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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:
Tonnie de Rijke
Piet van de Vrede
Bertus Spee

Redactie:
hoofdredacteur
Noordweg 444
redactielid
4333 KL MIDDELBURG
redactielid
Tel.: 0118-615047
e-mail: thonderi@hetnet.nl
=============================================================
(Voorlopige) Agenda afdeling Zeeland 2013.
26 april 2013
Digitale fotowedstrijd.
4 mei 2013
Beurs te Wijnegem.
11 mei 2013
Open dag bij oa. Aad Vijverberg.
25 mei 2013
Open dag bij een aantal leden van de afdeling Zeeland.
31 mei 2013
Lezing door Bertus Spee.
1 juni 2013
Open dag Ubink.
18 augustus 2013
Beurs te Etten-Leur.
6,7,8 september 2013 ELK te Blankenberge.
=============================================================
OPROEP: Tijdens de aprilbijeenkomst houden we weer de jaarlijkse (digitale)
fotowedstrijd. Heeft u uw foto's al gemaild naar Piet van de Vrede?
=============================================================
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 26 april 2013 in het Heer Arendshuis,
Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
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 Mesu verkoopt planten
waar de vereniging wat van krijgt.

5.

Algemene digitale fotowedstrijd. Presentatie; Piet van de Vrede.

6.

Sluiting.

Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris.
=============================================================
MEDEDELING:
Helaas valt dit gelijk met onze open dag, maar mischien dat er toch mensen nog
mee willen:
Hallo allemaal,
Hier de nieuwste mail over de busreis. Aangezien een bus €1.000 kost, hebben
we 40 personen nodig om rond te komen.
Dit is een bericht die vorig jaar verstuurd was:
Het is verstandig om voor de tussen de middag brood mee te nemen. Na afloop
zullen we een restaurant aan doen.
Dit worden ook nu de opstap plaatsen en tijden:
Vertrek om 7.30 vanaf het Mercure Hotel ( Postillon Hotel Dordrecht),
Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht.
Vertrek om 8.00-8.15 vanaf de Nobelaer te Etten Leur .
Kosten verbonden aan het reisje bedraagt € 25, per persoon graag af te
rekenen in de bus of al voordien over te maken op rekening van de afdeling.
Bezoekadressen:
1e adres Frans Hofkens st Jobse steenweg 93 2930 Braschaat
2e adres Maria Swings Ganzemansberg 13 3020 Veltem
3e adres Sabine Vleminckx Ganzemansberg 27 Veltem
4e adres clubkas Aylostera Noenstraat 7 Hofstade (Aalst)
Op de terugweg eten bij een wegrestaurant, moet nog besproken worden.
M.v.g. Evert Smienk (evertsmienk@casema.nl)
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Verslag van de bijeenkomst van 29 maart 2013.
Even na achten word de vergadering geopend door Sandra van Offenbeek.
Afzeggingen van Ria en Ad Uijtdewilligen,Adri van Liere, Bea van IJzendoorn,
Joke van Lavieren en Kees de Bonte. We zijn met 8 man aanwezig. Voor de
extra verloting een aantal oude Succulenta’s, geschonken door Bertus Spee.
Wij mochten Herman Weezepoel feliciteren met zijn 25 jarig jubileum. Hij kreeg
een zilveren speldje, en een bos bloemen.
Voor de rest geen ingekomen stukken.
Een opmerking van Herman, dat het eigenlijk geen Limburg, maar Eindhoven en
omstreken ,moest zijn. Tonnie de Rijke was gebeld of hij niet open was 25 mei.
En of ze daar niet konden lunchen. Dit hadden ze ook aan Herman gevraagd.
Na open van een mail die naar Bertus was gestuurd, blijkt alles al geregeld te
zijn. Ze bezoeken enkel Tonnie, Bertus en Herman.
Aangezien we met zo weinig man waren stelde Han Mesu voor om zijn praatje
en de verkoop van planten uit te stellen tot de volgende vergadering.
Na de koffie de foto’s van Tonnie, deel 2 van zijn reis naar Chilli.
Na afloop laat Piet van de Vrede nog even een paar versies zien voor een
spandoek. Hier word er eentje van uitgekozen door de aanwezigen.
Rond de klok van elf sluit Sandra de vergadering af.
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris.
=============================================================
Uit den ouden doosch.
In de bibliotheek is de CD opgenomen met daarop de Succulenta's van 19191943. 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.
HET LEEKENHOEKJE.
Als U dit artikel onder de oogen komt heeft Lentemaand reeds haar intrede
gedaan en beginnen zoowel binnen als buiten de werkzaamheden voor de
plantenliefhebbers. Zij, die op kamercultuur zijn aangewezen worden nogmaals
herinnerd aan de gevolgen van zonnebrand en ongedierte. Het lijkt mij gevaarlijk
de planten nu reeds in een bak of zomerkasje te plaatsen, tenzij deze
gelegenheden bij optreden van koude behoorlijk afgedekt kunnen worden. Een
bak met een onderlaag van paardenmest is wel vorstvrij te houden. Bij zonnig
weer kan langzamerhand meer gegoten worden, ook kunnen de planten wel met
een fijn bloemenspuitje besproeid worden, doch zoodanig, dat ze voor
zonsondergang weer voldoende droog zijn. Kasbezitters kunnen op een
zonnigen dag vaker besproeien, want bij zonnig weer loopt de temperatuur in de
kas al aardig op. Maakt een verzamelaar de zomerstandplaats gereed dan wil hij
net als na de schoonmaak wel iets nieuws hebben en dan gaat hij zich een paar
4

Zeeculenta

22e jaargang

april 2013

nieuwe planten aanschaffen. Als wij de advertentierubriek van ons blad of de
toegezonden prijscouranten (meestal moet men ze aanvragen), eens doorzien
dan hebben wij niet te klagen, dat er geen keus is. En juist door de groote
verscheidenheid wordt de keus moeilijk. Het is niet doenlijk U een sortiment op
te geven, dit zou wel mogelijk zijn als bekend was in welke omstandigheden de
planten komen te verkeeren; komen zij in een kamer met veel zon, weinig zon of
in 't geheel geen zon. Voor beginners zouden wij importplanten niet willen
adviseeren, wacht U met de aanschaffing daarvan, totdat U een beetje
vertrouwd bent met de grillen onzer kweekelingen. Bij aanschaffing van nieuwe
planten is het gewenscht, dat men ze terdege naziet, alvorens ze in de collectie
te plaatsen, want een met ongedierte besmette plant kan Uw geheele collectie
aansteken. Hebben wij een vroeg voorjaar, dus een milde temperatuur, dan
zouden wij aan het einde dezer maand wel kunnen gaan verpotten. Het lijkt mij
raadzaam deze bezigheid de volgende maand met U te behandelen anders zie
ik er van komen, dat de ongeduldige verzamelaars reeds in het begin dezer
maand aan den slag gaan. Stelt U den aangemaakten grond deze maand maar
eens goed aan de buitenlucht bloot. Zoo nu en dan moet de massa eens flink
omgeroerd worden, zoodat alle bestanddeelen goed gemengd zijn. Heeft men
een goede gelegenheid, veel tijd en geduld, dan is het uitzaaien van vetplanten
een der aardigste bezigheden, en niet alleen aardig maar ook leerzaam. Mij
dunkt, dat het zaaien voor iemand, die niet geregeld het zaaisel kan
controleeren, of een huisgenoot heeft, die dit bij zijn afwezigheid waarneemt een
zeer teleurstellend werk is, daarom schreven wij hierboven ook veel tijd.
In het Februarinummer gaven wij U een afbeelding en meerdere beschrijvingen
van zaaiinrichtingen. Een belangstellend lid verbaast zich er over, dat wij het
zaaien in een medicijnfleschje niet warm aanbevelen. Hierop komen wij de
volgende maand terug. In den loop van de vorige maand hebt U natuurlijk reeds
een keus gedaan uit de zaadaanbiedingen in ons blad of prijscouranten en wij
mogen veronderstellen, dat U uw voordeel gedaan hebt met het in ons vorig
nummer voorkomend artikel over „gemakkelijk bloeiende zaailing-cactussen".
Op den bodem van de zaaiinrichting deponeeren wij een laag goed gereinigde
potscherven en stukjes houtskool en dan wordt de inrichting tot op een paar
centimeter beneden den rand met den voorgeschreven grond gevuld en zwak
aangedrukt b. v. met een luciferdoosje of ander plat voorwerp. Sommige
verzamelaars koken of verhitten de aarde om de bacteriën te dooden, laten zij
echter niet vergeten, dat ze met de kwade bacteriën ook de goede bacteriën
dooden. Zonder goede bacteriën kan een plant niet leven, doet ze dat wel dan is
het bewijs geleverd, dat niet alle goede bacteriën gedood zijn, maar dan staat
tevens vast, dat de mogelijkheid bestaat, dat er ook nog kwade bacteriën zijn
blijven leven. Hierbij komt nog, dat steriel gemaakte grond slecht water
aanneemt. Na het aandrukken der aarde zet men de zaden uit. Fijne zaden
vermengt men met fijn zand en strooit dat mengsel uit om te voorkomen, dat alle
zaden bij elkaar komen te liggen. De zaden worden daarna bedekt met een
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laagje aarde ter dikte der korrels. Fijn zand is misschien nog meer aan te
bevelen, dat voorkomt meer het optreden der algen. Is de zaaiing geschied dan
plaatsen wij de zaaiinrichting in een bak met lauw water en laten het water
geheel door de aarde trekken. Voor het vlugge kiemen der zaden dekken wij de
zaaiinrichting met een matglazen ruit of een wit gemaakte ruit en dan plaatsen
wij de geheele zaak zoo warm mogelijk. Zaait men meer dan één soort in een
zaaiinrichting, dan is het zaak er voor te zorgen, dat men later weet wat er
opkomt, hiervoor plaatsen wij een klein stukje van een etiket bij het gezaaide
met een nummer of ander kenteeken. Na de uitzaaiing wordt er wel iets van ons
geduld gevergd en wij leven tusschen hoop en vrees wat ervan terecht zal
komen. Het kiemen varieert tusschen dagen en maanden, dus niet al te spoedig
den moed laten zakken. De jonge kiemplantjes worden goed in 't oog gehouden,
en vooral zorgen wij er voor, dat de druppels condensatiewater, die zich tegen
de dekruit afzetten, zooveel mogelijk verwijderd worden, want als de zon er op
schijnt werken ze als brandglazen met het gevolg, dat het plantje dat in het
brandpunt staat onherroepelijk verloren gaat. Zet men de inrichting een weinig
hellend, dan loopen de druppels vanzelf af. Wordt de bovenkorst groen of hard
dan moeten de kiemplantjes onverwijld verspeend (d. w. z. dat de zaailingen in
een ander bakje of potje overgezet moeten worden) in hetzelfde grondmengsel.
Voorkomen moet worden, dat de zaailingen spichtig uitgroeien. Ruime toevoer
van frissche lucht is het beste middel. Zoodra dan ook de kiemplantjes te
voorschijn komen, plaatsen we een stokje onder de dekruit. Hieruit volgt, dat het
zaaien van zaden, die niet gelijktijdig kiemen, in dezelfde zaaiinrichting
bezwaarlijk is, want die spoedig kiemen moeten frissche lucht hebben en voor
die, welke wat langer werk hebben om te kiemen, moet de zaaiinrichting
gesloten blijven. De kiemplantjes, die het eerst komen zet men dan ook zoo
spoedig mogelijk over in een andere bak of pot. Mocht het gebeuren, dat de
bovenkorst groen of hard wordt, voordat het zaad gekiemd is, dan verwijdert
men deze. Bij dit werkje moet goed toegezien worden, dat bij de verwijdering de
zaden niet meegaan, anders zit men te vergeefs te wachten.
Voorloopig hebt U de handen vol, de volgende maand behandelen wij het verder
opkweeken.
=============================================================
Zuid Afrika – Namibie 2011.
Maandag 7 nov. Solitaire – Mariental – Keetmanshoop.
Het lijkt weer een warme dag te worden, na een overdadig ontbijt inpakken en
vertrekken, nu gaan we zuidoost de C14 op, eerst door een mooi berggebied en
later over eindeloze steppen, hier vinden we nog een populatie van Aloë
littoralis, we bereiken Maltahohe en gaan hier links de C19 op, eindelijk weer die
teerpad, nu kunnen we doorgassen en bij Mariental bereiken we de B1 weer,
hier weer zuid door een eindeloos en kaal gebied, halverwege doemt in de
vlakte de enorme Berseba krater op, na enkele uren en vroeg in de middag
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bereiken we dan Keetmanshoop, hier gaan we links de C17 op richting Koes, na
20 km komen we door een Doleriet gebied, met heel veel kokerbomen, Aloë
dichotoma, hier voorbij passeren we de Giants playground met bizarre Doleriet
formaties, na 38 km komen we bij de Spitzkoppe Farm met de Mesosaurus
fossielen, de eigenaar van de farm, Dolf Steenkamp neemt ons mee naar de site
en vertelt alles over het ontstaan van dit gebied, hij spreekt prima Suid Afrikaans
en is prima te verstaan, hierna rijden we een paar km verder de farm op en
komen dan opnieuw bij een aantal Doleriet koppen, ook hier groeien tientallen
enorme Aloe dichotoma tussen de zwarte rotsblokken, Dolf laat ons hier horen
dat er veel ijzer in dit oeroude gesteente zit, je kunt er zelfs muziek op maken,
we wandelen hier een poos rond en maken talrijke plaatjes, verder vinden we
ook nog heel grote Euphorbia lignosa.
Terug naar de hoofdweg gaan we nog een ander pad op naar een campsite, ook
hier weer veel Aloe dichotoma en nog enkele mooie groepen Aloë claviflora, het
is een buitengewoon mooi gebied hier.
Tegen de avond rijden we terug naar Keetmanshoop en zoeken hier onderdak,
we komen terecht bij het Schutzenhaus guesthouse, dit blijkt de oudste Duitse
Club in Zuid Afrika te zijn, gebouwd in 1907, zoals we zien en merken wordt de
oud Duitse traditie hier nog steeds in stand gehouden, er hangt een rare en
aparte sfeer, de kamers en het eten zijn echter prima, en na een paar flessen
Kaapse wijn wordt zelfs Hans mild in zijn oordeel, eenmaal in bed doezelen we
al snel weg.
Vandaag 616 km.
Dinsdag 8 nov. Keetmanshoop – Ais Ais – Grunau.
Na het ontbijt laten we deze desolate oorden al snel achter ons en rijden
zuidwaarts de D608 op, door een mooi berggebied met talloze Doleriet
formaties, helaas ook hier weer weinig planten, we spotten enkel Aloë
dichotoma en later ook grote clusters Euphorbia karasmontana in bloei,
verderop komen we weer over een grote kale vlakte en bereiken dan de C12, na
1 km gaan we dan verder zuid via de D289, ook hier weer mooie bergformaties
en weinig aan planten, een enkele Aloë dichotoma is al wat we zien, dan komen
we op de C10 uit en gaan hier west naar Ais Ais, door een dor en kaal gebied
rijden we nu de Fish River Canyon in, beneden bij de bijna droge rivier komen
we bij een groot recreatie complex uit, er is totaal niks te beleven, we lunchen op
een schaduwrijk plekje en rijden dan weer terug omhoog, na een paar km gaan
we links de D 324 op en rijden noordwaarts naar Hobas, onderweg spotten we
hier de eerste bergzebra, in Hobas halen we een permit voor het Fish River
Canyon Park en rijden 13 km naar het uitkijkpunt boven de Canyon, hier een
prachtig panorama boven de in de diepte meanderende rivier, de Grand Canyon
in het klein, we wandelen langs de diepe afgronden en spotten hier een aantal
mooie Aloë gariepensis op de steile kliffen met 500 meter lager de Fish River,
ook groeien er nog enkele Commiphora’s op de kale rotsen, verder totaal niks.
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Dan rijden we door naar de C10 en stevenen op Grunau aan, hier gaan we
noord de B1 op en na 11 km rijden we links de oprit naar de White House Guest
Farm op, we kunnen hier 2 leuke huisjes krijgen, midden op de grote vlakte en
compleet met dinner en ontbijt, we installeren ons, drinken een biertje en
genieten van de ondergaande zon, even later komt de farmer met een complete
warme maaltijd aanzetten, genoeg voor een heel weeshuis, we kletsen wat met
hem en doen ons dan tegoed aan het prima verzorgde maal, we borrelen nog
wat na en vallen dan al snel in katzwijm.
Vandaag 442 km.
(wordt vervolgd)

Bertus

==================================================================

14 oktober 2011; San Pedro de Atacama Calama - Chuquicamata - Tocopilla - Iquique
(495 km./172 foto's)
Vanmorgen voel ik weer helemaal de oude en na
het ontbijt helemaal voor een tweede lange saaie
etappe door de Atacamawoestijn. We rijden over
Ruta23 via Calama en de mijnstad Chuquicamata
in een rechte lijn naar de oceaan (het westen).
Onderweg alleen zandstops om de benen te
strekken, peuk te roken, eten en drinken. Ze
hebben hier één rechte streep asfalt door de
zandvlakte getrokken. Slechts af en toe kom je
een auto of verdwaalde nederzetting tegen.
In Tocopilla komen we op Ruta1 en lopen eerst wat rond op de boulevard en
nemen fabrieken, elektriciteitscentrales, de boulevard, haven en kunstwerken op
de foto. Voor de rest niet zo'n interessant industriestadje dat pocht "dé grootste
energieleverancier van Chili te zijn". Dan gaan we de kustroute Ruta1 op en
worden weer verrast door het landschap, grillige rotskusten en zandstranden
wisselen elkaar af aan de ene kant en aan de andere kant is de ene berg nog
mooier van kleur dan de andere. Overal zijn vissers bezig en mensen die
zeewier oogsten om te drogen, schijnt goede mest te zijn. Maar cactussen, ho
maar. Bij Puente Rio Loa doen we een poging, maar geen cactus te vinden.
Bij Punta Patache lassen we een rustpauze in en fotograferen het kerkje en de
vissershutjes. Ook de grillige rotskust waar de oceaangolven op losbeuken gaat
op de foto.
Na een cactusloze dag komen we in de heel
grote stad Iquique aan en vinden na enig
zoeken "per ongeluk" Hotel Costa Norte.
Simpel maar netjes voor Cp. 28.000 per
tweepersoonskamer (€ 40), da's voor een
grote stad niet duur. Omdat we lekker op tijd
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zijn, gaan we de oude stad in, gelukkig ligt ons hotel midden in de oude stad. De
prachtige oude houten koloniale huizen worden afgewisseld door torenhoge
flats. Maar al met al best wel een mooie, en bovenal fotogenieke, stad. We
komen bij de oude vissershaven terecht en lopen de overdekte pier op. Prachtig
glad water, blauwe lucht en al die houten kleurige vissersbootjes, schilderachtig.
Opvallend zijn de waarschuwingsbordjes waarop staat "Precaucion. Zona de
Lobos Marinos". Ik kan geen
Spaans, maar wat bedoelen ze
met marinelobbesen? Dat zien
we gauw genoeg, aan de
waterkant ligt de trap van de
pier vol met zeeleeuwen!
Uniek, wat een supergrote en
vette lobbesen. De
waarschuwing is niet voor
niets, want als een toerist even
te kort bij komt is zo'n gigant
razendsnel een paar treden
hoger. Ongekend die snelheid
voor zo'n vetzak. Vooral de mannetjes zijn op zijn mooist als ze opgedroogd zijn,
ze hebben dan manen als een leeuw. Ook leuk om te zien hoe ze de pier
opklauteren, overal in het water zie je van die zwarte bolletjes bovenkomen. Dat
levert weer voldoende foto's op. Om half tien eten we pas. Daarna gaan we met
behulp van de TomTom op zoek naar één van de auteurs van een boek over de
cactussen in Noord-Chili dat ik afgelopen winter had gekocht in Duitsland. De
anderen hadden het bij mij gezien en wilden het ook hebben. Na enig speurwerk
had André drie exemplaren rechtstreeks bij Raquel Pinto besteld. Betalen naar
Chili ging niet, dus we moesten even 100.000 peso's brengen. Dat werd
speurwerk in het donker in een wat chiquere wijk van Iquique. Voordeel was wel
dat ik mooie zonsondergangen op de boulevard heb kunnen maken. Bij Raquel
Pinto worden we heel hartelijk ontvangen, ze legt uit wat ze in de buurt van
Iquique doen aan natuurbeschermingsprogramma voor de cactussen. Ze laat
ons wat foto's van de projecten zien en wijst op stafkaarten aan waar we
specifieke planten kunnen vinden. We keuvelen nog wat in gebroken Engels,
want die taal beheerst ze niet zo goed, kopen nog twee andere boeken en
rekenen af.
De terugweg naar het hotel in het donker probleemloos gevonden.
Een cactusloze, maar toch een leuke, dag, we zijn net toeristen.
(wordt vervolgd)

Antonio El Rico
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