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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  : Heer Arendshuis, Torenring 46, 4458 BC 's-Heer Arendskerke. 
Aanvang : 20.00 uur. 
De afdelingscontributie bedraagt € 20,-- per jaar. 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
BESTUUR: Secretariaat: 
 Vacant    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:      Redactie: 
 Tonnie de Rijke hoofdredacteur  Noordweg 444 
 Piet van de Vrede redactielid   4333 KL MIDDELBURG 
 Bertus Spee redactielid   Tel.: 0118-615047 
          e-mail: thonderi@hetnet.nl 
 
============================================================= 
 
(Voorlopige) Agenda afdeling Zeeland 2013.  
29 maart 2013 Ruta-Norte-2 door Tonnie de Rijke. 
26 april 2013 Digitale fotowedstrijd. 
31 mei 2013 Lezing door........ 
 
============================================================= 
OPROEP: Tijdens de aprilbijeenkomst houden we weer de jaarlijkse (digitale) 
fotowedstrijd. De deelnemers kunnen hun foto's nu al mailen naar Piet van de 
Vrede of ze op de maartbijeenkomst digitaal (USB-stick/CDR) aan Piet geven. 
============================================================= 
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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Uitnodiging  
 

Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 maart 2013  in het Heer 
Arendshuis, Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke. 
Aanvang: 20.00 uur 

PROGRAMMA 

 

 
 
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris. 
 
================================================================= 
 

Verslag van de vergadering van 22 februari 2013.  
Nu zonder voorzitter word de vergadering geopend door Kees de Bonte. 
Afzeggingen van Ria en Ad Uijtdewilligen en Bertus Spee. We zijn met 11 
personen aanwezig. Voor de extra verloting plantje van Han Mesu, en een 
boekje van Kees. Niemand heeft aanmerkingen op de vorige notulen. 
Ingekomen stukken, uitnodigingen van Groei en Bloei 11 mei, en 
Wilhelminadorp 14 september. Er wordt besloten om aan beide weer mee te 
doen. Piet van de Vrede leest zijn jaarverslag voor als tijdelijke penningmeester. 

1. Opening en extra verloting. 

  2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 

  3. Rondvraag en praatje van Han. 
  4. Pauze. Deze keer geen plantenverloting, Han verkoopt planten waar de 

vereniging wat van krijgt. 

  5. RUTA-NORTE-2. Tweede deel van de Chili-expeditie door Tonnie de 
Rijke.  

  6. Sluiting. 
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Deze wordt goedgekeurd, en ziet er na de veranderingen wat rooskleuriger uit. 
Komt de vraag of er animo is om mee te doen aan een open dag. Herman 
Weezepoel vertelt dat er eventueel een bus met 50 man vanuit Limburg ons wilt 
bezoeken. Hij heeft dit gehoord van Bertus. Maar niet iedereen kan die kwijt. 
Mochten ze komen, vragen we of ze dit in etappes willen doen. Datum open dag 
word geprikt op 25 mei. Er doen een vijftal leden mee. Namelijk Herman, Piet en 
Ineke van de Vrede, Han Mesu, Kees, en waarschijnlijk Bertus. Mocht er iemand 
nog ideeën hebben voor ons open dag, omdat we dit jaar 45 jaar bestaan, laat 
het ons weten.  
Bij de rondvraag vertelt Han dat Bertus was benaderd door mensen uit 
Nieuwland. Daar hielden ze vroeger ook een markt bij de molen, en willen dit 
weer oppakken. Dat zou zijn op 13,14 en 15 juni. Mochten we wat horen, we 
houden jullie op de hoogte. Piet vraagt of iedereen zijn zaadlijst in wil leveren. 
Deze worden bij de volgende vergadering uitgedeeld. Herman had gezien dat 
iedereen bij binnenkomst van Het Arendhuis, wel op het prikbord keek, die bij de 
ingang hangt. Misschien een idee om ons boekje daar te hangen. Tevens 
hebben ze een website, daar zouden we ook bij kunnen staan. Zal vragen of we 
er bij mogen.  
Praatje van Han gaat over het voorjaar. Het zaaien, nevelen, bestrijden van 
schimmels en wat daar allemaal bij komt kijken. Voorbeeld van Han, 's morgens 
geneveld met mooi weer, 's middags ineens grijs en sneeuw, nu was het 
allemaal nog allemaal vochtig binnen.  
Na de koffie plantenverloting, opbrengst 18 euro. Dan de quiz van Piet, een 
twintigtal vragen, antwoorden te geven door te kiezen  tussen a, b, of c. Rond de 
klok van elf sluit Kees de vergadering af. 
 
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris. 
PS. Voor de leden die een boek willen lenen, of even inzien, onze boeken staan 
nu in ons vergaderzaaltje. We hebben daar in de kast wat ruimte gekregen. 
============================================================= 

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 
1932. 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. 
 

GEMAKKELIJK BLOEIENDE ZAAILING-CACTUSSEN. 
Zoo langzamerhand breekt de zaaitijd weer aan; de mooiste tijd voor vele 
liefhebbers. Het aantal liefhebbers dat aan zaaien doet, wordt dan ook elk jaar 
grooter. Evenals het aantal kweekers en importeurs dat zaden te koop aanbiedt. 
De aangeboden zaden zijn veelal zeldzaamheden welke men als plant moeilijk 
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op den kop kan tikken. En daardoor komt menigeen in verleiding uit deze 
aanbiedingen een z.i. geschikte keuze te doen. Wij laten in dezen de keuze 
gaarne aan den liefhebber over en willen liefst niemand beinvloeden om een 
andere sortiment te nemen dan men zich had voorgesteld. Maar toch zouden wij 
ieder, die wenscht te zaaien, in overweging willen geven naast zijn eigen keuze 
ook eens een portie zaden van een gemakkelijk bloeiende cactussoort te 
bestellen. Het voordeel is hier meerzijdig: Het zaad dezer soorten kiemt in den 
regel beter dan van andere cactussen, zoodat men meer kans van slagen heeft; 
deze zaailingplantjes groeien doorgaans vlugger, zoodat men meer succes 
beleeft; de plantjes bloeien gemakkelijker wat het genot ten top doet stijgen. 
Uiterst groot is het succes bij het zaaien van Echinocactus minusculus, en E. 
Fiebrigii, welke bij goede behandeling reeds het eerste jaar na uitzaaiïng 
bloeien. Echinopsis Eyriesii en 4 exempl. van Echinocactus setispinus uit de 
collectie van Mej. N. Haan, Hoofddorp. Hetzelfde kan gezegd worden van: E. 
concinnus, E. microspermus, E. multiflorus, E. ottonis, E, tabularis, Mam. 
Bocasana, M. candida, M. carnea, M. centricirrha, M. coronaria, M. elegans, 
M.Klissingiana, M. Kunzeana, M. pusilla, M. pygmaea, M. Wildii en meer andere. 
Ook Echinocactus setispinus behoort tot de gemakkelijk bloeiende zaailing 
cactussen. Wij geven hierbij een kiekje van een viertal dezer zaailingplantjes in 
vollen bloei, uit de collectie van Mej. N. Haan te Hoofddorp. Kleine plantjes zijn 
het nog maar, doch geven ze geen lieflijk beeld ? Wat kunnen enkele tientallen 
van deze zaailingen geen weken lange vreugde verschaffen. Tusschen de 
andere planten gezet herscheppen ze de geheele collectie in één 
bloemenweelde. En wat bovendien de waarde van zoo'n partijtje zaailingen nog 
verhoogt? Dat bij zoo'n partijtje planten van één soort meestal eenige 
verscheidenheid in ontwikkeling, vooral in bedoorning, valt op te merken. Beziet 
men onze foto nauwkeurig, dan zijn alle vier plantjes min of meer verschillend 
van elkaar. En hoe grooter het aantal planten van één soort is, des te rijker is de 
variatie. Zoo is het zaaien van gemakkelijk bloeiende cactussoorten een bron 
van genot en studie tegelijk.                                                                  G. D. D. 
 

HET LEEKENHOEKJE. 
Het ligt in onze bedoeling onder dit opschrift, voortaan de beginners 
verschillende aanwijzigingen te geven betreffende de behandeling der planten. 
Correspondentie op deze rubriek betrekking hebbende te zenden aan 
„Succulenta", v. Ostadelaan 23, te Hilversum. 
Al kunnen wij nog geen „halt" roepen omdat wij den berg nog niet over zijn, toch 
hebben wij over de weersgesteldheid tot nu toe niet te klagen, we kunnen nog 
wel koude krijgen, maar we zullen hopen dat we het ergste gehad hebben. Nu 
de zon steeds hooger komt te staan, in kracht toe neemt, ontwaakt ook de 
natuur langzamerhand. Bekijk uw planten eens, beginnen de Echinopsissen niet 
een weinig te glimmen, sommige doorns niet te glinsteren, ik meen van „wel". 
Men zou geneigd zijn aan het werk te slaan, te gaan verpotten, te gaan water 
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geven, liefst rijkelijk, maar opgepast, één mooie dag maakt nog geen zomer, niet 
ongeduldig worden. Toch kunnen wij onzen vrijen tijd goed besteden. De 
winterbloeiers raken uitgebloeid, we hebben van de bloemen genoten, ze 
verdienen dus een liefderijke verzorging en geen verwaarloozing. Zij gaan nu 
rusten, geef ze een goed plaatsje, niet te koud en niet in de zon. Straks komt de 
tijd van verpotten weer aan, hiervoor kunnen wij alles in gereedheid brengen. 
We maken de oude potten goed schoon, zorgen voor een voorraad goeden 
grond. Vraag een tuinder om bladaarde of dien rullen zwarten grond waarin ze 
geraniums oppotten, zorg voor leem, zand, kalk, houtskool en turfmolm, dan 
bent U straks klaar en kan het verpotten een vlot verloop hebben. 
De avonden zijn nog lang, deze kunnen wij mooi besteden om slecht geworden 
etiketten te vernieuwen, dan ziet na het verpotten alles er frisch uit. Haal niet alle 
slechte etiketten te gelijk uit te potten, want dan kan het gebeuren, dat de 
nieuwe etiketten bij de verkeerde planten komen te staan. U kunt uw planten nu 
zoo dicht mogelijk bij het venster opstellen, waardoor ze zooveel mogelijk van 
de zon kunnen profiteeren, doch wees voorzichtig met die planten, die reeds 
knop gezet hebben, deze moeten ten opzichte van de lichtbron denzelfden 
stand innemen, anders loopt men de kans, dat de knoppen afvallen. Planten, die 
donker overwinterd hebben moeten tegen de zonnestralen beschermd worden 
om zonnebrand te voorkomen. Zonnebrand kan het teere cellenweefsel 
dusdanig beschadigen dat de plant ermede ten gronde gaat, afgezien van het 
feit, dat brandplekken de plant ontsieren. Het schermen gaat heel eenvoudig: 
plaats de planten achter dun vloeipapier. 
Langzamerhand geven wij de planten meer vocht, maar spaarzaam b.v. met een 
spuitje of sproeier en dan alleen des voormiddags op zonnige dagen. Inspecteer 
uw planten of er misschien ook ongewenschte bezoekers aanwezig zijn, wolluis, 
zwarte vliegjes en meer van dat goedje. Bestrijd dit gespuis met een of ander 
middel b.v. Volck. Dit middel wordt door vele gebruikers aanbevolen (zie 
advertentie). Bent U een voorstander van zaaien? Maak dan alles ervoor in 
gereedheid. Een zaaipan, aarde, (tuinaarde met zand). Moet U binnenshuis 
zaaien zorg dan dat de zaaipan verwarmd kan worden. Gebruik hiervoor een 
langwerpigen rechthoekigen zaaibak, plaats deze in een kistje of op een 
afgesloten ruimte. In deze ruimte brengt U een kooldraadlamp aan en de bak 
heeft bodemwarmte. De volgende maand kunt U gaan zaaien stel uw geduld 
nog een weinig op de proef en laat U niet verlokken het eerder te doen, tenzij U 
over een kas beschikt, maar dan is begin Maart nog vroeg genoeg. In het 
volgend nummer zullen wij het zaaien behandelen. Wij waarschuwen U ervoor 
door opvoering van de temperatuur de planten tot groei aan te zetten, want dat 
loopt in den regel op een mislukking uit. De lezeressen en lezers dezer rubriek 
worden verzocht, indien ze omtrent e. e. a. ingelicht wenschen te worden, 
hiervan aan bovengenoemd adres kennis te geven. 
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Zuid Afrika – Namibie 2011.  
Zaterdag 5 nov. Otjiwarongo – Waterberg Plateau v.v . 
Na een lekker ontbijtje rijden we zuid via de B1 en de C22 naar het Waterberg 
Plateau, van verre is de enorme Tafelberg al te zien, na een uurtje komen we 
hier aan en kijken wat er te doen is, we kunnen een trail gaan lopen tot boven op 
het plateau, we starten en klimmen vervolgens 200 meter omhoog langs een 
steil pad, eenmaal boven een weids uitzicht over een enorm grote platte vlakte, 
geen heuveltje te zien, dan lopen we nog een flinke ronde op het plateau met 
mooie rotspartijen, echter geen succulenten of dieren te zien, we zien wel grote 
hopen stront liggen er moeten hier neushoorns los lopen, gelukkig komen we er 
geen tegen. 
Het is intussen erg warm geworden als we afdalen, weer beneden lunchen we 
en houden dan een paar uur siesta bij een zwembad, de hele dag al zwermen er 
duizenden witte vlinders rond, er komt geen einde aan, om 3 uur rijden we naar 
het bezoekers centrum en melden ons voor een safari rondrit boven op het 
plateau, we rijden kriskras over de grote vlakte en onze gids praat honderd uit, 
maar al wat we zien geen beesten, we rijden naar een drinkplaats en ook hier 
niks te zien, dan weer verder, uiteindelijk zien we plots vlak voor de wagen 
enkele neushoorns tussen de struiken, we stoppen en kunnen hier mooie 
plaatjes schieten, het loopt al tegen de avond als we een andere drinkplaats 
opzoeken en na lang wachten verschijnen er nog 2 witte neushoorns, als we in 
de schemering terugrijden spotten we nog een groep giraffen maar het is al te 
donker voor foto’s, het hele gebeuren valt toch wel flink tegen en we horen nu 
ook dat de ochtend excursie helemaal geen beesten heeft gezien 
Om 8 uur zijn we terug bij het beginpunt en rijden dan snel teug naar 
Otjiwarongo, hier komen we nog net op tijd aan om te dineren, met een lekkere 
wijn spoelen we deze tocht wel tegenvallende dag weg en gaan lekker pitten. 
Vandaag 194 km. 
 
Zondag 6 nov. Otjiwarongo – Windhoek – Solitaire. 
De dag begint zonnig, na het uitgebreide ontbijt rijden we het stille stadje uit en 
koersen zuidwaarts via de B1 naar Okahandja, overal steppe gebied en hoge 
hekken langs de weg, geen plantje te bekennen, na een tankstop in Okahandja 
rijden we door naar de hoofdstad Windhoek, in het centrum van deze grote stad 
zoeken we een terrasje en drinken een lekker bakkie, verder is er niks te 
beleven, we gaan even pinnen en rijden dan de stad weer uit, we zoeken de 
C26 op en rijden nu naar het zuidwesten de Khomas hoogvlakte op, al vlug 
maken we een stop maar vinden niks, een paar km voorbij de D1237 en 
tegenover de Hilton Ranch spotten we een grote populatie van Aloe 
herreroensis, alles staat volop in bloei, een prachtig gezicht, wat verder gaan we 
dan links de D1282 op en rijden via Naos naar de D1261, een stopje bij een 
kwartsheuvel levert nog Avonia albissima, Cotyledon en Adromischus op, 
via de D1261 rijden we nu west naar Nauchas en 10 km voorbij dit dorpje komen 
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we aan een heuvelrug. 
Hier stoppen we op een aanwijzing van Sakkie Rothmann en gaan op zoek naar 
Aloe viridiflora, we hebben ze snel gevonden, mooie planten met helaas 
uitgebloeide bloeiaren, we vervolgen onze tocht en door een mooi gebied en 
passeren de Remshoogte pass en de Tsondab rivier kloof, na een lange rit 
bereiken we de C14 en rijden dan 14 km noord naar Solitaire, hier betrekken we 
2 keurige appartementen in de Country Lodge, dan eerst een lekker biertje en 
wat relaxen, ‘s avonds schuiven we aan bij een prima BBQ buffet en ons 
dagelijkse drankje vind ook vlot zijn weg, moe van deze lange dag is het lekker 
slapen. Vandaag 546 km. 
 
(wordt vervolgd) 
Bertus 
================================================================== 

13 oktober 2011; San Pedro de Atacama - Géiser 
del Tatio - San Pedro de Atacama - Valle de la 
Luna - San Pedro de Atacama (234km./246 foto's)  
Moeizaam om zes uur (!) opgestaan. Dit moet zo 
vroeg want het is een paar uur rijden naar Géiser del 
Tatio en die dingen doen het op zijn mooist bij de 
ochtendschemering. Helemaal fit voel ik me nog niet, 
maar de koorts is volgens mij weg en de geisers wil ik 
voor geen goud missen. Een hele onverharde rit, 
maar om 9 uur zijn we er. Eigenlijk niet te 
beschrijven, overal 
borrelt en blubt 

het uit de grond (de stank valt nog wel mee) en op 
een paar plaatsen spuit kokend water meters de 
lucht in. Dit levert zomaar 50 foto's op. Bovendien 
lijkt het wel of die stoom een geneeskrachtige 
werking op mij heeft, het gaat zienderogen beter 
met me. Dan op het gemakje terug. Onderweg 
spotten we nog een kudde guanaca's of vicuña's, in 
een bevroren (!zo koud is het hier op deze hoogte!) 
meer fotograferen veel verschillende watervogels. 
En natuurlijk landschappen, landschappen en 
landschappen. Ook ontdekken we de voor de 
Andes zo beroemde bodembedekker Azorella 
compacta "Llareta". Ik kan het eigenlijk niet 
beschrijven, het is geen mos want het is keihard, 
en het is weer fijner dan de in Argentinië gevonden 
Abromeitella. Ook de besneeuwde vulkaantoppen 
zijn heel fotogeniek. Er liggen er hier in de 
omgeving diverse van boven de 6.000 meter hoog.  
Wat cactussen betreft komen we goed aan onze 
trekken, allemaal nieuwe planten voor ons. 
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Cumulopuntia's (Maihueniopsis), een bloeiende Soehrensia uebelmanniana van meer 
dan een meter, wat een joekel, en tot onze grote verrassing bloeiende groepen van 
Oreocereus variicolor. Goudgeel bedoornd, ze geven bijna licht in het veld, met 
prachtig daarbij afstekende knalrood/paarse bloemen. Magnifieke planten, hoe 
houden ze het hier vol!  Ook staat het vol met zuilcactussen, waarschijnlijk een 
Trichocereus atacamensis. 
's Middags zijn we terug in San Pedro de Atacama en spelen nog een middagje 
toerist. Het stadje heeft zoveel fotogenieke gebouwen en dergelijke. Dat is ook te zien 
aan de toeristen. Henk roept een keer naar me dat ik aan de kant moet gaan (ik sta 
voor een kerkje) en ook dat mens dat naast me staat weg moet jagen. Draait die 
mevrouw om en zegt: "U bent ook ver van huis". Gelukkig kon ze er om lachen, en wij 
ook. Zo zie je maar, Nederlanders kom je overal tegen. Heel speciaal was het kerkje 
waar het houtwerk (dak en deuren) van cactushout gemaakt was. Zuilcactussen 
drogen en planken van maken, zo simpel is dat. Wel heel bijzondere foto's van 
gemaakt. 
Na de koffie vertrekken we om half vijf naar Valle de la Luna. Dit zijn rotssteenformatie 
door erosie ontstaan en het mooist te fotograferen bij het licht van de ondergaande 
zon. Wat we hier te zien kregen is met geen pen te beschrijven en met geen 
fototoestel vast te leggen. Ondanks de 80 foto's die ik hier genomen heb. Heel aparte 
rotsformaties en de kleuren in de dalende zon waren werkelijk spectaculair. We zijn 

ook in de Cuevas de Sal geweest, een 
smalle spelonk waar je in kon klauteren 
totdat je een zaklantaarn nodig had. Heel 
speciaal hoe het zout zich afgezet heeft in 
de rotsformaties. Speciaal effect op de 
foto's is ook dat uit een bepaalde hoek de 
besneeuwde Andestoppen als achtergrond 
fungeerden.  
Om zeven uur weer terug in het hotel en na 
een lekkere maaltijd voel ik me weer 100%. 
Da's nodig ook, want morgen moeten we 
weer een woestijnetappe rijden door de 
Atacamawoestijn terug naar de kust. 
 
(wordt vervolgd) 
Antonio El Rico 






