehrensia bruchii en Echinopsis schreiteri en een 
gele ballenboom. Weer een stop eindje verder aan hetzelfde zandpad met dezelfde 
Soehrensia bruchii. Later derde en vierde stop rond het meer met weer dezelfde 
planten. Onderweg nog gestopt voor een omeletje met cola bij een plaatselijk 
cafetaria. Vel lol gehad met de eigenaresse en dochter. Even buiten Tafi del Valle weer 
gestopt voor Soehrensia bruchii. Richting Amaicha del Valle, in Abra del Infernillo, 
gestopt voor bloeiende Maihueniopsis boliviana, Echinopsis stilowiana, Soehrensia 
bruchii en een andere zuilvormige Soehrensia. We hadden het eerst niet door, maar 
we hadden allemaal last van onze ademhaling. André start zijn gps, blijkt dat we boven 
de 3.000 meter hoogte zitten. Zelfde weg richting Amaicha del Valle vinden we 
Trichocereus pasacana (de witte) en de zuilvormige Soehrensia (de gele). Oei, Oei 
wat is het uitzicht hier schitterend met al die zuilcactussen op de hellingen. Weer 
eindje verder op dezelfde weg vinden we weer de twee dezelfde zuilen supergroot en 
een onbekende tepelcactus (niemand had enig idee wat het was, maar het leek op 
een Thelocactus maar dat kan hier niet) en Echinopsis stilowiana en bloeiende 
Maihueniopsis boliviana en een heel mooi bedoornde Opuntia microdisca. Bij Colalao 
del Valle stoppen we om papegaaien te fotograferen, maar in het veld vinden we nog 
heel veel Lobivia/Echinopsis leucantha of ferox var., Cereus aethiops, Trichocereus 
pasacana en een heel stel superplatte in de grond teruggetrokken Gymnocalycium 
spegazzinii. In Cafayate vinden we na enig zoeken een slaapplaats; Hostal Lo de 
Penalha, maar 40 pesos (€ 7,-) per persoon op een vierpersoonskamer. Het lijkt wel 
een soort daklozenopvang, maar wel een heel lief beheerderechtpaar. 's Avonds wat 
rondgelopen over de gezellige plaza en in een mooi restaurant op het terras 
geroosterde geit gegeten met witte Torontes-wijn, apart maar heel lekker. Alweer half 
twaalf als we gaan slapen na een zeer geslaagde dag. 
 
(wordt vervolgd als er geen kopij komt) 
Antonio El Rico 
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