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"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de NederlandsBelgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten,
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Verslag van de bijeenkomst van 30 november 2012.
Ruim na achten opent Piet van de Vrede de vergadering. Afzeggingen van Bea
van IJzendoorn en Joke van Lavieren. Bea wenst bij deze iedereen prettige
feestdagen. We zijn met 11 man aanwezig. Deze keer geen extra verloting.
Opzegging van A.F.L. Harmsen te Oostburg. Verder geen ingekomen stukken.
Rondvraag. Han Mesu heeft 2 punten, Kesterloo moest zonder "r" dus Kesteloo.
En het feit dat Ariocarpussen pas in het najaar bloeien. Gaat het nog even over
Meliskerke, goede alternatief nu Poppendamme weggevallen is, opkomst was
altijd goed. Tonnie de Rijke vertelt dat hij emails van Bertus Spee heeft
ontvangen vanuit Chilli. Die is nu daar waar wij de foto’s van gaan zien. Maar
blijkbaar is het nu een dorre boel. Deze mogen we lezen.
Han vertelt ons dat Blaas de Nooyer, een oud lid, overleden is. Tevens vertelt hij
dat de wolluis behoorlijk tekeer gaat, de mammilarissen zien wit van de luis. Hij
heeft Bio insekt van Pokon gebruikt en dat werkte goed. Daar hebben andere
weer geen goede ervaringen mee. Door de zoutoplossing brand de waslaag
weg waardoor die verbrand. De vraag of er behoefte is aan een zaadlijst. Wordt
geopperd om een lijst te maken van wat Han heeft. Kan men daar uit kiezen.
Optie om in 's-Gravenpolder te vergaderen viel helaas af. Hebben verder
gekeken en kwam uit in 's-Heer Arendskerke. Na enig overleg met het Heer
Arendshuis, mogen we daar terecht voor 9 euro per uur. De leden die aanwezig
waren op deze vergadering gaan hiermee akkoord.
Gaan we verder met de contributie. Om de zaal te kunnen bekostigen en om
nog wat achter de hand te hebben voor eventuele sprekers, word deze
verhoogd naar 20 euro. Dit ook overlegt met de leden.
Helaas komen we met ons boekje ook niet uit de kosten, denk aan vele
postzegels en drukkosten. Dit wordt allemaal duurder. We willen deze voortaan
per mail verzenden om de kosten te drukken. Degene die geen emailadres
hebben, of toch het boekje op prijs stellen, laat ons dit even weten. Deze
doen we dan zelf kopiëren. Mail ons even zo dat we zeker weten dat het
digitale boekje op de goede plaats terecht komt. Alvast bedankt voor de
medewerking.
Volgend jaar vieren we het 45 jarig bestaan van onze vereniging. Mocht iemand
ideeën hebben om iets te doen, b.v. tezamen met de open dag, laat het ons
weten. Na de koffie verloting van de planten van Han. Opbrengst 22,50.
Hierna volgen de foto’s van Tonnie de Rijke. Mooie kleurrijke foto’s.
Even na elven sluit Piet de vergadering af.
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).
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Agenda afdeling Zeeland 2013.
december 2012
Vakantie, geen bijeenkomst.
25 januari 2013
Jaarverslagen en bestuursverkiezing.
22 februari 2013
Quiz.
29 mart 2013
Ruta-Norte-2 door Tonnie de Rijke.
26 april 2013
Digitale fotowedstrijd.
=============================================================

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B E L A N G R I J K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leest u het verslag van de bijeenkomst van 30 november nog eens
goed (op pagina 3). Er is tot wat wijzigingen voor onze vereniging
besloten, namelijk:
 Vanaf 2013 verhuizen we naar het Heer Arendshuis, Torenring
46, 4458 BC 's-Heer Arendskerke
 De contributie wordt verhoogd naar € 20,--. Wilt u dit voor 31
december 2012 overmaken naar gironummer 2645478 t.n.v.
Succulenta Zeeland te Middelburg. Dank voor uw
medewerking.
 Vanaf 2013 gaat ons afdelingsnieuws digitaal, als het in 2013 nog
bestaat tenminste, zie laatste punt. We hebben een heleboel
e-mailadressen, maar weten niet of deze nog correct zijn. Mail
voor de zekerheid uw e-mailadres even naar Sandra
(cactus.sandra@zeelandnet.nl) of Piet
(pmvdvrede@zeelandnet.nl). De leden die geen computer
hebben kunnen het afdelingsnieuws nog op papier krijgen. Laat
dit even weten aan Sandra of Piet.
 In januari 2013 treedt Piet van de Vrede af als voorzitter /
penningmeester en is niet herkiesbaar. Tot op heden zijn er nog
geen belangstellenden gesignaleerd. Denk hier eens goed over
na. Het voortbestaan van onze afdeling (met nog maar 2
bestuursleden) komt in gevaar! Wilt u dit?
 Ook de diverse oproepen gedurende het jaar van onze
hoofdredacteur om een opvolger hebben geen resultaat
opgeleverd. Hierdoor kan het gebeuren dat er in 2013 geen
(digitale) Zeeculenta meer verschijnt. Aan u de keuze.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B E L A N G R I J K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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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 1931. 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.
Pette's Cactusalbum door G. D. Duursma.
Wederom staan we voor de prettige taak een nieuw Hollandsch cactusboek te mogen
aankondigen en wel ditmaal een plaatjesalbum van de N.V. Pette's Cacaofabrieken te
Wormerveer. Zijn we van meerdere firma's reeds jarenlang allerlei albums gewend, tot
nu toe had onbegrijpelijkerwijze nog niemand aan de succulenten gedacht, al gaat
toch daar den laatsten tijd de groote belangstelling naar uit. En daarom trof het zoo
bijzonder, dat de heer Pette, die zelf een enthousiast liefhebber en verzamelaar van
deze planten is, op de gelukkige gedachte is gekomen reclame voor de producten
zijner firma te combineeren met de vetplanten liefhebberij, die er overal in den lande
valt waar te nemen. Het is met begrijpelijken trots, dat hij ons het eerste exemplaar
van zijn nieuwe cactusboek ter beoordeeling aanbiedt en die trots is volkomen
gerechtvaardigd, want met stijgende belangstelling hebben we het doorgelezen en
ons in de mooie plaatjes verlustigd. Over den tekst kunnen we hier kort zijn. De naam
van den auteur staat ons voldoende borg voor een populaire, maar tevens degelijke
behandeling van het onderwerp, zoodat het album ten volle aan de eischen van
practijk en wetenschap voldoet. Maar wat ons bovenal verheugt en ook een
langgekoesterde wensch van den schrijver is. dat zijn de natuurgetrouwe
albumplaatjes. Om de groote kosten deinzen bijna alle boeken voor het opnemen van
gekleurde afbeeldingen terug en hier bood zich nu eene gelegenheid een 132 kleine
en een tiental grootere afbeeldingen in kleur te laten maken van onze meest
aanbevelenswaardige soorten. Met aandacht hebben we de plaatjes bekeken en we
moeten een compliment maken aan den schilder P. H. Schor, die op zoo gelukkige
wijze de juiste kleurverhoudingen wist te treffen. Inderdaad is dit album een keurig
stuk werk, zoowel wat inhoud als uitvoering betreft en we twijfelen dan ook niet, of het
zal zijn weg wel vinden. Begin met het bij uwen winkelier voor 75 cent te bestellen; in
de bekende Pette's artikelen vindt u dan wel een vingerwijzing, hoe u spoedig de
plaatjes bijeen kunt brengen. Vermelden we ten slotte nog, dat er reeds een tweetal
groote platen in ieder album aanwezig zijn en dat de bandversiering een bloeiende
Koningin der Nacht voorstelt, geheel in den geest dus van het sprookjeskarakter, dat
nog steeds onze cactusflora omzweeft. Alles bij elkaar genomen zal dit album blijken
een uiterst werkzaam propagandamiddel voor onze Vetplantenliefhebberij te zijn en
als zoodanig krijgt het een eereplaats in onze boekerij.
VAN DEN HOUTEN.
==================================================================
DE KERST-CACTUS.
In het laatste nummer van dezen jaargang, dat in zekeren zin ook als Kerstnummer
mag gelden, willen wij, in verband met de schitterende foto welke de heer W. Verwaal
te Rijswijk ons indertijd verraste, enkele regels wijden aan de plant die bij de
Duitschers als „Weihnachtsblüher" bekend is. Rhipsalis Houlletiana Lem. werd in 1858
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voor het eerst uit de Braziliaansche
oerwouden naar Frankrijk overgebracht.
Later, in 1890, ontdekte de Zweed G. A.
Lindberg op zijn botanische reizen door
Brazilië een soortgelijke plant, die hij
Rhipsalis Regnellii doopte. Vrij zeker is dit
dezelfde soort geweest als de door Lemaire
beschreven plant. In de nieuwe literatuur
wordt Rh. Regnellii Lindb. dan ook
beschouwd als synoniem met Rh.
Houlletiana Lem.
Evenals alle in de oerwouden thuis
behoorende en daar epiphytisch op boomen
levende Cactussen, is deze Rhipsalis
eigenlijk een warme kasplant, en houdt ze
het meest van een vochtig-warme
standplaats. In vochtig warme kassen
worden de stengels meer dan twee meter
lang, men kweekt ze meestal als hangplant,
doch, zooals onze foto laat zien kan men de
slappe stengels ook tegen een paar dunne
stokjes aanbinden. Het voordeel voor den liefhebber is, dat zoo'n aangebonden plant
veel minder ruimte inneemt dan als hangplant. En ze bloeit er niet minder rijk om! De
ongeveer twee c.M. groote bloempjes zijn eerst wit, doch nemen later een roomgele
tint aan. Wanneer de plant niet te warm wordt gekweekt, verschijnen de bloempjes
omstreeks Kerstmis, zoodat de benaming. „Kerst-Cactus" zeer gepast is. Kweekt men
de plant in een warme kas. dan verschijnen de bloemen meestal reeds in October;
niet zelden tooit de plant zich na den bloei met karmijn roode bessen, welke nog
grooter sierwaarde hebben dan de bloemen. Doch de bloempjes, al zijn ze klein,
verschijnen in zóó groot aantal, dat elk areool een klokje draagt. Zoo brengen deze
klokjes vreugde bij den Cactus liefhebber, als allerwege de Kerstklokken luiden.
G. D. D.
==================================================================
CONTRIBUTIE 1931.
De leden, die nog in gebreke gebleven zijn hun contributie over dit jaar te voldoen,
worden beleefd doch dringend verzocht het bedrag (binnenland f 3,— plus f 0.20
inningskosten; buitenland f 4.—) ten spoedigste over te maken, indien ze prijs stellen
op een ononderbroken toezending van „Succulenta".
Ons gironummer is: 133550, Heesch bij Oss, t. n. v. Penningmeester Ned. Vereen. v.
Vetplantenverzamelaars.
Buitenlandsche leden gelieven een postwissel te zenden aan onderstaand adres.
S. P. C. VAN ROMUNDE,
Penningmeester „Succulenta",
Heesch bij Oss
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Zuid Afrika – Namibie 2011.
Zondag 30 okt. Luderitz – Aus – Betta – Sesriem.
Alweer een prima ontbijt, eigenlijk te veel, dan pakken we in en laten Luderitz achter
ons, we kijken nog even bij Kolmanskop maar hier is weinig te zien, nu rijden we door
naar Aus en gaan hier noord de C13 op, een brede gravelweg ligt voor ons, na 10 km
een stopje bij een Euphorbia site, na lang zoeken 1 dode plant, het lijkt of de bermen
hier gefreesd zijn, we gaan verder door enorme grasvlaktes en komen na 40 km langs
een stenige heuvel, hier zien we Euphorbia virosa en kijken een poosje rond, de
planten staan vol in bloei, verder groeit er niks bijzonders, we wachten een tijdje op
Hans die de weg kwijt was, dan rijden we tot bij Helmeringhausen en gaan hier links
de C27 op, na 5 km spotten we links Aloe littoralis op een heuvel en kijken hier wat
rond, verder vinden we niks tussen het hoge dorre gras, dan zoeken we verderop een
plekje uit de wind en lunchen, het waait opnieuw vrij hard.
Vervolgens rijden we naar Betta en spotten nog enkele enorme Hoodia gordonii in de
wegberm, in Betta maken we een tankstop en volgen de C27 verder noordwaarts, we
komen dan door het Namib Rand natuurpark en spotten hier vele springbokkies en
spiesbokken, regelmatig steken ze voor ons de weg over, na een lange rit door het
mooie gebied komen we eind van de middag in Sesriem aan, de accomodaties zijn
hier flink prijzig, we rijden dan nog 40 km. oost naar de D854 en komen tegen donker
bij Betesda Lodge aan, een prachtig onderkomen midden in de woestijn, en niet duur
inclusief ontbijt en dinner, we boeken dus voor 2 nachten en kunnen gelijk
aanschuiven aan het buffet, dit is prima verzorgd, alleen de wijn is niet te zuipen,
verkeerd bewaard is ons oordeel, ook treffen we hier nog een groep luidruchtige
Hollanders, hebben wij dat weer, om 22.00 uur gaat de tent sluiten en zoeken we onze
riante kamers op.
Vandaag 524 km.
Maandag 31 okt. Sesriem – Sossusvlei v.v.
We staan wat later op, genieten van het weidse uitzicht op het terras en gaan
uitgebreid ontbijten, om half 10 rijden we west naar Sesriem en halen hier een permit
voor de Sossusvlei, dan rijden we het park in over een mooie geasfalteerde weg, links
en rechts van de weg verschijnen verderop de enorme rode zandduinen, dieper en
dieper rijden we de enorme vallei in die steeds smaller wordt, na 60 km bereiken we
een grote parkeerplaats en houdt de weg op, we schakelen de 4x4 in en hobbelen de
laatste 4 km over een zanderige track naar het einde van de vallei, hier komen we aan
een flink meer dat af en toe gevuld wordt door de Tsauchab rivier die vanaf de
Tsarisbergen uit het oosten komt.
We kijken hier uitgebreid rond en klimmen een van de enorm hoge duinen op,
bovenop een weids uitzicht over het onwerkelijke gebied, rond de middag lunchen we
hier en helpen een gestreste Duitser die vastgereden in het diepe zand staat, zeker
familie van Heinrich Rommel, die kreeg dit ook voor elkaar in Noord Afrika, en een
bedankje moet ook van diep komen, later op de middag rijden we richting Deadvlei en
lopen naar de grote witte vlakte omgeven door de rode duinen, hier staan ook talrijke
dode Acazia bomen hetgeen bizarre taferelen oplevert,, we maken talrijke mooie fotos
in het langzaam vallende avondlicht.
Aan planten groeit hier niet veel, alleen Mesembrianthemum en Acanthosycios
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horridus met enorme vruchten, rond 6 uur rijden we terug het bijzondere gebied uit,
het wordt nu snel donker en na 100 km komen we weer bij Betesda Lodge aan, we
kunnen gelijk aan tafel en eten uitgebreid van het buffet, we praten nog een poosje na
en gaan om tien uur ons weegs.
Vandaag 225 km.
(Wordt vervolgd)

Bertus Spee

==================================================================
10 oktober 2011; Taltal - Cifuncho - Breas - Taltal
- Paposo - Quebrada San Ramon (154 km./227
foto's)
Wat een feestontbijt! 's Ochtends worden we in
Hotel Taltal verwend met een stuk appeltaart,
warme broodjes met ham en kaas, een yoghurtje
en voldoende thee en koffie. Wat een verwennerij,
dat hebben we wel eens anders meegemaakt voor
die prijs. We nemen eerst wat foto''s van hotel en
boulevard, doen inkopen en vertrekken zuidwaarts
langs de kust richting Cifuncho, de weg die we
gisteren andersom niet konden vinden. Een
onverharde bergweg slingerend langs de rotsige
kust. Wat een natuurgeweld, prachtig. En overal zie je in zee de wit door vogels
bescheten rotseilanden. Tegen de rotswand groeit Copiapoa columna-alba. Dan
buigen we van de kust af en in het binnenland vinden we weer hele velden Copiapoa
columna-alba of cinerea. Tegenwoordig is columna-alba een variëteit van cinerea
(zeggen ze als het tenminste niet weer veranderd is). En weer valt ons oog op het
kleine. We ontdekken een hele lading Thelocephala's. Probleem is alleen dat er een
heleboel verschillende voorkomen. Van praktisch kaal tot woest bedoornd, Die met de
mooie stervormige bedoorning geven we de naam Thelocephala odieri, tussen de
andere zit dan misschien Thelocephala odieri variëteit monte-amargensis? En
misschien nog een derde? Ik ga me hier niet druk over maken, het zijn mooie
vondsten en ze bloeien bijna allemaal. We zijn ook nog succesvol op jacht geweest
naar een bruin-blauwe hagedis (leguaan) met oranje buik. Weer een halfuurtje later
langs dezelfde weg fotograferen we supergrote Copiapoa's. Waarschijnlijk de
gigantea-vorm van Copiapoa cinerea var. columna-alba. Snapt u de naamgeving nog?
We vinden zelfs een paar cristaten. Ook groeien hier nog niet al te mooie Eulychnia's.
Boven op een heuvel leent dit landschap zich uitstekend voor een 360 graden
panoramaplaatje. Wat een verschillende kleuren in de bergen. In tegenstelling tot
eerdere dagen is het hier om elf uur al loeiheet.
Dan gaan we via Taltal langs de kust richting Paposo en maken onderweg weer
(te)veel plaatjes van de prachtige kust. Ook hier stoppen we diversen keren om de
heuvels te beklauteren en vinden een spierwit bedoornde Copiapoa gigantea, gaan ze
die variëteit albispina noemen? Want de oorspronkelijke is gitzwart bedoornd. En
steeds maar weer die oceaan op de achtergrond, magnifiek. Samen met Henk ben ik
nog op jacht geweest naar een hagedis van wel 30 centimeter en we hebben hem
gearresteerd!
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Dan weer terug richting Taltal en vlak hiervoor gaan we een Quebrada in waarvan wij
denken dat dit de beroemde Quebrada San Ramon is. Dit bleek later dus niet waar.
Hier vinden we op de steile heuvels wel de echte Copiapoa cinerea. De beklimming is
wel erg tricky, het is tamelijk steil en je trapt de bovenlaag van de neprotsen kapot
zodat er een mooie glijbaan ontstaat, iedereen gaat wel eens een keer onderuit. De
twee klimgeiten laten we voor ons en ik help Henk mee naar boven. Staan we
helemaal boven, draaien we ons om en zien ons autootje helemaal beneden staan als
een dinky-toytje. Toen kreeg Henk wel een raar onderbuikgevoel, maar met mij als
blindengeleidehond zijn we heelhuids beneden gekomen. Het is alleen niet al te best
voor Henk zijn knieën.
Steeds verder de Quebrada in zien we eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde, maar
daarom niet minder mooi. En weer hagedissen gefotografeerd. We zien onderweg ook
nog een gigantische cluster oude Copiapoa's cinera, waarvan vier koppen dichotoom
delen en daarna een cristaat vormen. Die wilde iedereen wel in zijn kas. Hoe hoger we
komen hoe meer andere begroeiing we tegenkomen, dat geeft mooi kleur aan het
desolate landschap. We stoppen ook nog een keer op een plek waar zoveel
Eulychnia's en Copiapoa's cinerea's groeien dat er zelfs geen geit meer door kan. En
zomaar op 1 of 2 heuvelruggen, daarnaast weer helemaal niet. Ook diverse wilde
bloemen zoals Alstroemeria's en Euphorbia lactiflua hebben het hier naar hun zin.
Maar met dat we steeds hoger komen, we rijden nu al 16 kilometer de bergen in, gaan
we twijfelen of deze slechte onverharde weg, soms moet er iemand voorlopen om
stenen weg te halen, wel ergens naar toe leid. Nee dus, op een gegeven moment
loopt de weg dood bij een hutje. Wonder boven wonder woont hier nog iemand (de
zot) die ons kan vertellen dat we nu bij een mijn uitgekomen zijn en dat we het hele
eind weer terug moeten. Pfffft dat wordt afdalen en afzien. Toch doen we op de
terugweg nog een nieuwe vondst, een bruine en een groene Neoporteria
(Pyrrhocactus), waarschijnlijk Neoporteria hankeanus en/of taltalensis. Toch weer niet
gek vandaag. Om met Henk te spreken: "Dat ik dit nog mee mag maken!"
Om zes uur weer terug in ons hotel in Taltal, wat opfrissen en weer naar dat restaurant
van gisteren, want we hebben grote honger en na dat avontuur van vandaag ook weer
zin om te lachen.
En het was net als gisteren, grote porties met lekker eten en veel gelachen met en om
de ober.
(Wordt vervolgd)

Antonio El Rico

Bestuur en redactie wensen u
prettige feestdagen en een
voorspoedig 2013.
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