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COLOFON
"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de NederlandsBelgische 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:
Secretariaat:
Piet van de Vrede
voorzitter/penningmeester Schoolstraat 26
Sandra van Offenbeek secretaris
4417 AB Hansweert
Kees de Bonte
bestuurslid
Tel.: 0113-383290
e-mail: cactus.sandra@zeelandnet.nl
REDACTIE:
Tonnie de Rijke
Piet van de Vrede
Bertus Spee
Drukwerk :

Redactie:
Noordweg 444
4333 KL MIDDELBURG
Tel.: 0118-615047
e-mail: thonderi@hetnet.nl

hoofdredacteur
redactielid
redactielid

Offsetdrukkerij GetokA v.o.f., Kapelle.
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Uitnodiging
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 24 februari 2012 in De Stenge te
Heinkenszand.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Rondvraag.

4.

Praatje van Han over Melocactussen.

5.

Plantendokter, heeft u planten met een discutabele gezondheid?
Meebrengen, dan gaan we ze onderzoeken.

6.

Pauze.

7.

Lezing van Kees de Bonte over Haworthia's.

8. Sluiting.
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris.
=============================================================
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.
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.
7 april 2012
Open dag Edelcactus.
27 april 2012
Lezing van ? (nog onbekend).
5 mei 2012
Cactusbeurs Wijnegem.
25 mei 2012
Lezing door Tonnie de Rijke (onder voorbehoud) over de flora
in Noorwegen. Een must voor de rotstuinliefhebbers.
26 mei 2012
Open dag afdeling Zeeculenta.
2 juni 2012
Open dag Ubink.
29 juni 2012
Bijeenkomst op locatie (plaats nog niet bekend).
juli 2012
Vakantie, geen bijeenkomst.
7,8,9 september 2012 ELK te Blankenberge.

3

Zeeculenta

21e jaargang

februari 2012

Verslag van de vergadering van 27 januari 2012.
Zoals gebruikelijk opent Piet van de Vrede even na achten de eerste vergadering in
het nieuwe jaar. Afwezig met kennisgeving Bertus Spee, Tonnie de Rijke, Bea van
IJzendoorn en Nel de Koeijer. Aanwezig 15 personen. Voor de extra verloting hebben
we 3 boeken van Kees de Bonte. Aan ingekomen stukken hebben we een uitnodiging
van de tuinbeurs te utrecht, 10 t/m 12 februari. Enkele leden hebben de bij gevoegde
kortings/vrijkaarten meegenomen. Vraag gelijk of er iemand is geweest naar de
nieuwjaarsreceptie te Middelburg, niemand in de zaal is geweest. Piet had een
uitnodiging in de bus, voor een Star Country Fair 12 mei te Kamperland, Dit valt
waarschijnlijk gelijk met Groei en Bloei, moeten we even afwachten. Tevens vertelt hij
dat we een eigen spandoek gaan maken die we voor beurzen etc. kunnen
gebruiken.Bij de rondvraag vertelt Joke van Lavieren dat Kees een leuk stukje
geschreven heeft in de Zeeculenta. Han Mesu wou dit ook vertellen. Ging hij in de
jaren 70 naartoe. De verzameling was wit van de luis. Hans Bonefaas heeft in de
eerste jaren van de vereniging, nog een lezing gegeven met dia’s. Herman Weezepoel
vraagt of er nog een excursie komt, die had hij vorig jaar gemist. We proberen die er in
te houden. We zullen bij West-Brabant informeren of ze al plannen hebben. Tevens
nog de vraag over een open dag. Is er belangstelling? Een zestal mensen hebben
toegezegd mee te zullen doen. Hopelijk hebben we dit jaar meer kijkers als vorig jaar.
Datum volgt. Word geopperd om nog een keer op een zaterdag morgen, naar Tholen,
Robert Wellens te gaan (tissuecultuur). Zoals men heeft kunnen lezen vraagt Tonnie
of iemand het boekje over wil nemen. Piet vraagt of men hierover wil nadenken.
Hierna volgt het voorlezen van de jaarverslagen door Ria Uytdewillegen en Sandra
van Offenbeek. Die worden naar het landelijke bestuur van Succulenta gestuurd, Deze
hebben de afdeling een kaartje gestuurd met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Komt het over de zaalhuur van de Stenge. Dit jaar alweer verhoogt. Als dit zo blijft zijn
we over een jaar of 2 failliet. Dus moeten we de contributie gaan verhogen om dit te
kunnen blijven bekostigen. Bertus was bezig om in de vlindertuin te Kwadendamme
een zaal te huren. Mocht iemand een goedkopere zaal weten of voor niets laat het ons
weten. We hebben anno 2012 nog maar 26 leden. Dus om de zaal huur te kunnen
blijven betalen, wordt de contributie verhoogt naar 20 euro. Dit vanaf 2013. Ria en Bea
treden af en zijn niet herkiesbaar. We hebben helaas geen aanmeldingen gekregen.
Mocht je nu denken dat is iets voor mij laat het ons weten. Na de koffie, die voor
rekening was van de vereniging, de boekenverkoop opbrengst 28 euro. Han had wat
leuke plantjes gedoneerd om per opbod te verkopen, opbrengst 17 euro voor de
clubkas. Met dank aan Han. Volgt een praatje van Han over de Mammillaria albiflora
te zien/lezen in de succulenta december 2011. Heeft een dichte bedoorning, maken
flinke clusters, hebben vrij grote bloemen, gemakkelijk te stekken. Volgt nog planten
op naam zetten. Peter Minnaard en Piet hebben enkele planten meegenomen. Die zijn
nu beide geholpen met de naamgeving. Rond klok van elf sluit Piet de vergadering af.
Secretaris Sandra van Offenbeek
==================================================================
MEDEDELINGEN:
FOTOWEDSTRIJD. In maart houden we een digitale fotowedstrijd. Categorie 1; In en
om de kas, categorie 2; Close-up, categorie 3; Bloeiende planten. Er mogen 3 foto's
per categorie ingeleverd worden. I.v.m. het in elkaar zetten van deze wedstrijd vragen
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wij of jullie je foto's op stick in willen leveren op de februaribijeenkomst. Of ander
mailen ruim voor 30 maart naar Piet van de Vrede. Alvast bedankt.
ONTWERPWEDSTRIJD. Wie maakt er een mooi ontwerp voor een spandoek? De
mooiste gaan we dan daadwerkelijk gebruiken. Neem het ontwerp mee de 24e
februari.
==================================================================
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 1928. 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.
VERZAMELPECH.
Na een langen winter, die ons eenige hevige vorstnachten bracht, waarbij zoo hier en
daar nog al eens een aardig plantje verloren ging, scheen het milde voorjaar
gekomen. ‘s Nachts vroor het nog wel een weinig, maar overdag scheen het zonnetje
zoo warm en zoo hel, dat de succulenten weer uit de winterbewaarplaatsen werden
weggehaald. Op een zonnigen voormiddag eens met een weinig lauw water
besproeid, kon men na een paar dagen al zien, dat zij zich gereed maakten den groei
te hervatten. In ‘t hart der plant kwamen bij vele Cactussen reeds de nieuwe
doornbundeltjes voor den dag. De matte kleur van andere soorten verdween, om
plaats te maken voor een fleurig groen, het teeken, dat de planten weer begonnen te
ontwaken. Het was, als rekten zij zich de leden eens uit na een langen winternacht.
Het was, als bracht de eerste dronk van het levenwekkende water nieuwe kracht en
nieuwe energie. En als de vetplantenverzamelaar dit aanschouwde dan begon zijn
liefhebbershart sneller te kloppen, dan vervulde het hem met nieuwe hoop en nieuwe
lust. Tot, nà een veertiendaagsche periode van mooi weer op 10 Maart de strenge
wintervorst, die wij reeds zoo ver weg waanden, plotseling al onze zoete droomen
wreed verstoorde. Wat hebben bij sommige liefhebbers de planten het hard te
verantwoorden gehad! Wat zullen er zoo hier en daar een offers gevallen zijn! Weg is
de hoop! . . . weg ook de lust?. . . Moed gehouden! Desnoods van voren aan
begonnen met verzamelen, als Uw pech zoo groot was, dat alles U ontviel, Misschien
heeft de tegenspoed U dan ook nog iets geleerd, want door schade wordt men wijs !
Geleerd, dat men geen teere en zeldzame planten kweeken moet wanneer men
daarvoor geen geschikte plaats heeft. Geleerd, dat de keuze der planten zich behoort
aan te sluiten bij de plaats welke men ze geven kan. Dan alleen zal men de minste
pech en het meeste genoegen hebben.
G. D. D.
==================================================================
LEVE DE ONAFHANKELIJKHEID !
Lezers, laat U niet afschrikken door dezen titel en laat hij U niet weerhouden dit artikel
te lezen. Het is geen opruierig politiek artikel, dat ik U te lezen geef, want dat hoort
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niet in ons blad thuis ; slechts wil ik U de lotgevallen verhalen van twee succulenten,
welke door de menschelijke hand gedwongen werden één te worden, maar waar één
der beiden zijn onafhankelijkheid en persoonlijkheid behield, terwijl de andere te niet
ging. We hebben allen wel in de cactuswereld gehoord over stekken, enten en
oculeeren; zelfs transplanteeren komt in deze wereld voor. Bedenk dan ook daarbij,
dat de menschheid deze handelingen heeft verzonnen, op het stekken na, dat we van
de natuur hebben afgekeken. Waarvoor we dergelijke kunsten uithalen, is me tot
nogtoe een raadsel, maar zeker kan ik zeggen, dat we onze pleegkinderen er heusch
niet mooier op maken. Wie van U zou nou graag met een hoofd van neef of nicht in de
plaats van zijn eigen hoofd willen rondloopen ? Of wie van U zou met armen van
anderen willen pronken ? U vindt ‘t misschien bespottelijk, dat ik zulke voorbeelden
aanhaal? In ‘t geheel niet; wat doen wij anders met onze cactusplanten? We snijden
den top van één der cactussen af en van andere snijden wij de basis af, plakken de
beide soorten op elkaar en dwingen ze een eenheid te gaan vormen. Waarvoor? Een
kennis van mij, dien ik erover sprak, beweerde, dat dat gedäan werd om meer
afwisseling te krijgen en den vormenrijkdom uit te breiden. Is de vormenrijkdom. dan
niet groot genoeg, is de afwisseling, welke onder deze vormen bestaat niet duidelijk
genoeg? Neen, dat is het niet: de mensch moet altijd critiseeren, moet zoeken en zelf
scheppen, dat zit nu in zijn aard en daarom gaat hij zulke kunsten uithalen en bederft
de natuurvormen met zijn kunstgewrochten. Ik dwaal af van wat ik U vertellen wil; ik
was niet van plan U dit alles te zeggen, maar nu het er staat zal ik het maar laten
staan. Een der eerste vereischten ervoor, dat eenige cellen zich vereenigen tot een
samengestelde eenheid is, dat er een zekere verwantschap moet bestaan tusschen
die cellen. Deze verwantschap moet dan als band dienen, welke de celeenheden met
elkaar verbindt. We noemen dat dan deftig ,,vegetatieve affiniteit”. Wanneer we twee
deelen van eenzelfde plant nemen, dan gaat zoo’n enting heel gemakkelijk, daar de
cellen dan van één en dezelfde plant afkomstig zijn. Zijn de twee plantendeelen
afkomstig van verschillende, in de plantensystematiek verwante planten, gaat ‘t vaak
lastiger. Des te meer kans van goed slagen hebben wij, naarmate we nauwer aan
elkaar verwante planten nemen uit de plantensystematiek. Hierover zijn tallooze
proeven gedaan en daarbij las ik er een, welke door Vöchting genomen was, welke ik
U graag zou willen vertellen. Vöc h ting nam proeven over enting van Rhipsalis
paradoxa op Opuntia Labouretiana. Hij had de Opuntia als basis genomen en entte
boven op de schijf een twijg van de Rhipsalis. De proef gelukte uitstekend en Vöchting
leefde 20 maanden in den waan, dat deze beide planten nu een eenheid hadden
gevormd en zich als één plant gedroegen. Maar toen kwam de openbaring; het bleek
geen physiologisch normale enting te zijn. De Opuntia werd groezelig van kleur en
hier en daar kwamen vochtdruppels aan den schijf te voorschijn, terwijl andere
plekken weer doorschijnend werden. Een tijd later kreeg de schijf wortels op
verschillende plaatsen, welke eerst doorschijnend waren geworden. Vöchting
onderzocht de Opuntia en het bleek, dat de schijf doorwoekerd was met de wortels
van de Rhipsalis en veranderd in een gelatineachtige massa. De Rhipsalis wilde geen
gemeenschap met de Opuntia en ging om zijn persoonlijkheid te herwinnen, wortels
vormen en leefde van de opgeloste zouten der Opuntia. Zelfstandig probeerde de
Rhipsalis te worden, wilde weer onafhankelijk zijn en hij stuurde lange wortelkoorden
uit naar alle kanten, om weer vasten voet te krijgen. Zoo traden enkele uit de
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opperhuid der Opuntia te voorschijn, zoekende naar voedsel: terwijl andere wortels
loodrecht, dwars door de schijf waren gegaan en geland in de aarde. Deze wortels
waren ruim 110 m.M. lang. Twintig maanden lang heeft de Rhipsalis voor zijn
onafhankelijkheid gestreden om daarna te zegevieren.
Den Haag. P. A. H. RIJKEBÜSCH JR.
==================================================================
VUELTA DIEZ DE MEXICO (18 februari - 17 maart 2009).
Zaterdag 14 maart: Cadereyta - Zimapan.
Het is vanochtend helder als we opstaan, na de koffie en broodjes verlaten we
Cadereyta, we rijden 30 km noord richting Vizzaron en nemen de afslag naar San
Joachim, via een bochtige weg klimmen we gelijk flink omhoog naar de Sierra El
Doctor, bijna boven bij km. 14 maken we een stop en kijken wat rond, op 1
Coryphantha na geen cactussen hier, wel heel mooie Agave horrida en celsii. We
bereiken San Joachim waar we eerst tanken, dan rijden we via een prima weg de
enorme diepe kloof van de Rio Moctezuma in, na een overweldigende rit komen we
door een tunnel bij de snelstromende rivier aan, hier vlakbij ligt een grote waterkracht
centrale, we kijken wat rond bij de brug en zien dat de steile wanden hier vol staan
met Strombocactus disciformis. Over de brug heen rijden we door Las Adjuntas en
volgen de Rio Moctezuma een stuk, dan buigt de weg naar rechts een grote kloof in,
richting Toliman, door de vrij natte rivierbedding rijden we steeds verder de kloof in die
af en toe zo smal is dat we er net doorheen kunnen, dit wordt een spectaculaire rit, op
de steile hellingen groeien hier talrijke planten zoals Mam. elongata en longimamma,
Fero echidne en hystrix, Echinocactus platyacanthus, Astrophytum ornatum,
Strombocactus disciformis, Neobuxbaumia polylopha, Pachyphytum fitcauii, Echeveria
tolimanensis en Agave Xylonacantha. Ook een hoogtepunt is het vinden van Yucca
queretaroensis, prachtige planten en heel zeldzaam, aan het einde van de kloof
komen we bij enkele oude mijnen uit en nu klimt de slechte weg ontzettend snel
omhoog langs de steile kloofwanden, binnen no time zitten we honderden meters
hoger, bij Lomo de Toro kijken we nog even naar beneden in een enorme diepe
canyon en zien hier ook Yucca queretaroensis groeien. Na tientallen
haarspeldbochten komen we boven op de bergrug vlak bij Zimapan uit en rijden de
oude mijnstad binnen, op de zocalo nemen we 2 kamers in Hotel Central, we
installeren ons en wandelen dan wat door de drukke marktstraatjes, het is reuze
gezellig hier. We vinden ook nog een prima restaurantje “El Rincon” waar we heerlijk
eten, al moet er wel eerst bier gehaald worden , hierna gaan we wat internetten en
vertoeven nog geruime tijd op de zocalo waar het erg gezellig is, er is live muziek en
we praten wat met de lokale bewoners. We eten nog een lekker ijsje en zoeken dan
onze kamers op en na deze succesvolle dag is het goed slapen. Vandaag 130 km
gereden.
(wordt vervolgd)

Bertus
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Dinsdag 13 oktober 2009 (San Pedro de Colalao Andalgala; 290 km./87 foto's)
Vandaag een rij- en bochtjesdag geworden met een
supereind. Na het ontbijt bij El Colonial inkopen gedaan
en getankt en vertrokken naar San Miguel de Tucuman.
Dankzij enig voorwerk van André en mij komen we vrij
probleemloos Tucuman door. Eenmaal buiten de stad en
de goede afslag te pakken nemen we een koffie met
koeken bij een tentje langs de snelweg. Langs de RA38
bij Concepcion lijkt het wel of er dikke mist of smog
hangt, maar ze zijn suikerriet aan het oogsten en dan
branden ze de boel eerst plat, blad er af, houden ze de
stengels over voor de oogst. Wat een gigantische
milieuvervuiling, ik koop nooit geen rietsuiker meer. Bovendien stoten de
rietsuikerfabrieken ook nog een lading viezigheid de lucht en het water in. Deze oogst
zorgt voor enig oponthoud, want dat vervoeren ze over de weg in oude trekkers met
wagens en oude barrels van vrachtauto’s, soms zo lang als een trein, bijna niet in te
halen. Via Alpachiri rijden we naar Alumbrera en dan pas hebben we door dat we deze
bergpas door het regenwoud, met Lepismium tucumanense, ook op de heenweg
hebben gereden. Duizendeneen bochten (of meer) snel stijgend en slecht onverhard.
Ik heb wat af moeten zien met m'n zere rug, gelukkig stopten ze even voor me om de
benen te strekken. Vanaf Alumbrera rijden we via Agua de Palomas de Cuesta La
Chilca in en gelijk bij de eerste stop op een rotsachtige heuvel hebben we de eerste
prijs, we vinden Gymnocalycium baldianum, een nieuwe Trichocereus andalgalensis,
mini-Opuntiaatjes microdisca en een schelp in een steen, waaruit blijkt dat hier
vroeger water geweest is. Naarmate we de Cuesta La Chilca verder inkomen des te
indrukwekkender wordt het landschap. En de weg, weer 1001 haarspeldbochten maar
een goede vlakke onverharde weg, dus minder rugpijn. Bij een volgende stop vinden
we naast Gymnocalycium baldianum ook andere Gymnocalyciums, schickendantzii,
ambatoense, catamarcense en/of guanchinense (wie het weet mag het zeggen)
Trichocereus andalgalensis, huascha en terscheckii en Parodia sanguiniflora of
wagneriana (zelf 1 Parodiacristaat). Weer verder, met steeds een mooier wordend
landschap met duizenden Trichocereussen terscheckii’s op de hellingen vinden we
weer een andere kruipende Trichocereus huascha en een Cleistocactus en een aantal
supergrote Gymnocalyciums volop in de knop waarvan ik de naamgeving maar even
in het midden laat. Nog een paar keer gestopt voor nog meer van dezelfde mooie
planten en uitzichten. Uiteindelijk in het dal aangekomen zien we daar tussen de
struiken nog van alles nieuws groeien, maar we hebben geen tijd meer want moeten
Andalgala nog halen voor donker. Dat lukt na een politiecontrole vrij makkelijk en via
de toeristeninformatie worden we naar Hotel Confort gestuurd. Een heel mooi en net
hotel voor een heel schappelijk prijsje. En een heel behulpzaam baasje, die zelfs
folders van de omgeving kwam brengen. 's Avonds naar de plaza gelopen, rondje
gedaan en gaan eten in een nieuw uitziend restaurant, heerlijk Empanada's vooraf
(soort worstenbroodjes maar dan Argentijns) en Bife de Chorizzo als hoofdgerecht,
een gigantisch stuk vlees met frieten, zo mals hebben ze in Nederlands geen vlees.
En alles met een goed glas wijn uitgezocht door André. Daarna nog rondje Plaza
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gelopen, grote ijs gekocht (lemon con frutilla) voor maar 1 euro en in het park op zitten
eten. Zo dat was wel een enerverend en pijnlijk dagje, maar op het eind toch nog veel
nieuwe plantensoorten gevonden. Morgen eerst deze omgeving verder verkennen.
Woensdag 14 oktober 2009 (Andalgala - Belén; 152 km./106 foto's)
Na 't ontbijt getankt en inkopen gedaan met lekkere broodjes en om 9 uur al de eerste
stop, teruggereden richting Cuesta La Chilca ten zuidoosten van Andalgala en
gevonden; Lobivia/Echinopsis fallax var. shaferi, Gymnocalycium schickendantzii,
ambatoense, catamarcense en/of guanchinense, Opuntia sulphurea, Tephrocactus
articulatus var. oligacantha (=papyracanthus), Trichocereus terscheckii en
andalgalensis of huascha en Jatropha bloem. Eindje verder naast dezelfde planten
ook een Parodia wagneriana of sanguiniflora. Dan teruggereden naar Andalgala en
noordwaarts richting Minas Capillitas gereden. Paar keer gestopt voor de mooie
vergezichten omdat we via een smalle onverharde bergpas steeds hoger komen. De
cactussen (nieuwe soorten dan) zijn schaars. We vinden Soehrensia/Trichocereus
ingens in bloei (geel) en Gymnocalycium schickendantzii, ambatoense, catamarcense
en/of guanchinense. Dan retour Andalgala en de onverharde weg naar Belén, dwars
door de Cuesta de Belén, gepakt. Onderweg gestopt voor de lunch (nadat we nog
even naar het hotel in Andalgala gereden zijn, want André had zijn leesbril daar laten
liggen) en aan cactussen vinden we op de diverse stops, een onbekende
Lobivia/Echinopsis met heel grote bloemknoppen maar geen bloemen, Tephrocactus
articulatus var. oligacanthus (= papyracanthus), hele velden Hechtia's, Trichocereus
andalgalensis en terscheckii en Cereus aethiops oid. Ook weer genoten van het
uitzicht over de immens grote pampa's, waar regelmatig stofhoosjes te zien zijn. Henk
en ik vinden nog een veldje "gewone" bloeiende Opuntia sulphurea, Gymnocalycium
schickendantzii en ambatoense, catamarcense en/of guanchinense, onbekende
Lobivia/Echinopsis ver in de knop, Trichocereus terscheckii en een geitenkop.
Bovendien hebben we samen heel veel gelachen. 10 km. voor Belén vinden we naast
dezelfde planten Gymnocalycium catamarcense var belenensis en een zaadbes van
een superlange Lobivia/Echinopsis, thuis eens kijken of er nog zaden in zitten. In
Belén vinden we gelijk al om half zes Hotel Belén en boeken dit. Het is wel wat
duurder, maar superchique, inclusief archeologisch museum. Overal in het hotel zijn
muurschilderingen aangebracht en de douche/wc is met rotsblokken natuursteen
gemetseld. Rondje Plaza gedaan en heel veel gelachen met de schoolmeisjes en alle
andere inwoners en veel foto's van hen gemaakt en het plein. Uurtje aan de kant van
het plein een biertje gepakt op een terrasje en genoten van de levendigheid in het
stadje. Wat waren we zelf ook een bezienswaardigheid, ze zien hier niet zoveel
Europeanen waarschijnlijk. Acht uur terug naar het hotel waar we ook eten in het
restaurant. Lekker Milanese Speciale Napolitana gegeten, typerend voor een chique
tent, grote borden kleine porties vergeleken met de rest van Argentinië. En als toetje
"regionale zoetigheden", gekonfijte vruchten, lekker maar mierzoet. Door de hitte
vandaag, steeds boven de 35 graden, ben ik bekaf, alhoewel mijn rugklachten wat
minder zijn, maar nu speelt conditie in combinatie met de hitte en de hoogte me
parten. Voor elven lekker pitten.
(wordt vervolgd)

Antonio El Rico
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