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COLOFON
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Uitnodiging
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 januari 2012 in De Stenge te
Heinkenszand.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Jaarverslagen.

4.

Bestuursverkiezing. Ria en Bea zijn aftredend en niet herkiesbaar. We
zoeken dus twee bestuursleden. Iets voor u?

5.

Pauze met boekenverkoop.

6.

Planten op naam zetten. Heeft u planten waar u graag de
(geslachts)naam van zou willen weten? Breng mee, dan gaan de
gevorderde liefhebbers proberen er een naam bij te zetten.

7. Sluiting.
Ik hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad. En dat we een goed
cactusjaar tegemoet gaan. Hoop jullie weer allemaal te zien met de volgende
bijeenkomst.
Secretaris, Sandra van Offenbeek.
=============================================================
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 2012.
27 januari 2012 Jaarverslagen, bestuursverkiezing, boekenverkoop en planten
op naam zetten.
25 februari 2012 Plantendokter, heeft u planten met een discutabele
gezondheid? Meebrengen, dan gaan we ze onderzoeken. Na
de pauze een lezing van ? (nog onbekend).
30 maart 2012
Zaaiwedstrijd en digitale foto's van eigen leden.
27 april 2012
Lezing van ? (nog onbekend).
25 mei 2012
Lezing door Tonnie de Rijke (onder voorbehoud) over de flora
in Noorwegen. Een must voor de rotstuinliefhebbers.
29 juni 2012
Bijeenkomst op locatie (plaats nog niet bekend).
juli 2012
Vakantie, geen bijeenkomst.
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MEDEDELINGEN:
Oproep betalen contributie 2012.
Aan alle leden; Heeft u uw contributie voor 2012 al betaald? Dit kan contant bij
onze penningmeester, Ria Uytdewilligen, of door 12 euro over te schrijven naar,
gironummer 2645478 tnv Succulenta Zeeland te Middelburg.
Voor uw medewerking dank namens de penningmeester
Bestuursverkiezing.
Zoals u waarschijnlijk op de bijeenkomst gehoord heeft en in het verslag heeft
kunnen lezen zijn in januari 2012 twee bestuursleden (Ria en Bea) aftredend en
hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur is dus op zoek naar twee
nieuwe bestuursleden. Er worden geen eisen aan deze functies gesteld, een
kind kan de was doen. Zonder bestuur is de afdeling niet levensvatbaar! Dus
meldt u massaal aan bij de voorzitter.
DRINGENDE OPROEP.
Na twintig jaar gezorgd te hebben voor Zeeculenta zou
de hoofdredacteur zijn pen, door drukke andere
bezigheden, over willen dragen aan een ander. Kennis
van de succulentenwereld is niet noodzakelijk, maar
enige behendigheid met de PC is wel vereist. Wie
durft? Gaarne met enige spoed, anders zou het op tijd
verschijnen van Zeeculenta de komende tijd wel eens
in gevaar kunnen komen.
VRAAG EN AANBOD. Gezocht prullaria dat met cactussen te maken heeft. Bv
zout en peper, kaarsjes, het maakt niet uit. Dit om mijn w.c. te versieren.
Sandra van Offenbeek
=============================================================
Zaadlijst 2011 – 2012
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een zaadlijst uitbrengen.
De afdeling brengt al vele jaren een zaadlijst uit waar in het verleden goed uit
besteld werd. De laatste jaren zien we echter het aantal bestellingen
teruglopen. We vragen ons af, of het nog wel de moeite loont om een zaadlijst
uit te brengen. Het oogsten, schoonmaken en samenstellen van een zaadlijst is
een tijdrovende bezigheid, en de opbrengst wordt steeds minder. Met de
voorlopige zaadlijst willen we kijken of er nog voldoende belangstelling is voor
het bestellen van zaden. De in de voorlopige lijst vermelde zaden zijn
beschikbaar bij voldoende belangstelling.
Als u op zoek bent naar zaden die nog niet in de lijst voorkomen kunt u dit
aangeven.
Mocht u nog zaden hebben die u op de lijst wilt plaatsen kunt u dat ook
aangeven.
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Hopelijk is de belangstelling groot genoeg om een definitieve lijst uit te brengen.
Het niet uitbrengen van een zaadlijst is breken met een jarenlange traditie, en is
weer een stukje wat afvalt van de afdeling.
Piet van de Vrede.
=============================================================
Hoe het begon.
Als oudste van het gezin, kreeg ik de liefde voor de natuur als het ware met de
paplepel ingegoten. Geboren en opgegroeid in een oud boerenhuis waar de
schuur in de oorlog van af was gegaan door brand. Het woongedeelte moest
eigenlijk ook gesloopt worden maar monumentenzorg zorgde ervoor dat we er
nog zeker 15 jaar in hebben gewoond met twee gezinnen. Vanaf onze zolder
kon je door de vloer bij de buren binnen kijken. Maar nu naar ‘Hoe het begon’ en
daarmee bedoel ik dan de voorliefde voor succulenten. In de wc was een klein
raampje dat meestal openstond en daarin een wit stenen potje in de vorm van
een dobbelsteen. Er stond een groen bolletje in met korte stekeltjes. In het
voorjaar kwamen er mooie rode bloemetjes. Het plantje groeide niet veel maar
staande op de bril moest ik het toch nogal eens bekijken. Wat gebeurde er? We
kregen een koude winter de cactus stond nog steeds op dezelfde plaats en
moest zonder enige verwarming de winter door. Ik zag dat het bolletje door de
vorst open was gebarsten, maar het bleef wel leven. In het voorjaar kwamen er
weer bloemetjes. De scheuren groeiden in de loop van het jaar weer dicht. De
littekens bleven nog lang zichtbaar. Naast de moederbol kwamen nieuwe
bolletjes die je er gemakkelijk vanaf kon halen en dan had je weer een nieuw
plantje. Na de lagere school op het dorp ging ik naar de land en tuinbouw school
in Klaaswaal. Een oud gebouw met twee lokalen onder hetzelfde dak als het
huis van de directeur. Een in mijn toen jonge ogen een oude strenge man.
Door toeloop van leerlingen kwam er gebrek aan meer lokalen, dus kwamen er
noodlokalen. Één ervan was een omgebouwd kippenhok het had lage ramen die
uitzicht gaven op de tuin van de directeur. Daar verscheen een echt hobby
kasje. Ik was natuurlijk benieuwd wat daarin moest gaan groeien. Er stonden
kweektafels in, gevuld met turfmolen. Ik zag ook een teelt Cineraria’s
Calceoloria’s en in de zomer Gloxinia’s, maar daarna kwam er iets heel anders.
Dat waren warempel cactussen. Ik had nog nooit met de man over z’n hobby
gesproken, maar toen dacht ik die hebben we thuis ook één. Ik vertelde hem
van het plantje in de wc, van de strenge winter en de mooie bloemetjes. Hij zei
wil je een stekje ervan voor me meebrengen? Ja natuurlijk wilde ik dat. Het
vervolg was dat ik in het kasje mocht komen kijken, dat was mooi!! Later gingen
we weleens op een zaterdag naar Donkelaar in Werkendam, dat was echt
fantastisch. Maar ik had geen cent om iets te kopen. Van de directeur kreeg ik
weleens een stekje of dubbel plantje mee. Thuis dachten ze die jongen heeft
wat met plantjes. Ik mocht in vakanties enzo op een kwekerij in Oud-Beijerland
gaan helpen. Heel kleinschalig, de oude baas runde de kwekerij, de zoon had
een bloemenwinkel waar het verkocht werd.
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Als er van iets te veel was ging hij er mee
naar de groothandelsmarkt in Rotterdam.
Hij bracht dan weer mee terug dat ze niet
zelf kweekten. Ik heb daar veel gezien en
geleerd. Er stonden verschillende kleine
kasjes en twee grote druivenserres. Het
assortiment was groot, snijbloemen,
anjers en chrysanten, perkplanten in de
kas en de volle grond, cyclamen in platte
bakken en verder allerlei kamerplanten.
In een hoekje ook wat zuilcactussen die
mijn bijzondere aandacht kregen. In deze
tijd stond er in weekblad ‘de Spiegel’ een
artikel over cactussen van Hans
Bonefaas met foto’s in kleur van Arend
van den Nieuwenhuizen waaronder een
grote foto van een gevarieerde
verzameling. Deze heb ik later gebruikt in
m’n scriptie over cactussen op de
middelbare tuinbouwschool in Aalsmeer.
Foto: Mijn cactusverzameling uit fotoboek van 1968.

In de Spiegel stond ook een klein stukje met als opschrift: Avontuur Stichting
ITSS heeft speciaal voor Spiegellezers twee mengsels (cactussen en
vetplanten) samengesteld van gemakkelijk bloeiende soorten. 100 zaden van 20
a 30 soorten + uitvoerige zaai aanwijzingen. De kosten waren f. 1,25 inclusief
porto. Ook aanwijzingen voor het betalen vanuit het buitenland. De laatste regel
luidt: Is niets van dit alles mogelijk dan krijgen zij het gratis (wat een promotie).
Dus 1 portie cactuszaad besteld en gekregen. Hieruit zijn verschillende mooie
planten ontstaan die ik kweekte onder plat glas. In de winter stonden ze vorstvrij
in de pootgoed bewaar ruimte. Tijdens de groente teelt praktijk lessen kwamen
we ook op een komkommerkwekerij waar in de kas een grote cactus stond.
Deze was bij navraag meegebracht door een broer van de eigenaar op de grote
vaart. Later wist ik dat het een Melco cactus met een groot cephalium was. In
die tijd werd ik ook lid van ITSS, maar dat duurde niet zo lang. Verkering,
trouwen, klein behuisd, kinderen en geen plaats meer voor cactussen. Nog een
leuke anekdote uit deze tijd. Op een zaterdag in het voorjaar planten verpot, op
een gegeven moment de verlovingsring kwijt (was iets te ruim). Wat doe je?
Alles afzoeken natuurlijk, maar nog niets gevonden. Ten einde raad de verpotte
planten weer uit de potten en de grond, door het kolenzeefje en nog geen ring.
De week erna zag m’n moeder hem zo tussen het gras liggen, dus toch weer
terecht. Dat waren wat herinneringen uit de oude doos die mogelijk hier en daar
wat herkenning oproepen. De plant waar ik mee begon in het wc raam was
achteraf gezien waarschijnlijk een Rebutia Minuscula.
Kees de Bonte
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VUELTA DIEZ DE MEXICO (18 februari - 17 maart 2009).
Vrijdag 13 maart: Rio Verde - Cadereyta.
Ook deze ochtend is het wat bewolkt maar later zal de zon tevoorschijn komen,
we maken koffie, ontbijten en rijden hierna Rio Verde uit naar het zuiden,
blijkbaar is er wat te doen want het drukke kruispunt midden op de MEX 70 is
volledig afgezet en overal staat politie, via een omweg komen we toch vlot op de
goede weg en laten de enorme opstoppingen achter ons.
We volgen de MEX 69 tot bij Arroyo Seco en gaan dan rechtsaf, in de verte zien
we een vrij kale berg en lopen hier door enkele akkers naar toe, we vinden hier
Mam. hahniana en Fero echidne tussen de grote rotsblokken, wat later rijden we
de weg nog verder af, een diep dal in maar het is overal te steil dus gaan we
terug naar de hoofdweg.
Bij km 127 stoppen we bij een steile wand langs de weg en hier groeien Fero
echidne, Mam. magnimamma en saetigera, dan rijden we verder naar Jalpan en
gaan hier links de MEX 120 op, bij km 185 stoppen we aan een rotsachtige
heuvel welke vol staat met Neobuxbaumia polylopha, Pilosocereus palmeri en
Bombax ellipticum, hiertussen vinden we ook Fero echidne en glausescens en
Mam. priessnitzii, we keren hier nu om en rijden terug door het leuke stadje
Jalpan, nu gaan we richting Cadereyta, de weg klimt flink omhoog en door de
bosrijke Sierra Gorda stijgen we tot 2700 meter, in de buurt van Pinal de Amoles
maken we een stopje en vinden hier Agave celsii en ferox op de rotsen, in het
bos vinden we ook een Echeveria en een Vallida.
Over de pas heen beginnen we aan een lange afdaling, de bossen verdwijnen
nu en kale heuvels volgen elkaar op, bij Maguay Verde, km 125, klimmen we nu
een steile helling op. Hier groeien Coryphantha erecta, Mam.compressa,
Stenocactus, Agave celsii, horrida en ferox en Echeveria halbingeri, het wordt al
laat en als we verder rijden zakt de zon achter de bergen, in het donker komen
we in Cadereyta aan en rijden naar Hotel Esperanza waar we 2 kamers nemen,
vervolgens gaan we lekker eten en bieren , hierna wandelen we nog een stuk
door het authentieke Mexicaanse stadje, op een terrasje drinken we nog een
espresso koffie en gaan hierna al vlug op een oor na deze vermoeiende dag.
Vandaag 279 km.
(wordt vervolgd)

Bertus

=============================================================
Zondag 11 oktober 2009 (General Güemes - Cafayate; 309 km./114 foto's)
Na het gebruikelijke karige ontbijt vertrekken we uit General Güemes via wegnr.
9 naar Salta. Vanmorgen is er een ongebruikelijk weertype, dat we niet kennen,
een zand-/stofstorm. Het zicht is soms beperkt tot minder dan tien meter, en dat
komt dan in een windvlaag heel onverwachts. Spannend gevaarlijk. Zoals op de
heenweg is het door Salta ook weer ronddolen. Zitten we op een mooie
snelweg, in Salta geeft een bord aan "Einde snelweg" en gelijk stopt de weg ook
7

Zeeculenta

21e jaargang

januari 2012

en gaat over in een grindpad dat uitkomt op de
vuilnisbelt. Met dank aan de plattegrond van
Salta toch uit de stad gekomen en wegnr. 68
naar het zuiden gevolgd. Bij Osma gezocht naar
cactussen, maar alleen een bloem van een
Calistus gezien. In Coronel Moldes pakken we
eerst een terrasje met koffie en koekjes en slaan
dan af naar Embalse Cabra Corral, een
toeristische route met veel watersport en dure
huizen. Deze route rijden we op en neer en
vinden naast de vele mooie uitzichtplaatjes ook
nog cactussen. Oa. een Cylindropuntia-achtige,
Echinopsis en een nieuwe vondst; Parodia
cabracorralense. Dan weer terug naar de RA68
en voor La Viña vinden we zomaar langs de
weg; Echinopsis, Gymnocalycium saglionis en Opuntia sulpurea. Bij La Viña
nemen we de afslag naar Guachipas en vinden onverwacht nog
Cleistocactussen smaragdiflorus en baumannii of hyalacanthus in bloei,
Gymnocalycium saglionis in bloei en we maken groepsfoto's onder een reuzen
Trichocereus (terscheckii ?). Omgedraaid en terug in Guachipas is de straat
afgezet en komt er een kudde koeien voorbij begeleid door Gaucho's (cowboys).
In Alemania nemen we nog wat foto's van het spookdorpje met verlaten station
en treinrails, want de trein komt hier al in geen jaren meer en geven een paar
zwervers geld voor de bus (volgens mij voor de fles want er komt hier helemaal
geen bus!). Na Alemania volgen we Valle de Lerma (of Quebrada de Cafayate)
en vinden zomaar bij niet geplande stops in het bos; onbekende
Lobivia/Echinopsis, verschillende soorten Parodia's (microsperma,
glischrocarpa, tuberculosi-costata en/of rubristaminea), Gymnocalycium
saglione, bloeiende Hechtia‘s, een kruipende Cereussoort en mooie wilde
bloemen. De omgeving van deze vallei is adembenemend met de ondergaande
zon, rots- en bergformaties van allerlei vormen, formaten en kleuren, supermooi.
Vanuit de auto, want stoptijd is er niet veel meer als we een hotel op tijd willen
boeken, neem ik tientallen foto's, ben benieuwd wat er van gelukt is. Bij de
laatste stop stormt het zo hard dat je bijna van de berg afwaait, best wel riskant
om over smalle richeltjes te klauteren. Maar we vinden toch weer iets nieuws;
Acanthocalycium thionanthum var. copiapoides (of var. ?) en een onbekende
Parodia. In Cafayate is het even zoeken, maar we vinden TINKUNAKU
apartments, 3 slaapkamers, douche/toilets, keuken met koelkast en magnetron,
grote zitkamer met TV en een garagebox voor de auto. En dat voor 265 peso’s,
da's minder dan 50 euro voor z'n vieren. 's Avonds nog in een souvenirwinkel
rondgeneusd waar alles tweeënhalf keer zo duur is dan op die markt van een
paar dagen geleden. We eten in een chique aandoende tent, maar dat eigenlijk
helemaal niet is. Ik eet samen met André Parrillada voor 2 personen met frites
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en salade, werkelijk heerlijk. En een heerlijk sorbet toe. En dat alles voor zo'n
12,50 euro per persoon inclusief de lekkere witte Torronteswijn. En inclusief livemuziek van een zanger/gitarist. Een superleuke en interessante en lekkere dag.
Bovendien hebben Henk en ik nog een zak schuimpjes op de achterbank zitten
nuttigen vandaag. Nou even wat mailtjes versturen en dan is het weer na
twaalven voor ik in bed lig.
Maandag 12 oktober 2009 (Cafayate - San Pedro de Colalao; 332 km./67
foto's)
Ontbeten in "ons" appartement, koffie gedronken bij de bakker met lekkere
koeken en Cafayate verlaten. Om half tien even ten zuiden van Cafayate al de
eerste succesvolle stop met Gymnocalycium spegazzinii en bloeiende
Trichocereus pasacana. Ten noorden van Tolomon vinden we Acanthocalycium
thionanthum var. variiflorum, een nieuwe Parodia (tolombana of
spegazziniana?), Gymnocalycium saglionis, Lobivia/Echinopsis lecantha of ferox
en Cereus aethiops. Zuidelijk van Amaicha del Valle vinden we weer
Acanthocalycium thionanthum var. variiflorum en Tephrocactus weberi met rode
doorns. Onderweg worden weer vele uitzichtplaatjes geschoten van de mooie
vergezichten. We wilden via de 38 om San Miguel de Tucuman heen maar
komen er midden in terecht. Dank zij het plattegrondenboek komen we er toch
nog snel doorheen en volgen de wegnr. 9. We wilden het ommetje Choromoro,
La Higuera, San Pedro de Colalao, Trancas maken, maar op cactusgebied is er
alleen bij Vipos nog wat te vinden, namelijk bloeiende Gymnocalyciums (pflanzii,
saglionis, schickendantzii en/of marsoneri?) en kruipende Cereussen. Voor de
rest allemaal boerenland of ondoordringbaar struikgewas. Om half zes zitten we
al in een hotel zonder naam aan de plaza in San Pedro de Colalao. Een oud
gebouw met heel hoge kamers en deuren, maar heel netjes en schoon
onderhouden door de oude mevrouw van het hotel, die een oogje op Henk leek
te hebben. Zij verzorgde ook de bloemen op de binnenplaats en de druiven. We
doen een rondje centrum en zitten een uur op een terrasje van de mensen te
genieten. Om negen uur gaan we eten
in El Colonial. Ik eet Matabre a la
Rochefort. Weet helemaal niet wat het
was, maar het smaakte heerlijk (een
soort supermals draadjesvlees) met
kaassaus. Als toetje smaakte de
vruchtensalade met slagroom ook
heerlijk. Zo, vandaag op plantengebied
ietwat teleurstellend, maar we hebben
toch allemaal heerlijk genoten en weer veel gelachen. Voor elven in bed is ook
wel eens een keertje lekker. Morgen hopen we meer planten te vinden.
(wordt vervolgd)

Antonio El Rico
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Voorlopige Zaadlijst 2011-2012
De soorten die in de zaadlijst voorkomen worden aangeduid met de naam enz. die
de schenker eraan gaf.
De zaden zijn geschonken door :
Han Mesu
Tonnie de Rijke

Wijze van bestellen :

Kruis de soorten die u wenst aan in de bestelkolom, wenst u meer dan 1 portie zet
dan het aantal porties in de kolom.
Het is mogelijk om meerdere porties van een soort te bestellen maar bij onvoldoende
voorraad worden ze eerst naar normale porties opgedeeld.
Het aantal zaden per portie is ca. 20 stuks.
Soorten waarvan er maar weinig beschikbaar zijn bevatten minder zaden per portie.
Prijs per portie 0,30 euro.
Voorlopig bestelformulier inleveren op de januari bijeenkomst of stuur het op naar :
Piet van de Vrede
Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg
De bestelling zal indien mogelijk op de februari bijeenkomst afgeleverd worden.
Betaling bij aflevering.

Bestel op dit formulier, bij aflevering krijgt u uw formulier terug.

Aantal

Nr.

Geslacht

Soortnaam

1

Astrophytum

myriostigma

2

Astrophytum

ornatum

3

Astrophytum

asterias var. nudum

4

Acanthocalycium

violaceum

5

Copiapoa

humilis

6

Copiapoa

mix JM

7

Coryphantha

calipensis

8

Coryphantha

celemania

9

Coryphantha

cornifera

10

Coryphantha

implexicoma

11

Coryphantha

pectinata

12

Coryphantha

pseudoradians FO047

13

Coryphantha

pycnacantha

14

Coryphantha

radians

15

Coryphantha

reduncuspina

16

Coryphantha

species nova

17

Coryphantha

sulcata

18

Coryphantha

inicornis

19

Ferocactus

glaucescens

20

Frailea

castanea

21

Gymnocalycium

achirasense

22

Gymnocalycium

saglione

23

Leuchtenbergia

principis

24

Lophophora

williamsii

25

Mammillaria

apozolensis REP971

26

Mammillaria

arida

27

Mammillaria

backenbergiana var. ernestii

28

Mammillaria

barbata LAU1079

Vindplaats

Buenavista

Vista Hermosa

Juchipilla

Yepachic, CHIH

29

Mammillaria

baxteriana

30

Mammillaria

bonavitii

31

Mammillaria

brunispina var. major

32

Mammillaria

gieseckei n.n.

33

Mammillaria

johnstonii var. guaymensis

34

Mammillaria

kraehenbuehlii

35

Mammillaria

matudae

36

Mammillaria

perbella fa. lanata

37

Mammillaria

prolifera var. haitiensis

38

Mammillaria

rekoi var. aureispina

39

Mammillaria

rekoi var. aureispina REP939

40

Mammillaria

rekoi var. flavispina LAU1055

41

Mammillaria

seitziana var. tolantongensis

42

Mammillaria

viperina SB836

43

Mammillaria

wilcoxii

44

Mammillaria

yucatanensis

45

Melocactus

matanzanus

46

Neochilenia

scoparia

47

Notocactus

mammulosus

48

Notocactus

warasii

49

Pelecyphora

valdeziana

50

Pyrrhocactus

bulbocalyx

51

Solisia

pectinata

52

Sulcorebutia

mix JM

53

Thelocactus

bicolor var. tricolor

54

Thelocactus

heaxaedrophorus

55

Thelocactus

lophothele

Zaden die u nog op de lijst wilt plaatsen
Nr.

geslacht

Soortnaam

Zaden die u graag wilt hebben maar niet in de lijst voorkomen
Nr.

Geslacht

Soortnaam

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Totaalbestelling

soorten x 0,30 euro

euro

