ZEECULENTA

23e Jaargang

maart 2014

Afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, “Succulenta”.

"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 : Heer Arendshuis, Torenring 46, 4458 BC ‘s-Heer Arendskerke
Aanvang : 20.00 uur.
De afdelingscontributie bedraagt € 20,-- per jaar.
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 28 maart 2014 in het
Heer Arendshuis te ’s-Heer Arendskerke.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Jaarverslagen

4.

Rondvraag.

5.

Pauze.

6.

Lezing, door Evert Schmienk

7.

Sluiting.

Programma 2013 – 2014

Te koop : cactusmeststof, bims, etiketten, watervastepennen en andere
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met Han Mesu ( 0118 - 615702

Verslag van de bijeeenkomst van 28 februari 2014.
Kees de Bonte opent de vergadering.
We zijn met 14 man aanwezig. Afwezig met kennisgeving Adrie van Liere en
Bea van IJzendoorn.
Bedankt Herman Weezepoel dat hij me heeft willen vervangen tijdens mijn
afwezigheid. Voor de extra verloting een tweetal boekjes van Bertus Spee.
Ingekomen stukken uitnodiging voor Groei en Bloei zaterdag 10 mei.
Han Mesu verzorgt de planten. Bezetting al geregeld.
Bij de rondvraag vertelt Joke van Lavieren dat ze al had gelucht, maar dat ze
het plastic nog heeft laten zitten. Mocht ze al water geven. Heel toepasselijk
heeft Han zijn praatje hierover. Er kan ook al gesproeid worden. En verpot
indien nodig. Naar aanleiding van het praatje van Han Mesu worden onderling
ervaringen uitgewisseld.
Open dag wordt geprikt op zaterdag 17 mei. Er doen 7 man mee dit jaar.
Vincent Mareels gaat dit op facebook zetten.
Piet van de Vrede en Herman Weezepoel maken de poster en flyers.
Evert Schmienk zal een datum prikken voor reisje naar België, 24 of 31 mei.
Na de koffie verkoop van de gevraagde klikostickers. Mocht er nog interesse
zijn, er zijn nog 2 over.
Dan de lezing van Bertus. Mooie foto’s van verschillende kassen die hij heeft
bezocht. Mocht ik iets of iemand zijn vergeten, ben men kladje kwijt. Laat dit
gerust even weten.
Secretaris Sandra van Offenbeek

"RUTA NORTE", dagboek van een Copiapoa-expeditie door
Noord-Chili in 2011 (vanaf 17-10-2011).
Tonnie de Rijke

20 oktober 2011; Antofagasta - Varillas - Paranal - Paposos - Taltal (281
km./176 foto's)
Zo, als het goed is komen we nu zo zachtjes aan weer in het cactusparadijs.
Na Antofagasta volgen we Ruta5 tot Varillas en nemen daar de afslag door de
Sierra Vicuña Mackenna naar Paposo. De eerste 170 kilometer zien we
alleenduizend kleuren zand. Dat lijkt eentonig, maar niks kan ook heel
indrukwekkend zijn. Tien kilometer voor Paposo krijgen we de eerste
cactussen in dagen te zien, hele hellingen vol met Copiapoa haseltoniana.
Supergrote clusters, en de meesten vol in bloei. Een kilometer verder treffen
we dezelfde planten weer aan, maar dan in een veelvoud.

De hellingen staan hier ook vol met wilde bloemen waar de Eulychnia's
parmantig boven uit steken. Bij sommige heuvels is het net of ze een blauwe
hoed op hebben, zoveel bedekt zijn ze met wilde bloemen. We ontdekken hier
ook Neoporteria (waarschijnlijk) paucicostata.

In Paposo doen we weer inkopen en even voorbij Paposo vinden we weer
Copiapoa haseltoniana. Tenminste, dat denken we, hij oogt wel anders dan die
van eerder op de dag. Gezien de verschillende Copiapoa's groeien hier
waarschijnlijk diverse vormen van Copiapoa cinerea door elkaar.
Goudgeel en gitzwart bedoornd, soms bijna kaal, korte en superlange doorns.
Hier staan ook de grote Echeveria's weer mooi paars te bloeien.
We vinden hier ook mooie groene exemplaren van Neoporteria paucicostata.
Vlak voor de fabriek Planta Paposo, waar we op de heenreis bijna
weggestuurd werden, gaan we weer het veld in en vinden Copiapoa gigantea
(een cinerea-vorm), Neoporteria paucicostata en tussen de vele wilde
bloemen ook weer Euphorbia lactiflua.
Het landschap van lavarotsen blijft indrukwekkend. En......, weer cactussen
met de oceaan op de achtergrond! We vinden hier ook een paar
reuzencristaten van Copiapoa gigantea.

Tussen Paposo en Taltal draaien we zomaar een paadje in naar een boerderij
omdat we zuilcactussen en andere clusters zien. Ongekend, het hele weiland
vol met clusters Copiapoa gigantea, Euphorbia's en Eulychnia's. Hier is
gewoon geen plek meer voor een koe! Op een gegeven moment denk ik dat
Henk onwel geworden is, hij ligt tussen de cactussen. Maar hij wilde een foto
nemen van een Copiapoa gigantea vanaf de grond met de oceaan op de
achtergrond. Hopelijk is hij mooi geworden. Verbazingwekkend dat de
cactusvegetatie hier praktisch tot in de oceaan groeit. We stoppen nog diverse
keren voor dezelfde planten, maar de plaatjes worden steeds mooier lijkt wel.
Ik klim dan ook steeds hoger om mooier zicht op de oceaan te krijgen. Al
hebben we nog zoveel discussie over de planten en zullen de kenners wel
lacherig doen over onze naamgeving, wij hebben de juweeltjes, hoe ze ook
mogen heten, in ieder geval in het wild gezien!
Vlakbij Taltal lijken de Copiapoa's steeds blauwer te worden en er komen hier
planten voor met bijna doorzichtig witte doorns. Is dit misschien de
albispinavorm van Copiapoa cinerea variëteit haseltoniana? Soms zijn de
clusters breed uitgegroeid met vrij lange leden en soms zijn de cluster heel
compact met opeengepakte bolle koppen.

In Taltal boeken we "ons" hotel, Hotel Plaza. We worden er bijna als familie
begroet, ze kennen ons nog van de heenreis. We blijven hier weer twee
nachten want willen nog wat in de omgeving op ontdekkingsreis gaan.
We willen nu lopend Quebrada San Ramon een eind in.We hebben nog de tijd
en flaneren wat over de boulevard in het avondzonnetje en fotograferen er
lustig op los. Van oude scheepskraan tot vissende zeehond! En van prachtige
muurschildering tot vissende pelikanen! We eten dit keer niet in het restaurant
van Henk zijn "vriendjes", maar gaan naar het restaurant tegenover het hotel.
Dat gaat pas tegen negenen open, daarom hebben we het op de heenreis
gemist. Een prachttent op de boulevard met terras boven de oceaan, mooie
ambiance en vooral vriendelijke baas en bediening en een overheerlijke
maaltijd!
21 oktober 2011; Taltal - Quebrada San Ramon - Taltal - Breas - Taltal (29
km. + ?? loopkm.'s/101 foto's)
Vanmorgen weer heerlijk verwend met taart bij het toch al heerlijke ontbijt. Nu
kunnen we er tegenaan. Om kwart voor negen al bij de slagboom waar achter
de Quebrada San Ramon moet liggen volgens ons. We lopen door
rivierbeddingen, klauteren bergen op, maken spectaculaire afdalingen en
genieten vooral van de magnifieke vergezichten over de bergen en de oceaan.
Maar de cactussen laten nog even op zich wachten. Dan vinden we eindelijk
een Copiapoa cinerea-vorm, en uiteindelijk volgen er duizenden in alle maten
en vormen. Het is maar de vraag of dit allemaal dezelfde zijn. Ook Eulychnia's,
Neoporteria paucicostata en een andere bruine Neoporteria (taltalensis?),
Trichocereus deserticola, Euphorbia lactiflua, Echeveria's, Cumulopuntia's en

veel wilde bloemenvelden komen we tegen. Opvallend zijn paarsbloeiende
Amaryllisachtige planten die we zien, geen blad, alleen steel met bloemen die
aan een Amaryllis doen denken. We hebben waarschijnlijk nog meer
verschillende planten op de foto gezet, maar er zit zo'n variatie in hier in de
natuur dat ze moeilijk op naam te brengen zijn zonder literatuur. En dan nog!

Toch twijfelen we nog steeds of we wel goed zitten in deze Quebrada, want de
planten die op mijn lijst staan hebben we niet gevonden en deze zouden
typerend zijn voor dit gebied. Vreemd! Gelukkig vinden we bij een
kampvuurplaats nog twee verse blikjes bier, die gaan er in als koek en we
hebben er niks aan over gehouden. Om drie uur zijn we weer terug bij de auto
en rijden nog een stukje zuidoostelijk van Taltal, maar we vinden niks
bijzonders meer. 's Avonds weer overheerlijk bij de buurman gegeten. André
komt in gesprek (met handen en voeten) met de oma van het hotel met
tussenkomst van kleindochter en zij weet gelijk wat hij bedoeld als hij het over
Quebrada San Ramon heeft. We zijn dus in de verkeerde Quebrada geweest.
We moeten 2½ kilometer naar het noorden en bij een strandje met rieten
parasols en kinderspeeltuigen moeten we over een autokerkhof en achter een
berg mijnafval is ook een slagboom die je vanaf de weg niet ziet. Grrrrrr, we
besluiten om ons verblijf met een dag te verlengen en gaan het morgen weer
proberen, als we tenminste geen spierpijn hebben van de wandeling van 5 uur
van vandaag.
wordt vervolgd
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