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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 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. 
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UITNODIGING 
 

Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 april 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. Rondvraag. 

  4. Praatje Han Mesu 

  
5. Pauze. Verkoop bij opbod van boeken 

  6. Kwis Cactussen en andere Succulenten, Piet van de Vrede 

  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 bijeenkomst van 28 maart 2014. 

Na opening door Kees de Bonte, verwelkomt hij Evert Smienk met zijn 

aanwezigheid. Afmelding van Bea van IJzendoorn, we zijn met 16 man 

aanwezig deze avond.  

We mochten Tonnie de Rijke weer in ons midden verwelkomen, was een jaar 

geleden dat hij er was.  

Voor de extra verloting plantjes van Kees en Kitty Rijk.  

We hadden nog een uitnodiging van Groei en Bloei, om te staan in Zierikzee. 

Helaas valt dit op 17 mei, onze open dag. Misschien dat we volgend jaar wel 

mee kunnen doen. 

Tijdens de rondvraag vertelt Evert over de busreis. Datum 31 mei 2014. 

Meerdere info wordt bijgesloten. 

Praatje van Han Mesu gaat over Thelocactussen. Herkomst Mexico, Rio 

Grande. Stamt uit 1922. Bolvormige cilinders met flinke bedoorning. 

Gemakkelijk uit zaad te kweken, duurt ongeveer 5 jaar eer ze bloeien. 

Na de pauze, koffie en thee, gekregen van Tonnie, bedankt namens allen, 

plantenverloting verzorgd door Han, opbrengst 33.50. Bedankt.  

Volgt nu de lezing van Evert. Vele foto’s van zijn verzameling, van kas, serre, 

tuin. Na afloop wordt hij door Kees bedankt. Sluit hij tevens gelijk de 

vergadering af.  

Namens het bestuur Sandra van Offenbeek, secretaris 

MEDEDELING:  
 
FOTOWEDSTRIJD. In mei houden we een digitale fotowedstrijd.  

 Categorie 1 -  In en om de kas. 

 Categorie 2 -  Close-up, 

 Categorie 3 -  Bloeiende planten.  

 Catogorie 4 -  Natuurfoto 
In iedere categorie mogen 6 foto’s ingeleverd worden, 3 van cactussen en 3 
van andere succulenten. 

I.v.m. het in elkaar zetten van deze wedstrijd vragen wij of jullie je foto's op 

stick in willen leveren op de april bijeenkomst. Of anders mailen ruim voor 30 

mei naar Piet van de Vrede.  

Alvast bedankt.  



 

 
 

 
 
Hallo allemaal, 

Hier informatie over het reisje, we gaan dit jaar weer naar België. 

De dag ziet er als volgt uit. 

Vertrek om  7.30  Mercure Hotel ( Postillon Hotel Dordrecht) ,  

                             Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht 

Vertrek om  8.00  vanaf de Nobelaer te Etten Leur  

Vertrek om  8.30 vanaf de Wouwse tol 

Vertrek om  9.00 bij de toltunnel richting België 

Kom op tijd naar de opstapplaats, als we niet hoeven te wachten zijn we 
sneller bij de bezoekadressen. 

 1e  bezoekplek, Ferdinand Veeckman, Passendale 

Daarna eten bij “ Gasthof Rembrandt “ 

Menu €15.00 p.p.   

 Groentesoep 
 Kalkoenfilet Archiduc met warme groentjes en kroketjes 

Wij zijn een paar jaar geleden met een busreis van onze afdeling ook daar 
wezen eten en het was toen goed, ik neem aan dat dat nu weer is. 

 2e bezoekplek, Bruneel Rik, Aardbeienstraat 8800 Roeselare 
 

 3e bezoekplek, de Blauwe Kris, Claeyssenstraat 3  8800 Roeselare 

Wat is er te zien: 

Verschillende kassen met mooie cactussen en een mooie tuin. 

Een grote kas met half vetplanten, half cactussen. 

Een kleinere kas maar met een grote mooie tuin. 

Voor iedere stop hebben we dan 1,5 uur, ook voor het eten. 

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.  

Giro ING  4028796 t.n.v. Succulenta West-Brabant slotlaan 52 Etten-Leur. 

Graag even een mailtje naar evertsmienk@casema.nl als deze mail goed is 
ontvangen. 

Evert Smienk 

06-52314805 (voor eventuele vragen) 

mailto:evertsmienk@casema.nl


 

 
 

 

 

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

Tonnie de Rijke 
 

22 oktober 2011; Quebrada San Ramon (de echte)(5 km. + nog meer 
loopkilometers/184 foto's)  Deel 1 
Dankzij de aanwijzingen van de oma van het hotel rijden we, na alweer een 

verrukkelijk ontbijt met taart, 2½ kilometer noordwaarts van Taltal en vinden 

het beschreven strandje en slagboom met gemak. Om kwart voor negen 

beginnen we hoopvol, bepakt en bezakt (eten en heel veel water), aan ons 

tweede wandelavontuur. Gelijk na het autokerkhof gaan we tussen twee 

rotswanden door haaks de rivierbedding in. Geen wonder dat je de Quebrada 

vanaf de weg niet ziet, door die haakse bocht zie je vanaf de weg helemaal 

niet dat er ruimte is tussen de twee bergruggen. Het begin is al gelijk 

spectaculair, diep uitgesleten rotswanden en andere erosieverschijnselen 

geven de eerste meters al een avontuurlijk gevoel. Binnen een kwartiertje 

hebben we de eerste cactussen al te pakken, Copiapoa's uit de cinerea-hoek. 

En al snel volgt de bruine Neoporteria hankeana (de Tsjechen noemen dit 

Pyrrhocactus hankeanus?). De rivierbedding is op het ene moment zeer breed 

en goed te belopen met glooiende hellingen die goed te beklauteren zijn en op 

het andere moment klim je over een smalle (gelukkig) droge watervaltussen 

steile rotsen. De Copiapoa's uit de cinerea-hoek zijn wel erg variabel. Qua 

vorm, grootte en bedoorning van doorzichtig wit via goudgeel naar gitzwart 

lijken het wel allemaal verschillende. Dit geldt trouwens ook voor de gevonden 

Neoporteria's. Waarschijnlijk groeien hier ook verschillende (Neoporteria 

hankeana, paucicostata en taltalensis) en eventuele hybriden. Ook vinden we 

een groene en goudgeel bedoornde Neoporteria die verrekt veel lijkt op de in 

de boeken afgebeelde Neoporteria garaventai. Zo af en toe groeit hier ook een 

Eulychnia.  



 

 
 

En elke keer weer als je om een bochtje komt, word je weer verrast door het 

landschap dat steeds wisselt en de variabele plantengroei. En dat geldt niet 

alleen voor de cactussen, ook de overige plantengroei is afwisselend en 

overweldigend.  

 

Copiapoa albispina 

We vinden hier een afwijkende Copiapoa albispina en/of scopulina. Dit 

schijnen voorlopers te zijn van de plant waar we eigenlijk op uit zijn, maar dan 

zonder wollige haren, Copiapoa krainziana. De formaten van de Copiapoa's 

worden steeds indrukwekkender, soms hangt er een sliert van meer dan een 

meter aan de steile rotswanden. Zomaar ineens komen we in een natter 

gedeelte, een soort verdieping in de rivierbedding blijft vochtig. Hier is het een 

stukje moerassig met hoge grassen en rietsoorten. Gelukkig lopen hier meer 

mensen en/of dieren want we vinden een paadje om hier met droge voeten 

door te komen. Aan de rand van dit vochtige gedeelte bloeien allerlei wilde en 

andere succulente planten. Zo af en toe splitst de rivierbedding zich en 

moeten we keuzes maken, welke we in gaan. Eén keer gokten we mis, een 

heel eind meer klauteren dan lopen komen we bij een nog al erg hoge (droge) 

waterval. Dit kan niet de bedoeling zijn. Dan maar omgekeerd, maar spijt van 

dit uitstapje zullen we niet hebben, wat voel je je als mensje klein tussen deze 

rotsspleten waarvan de bovenkanten elkaar bijna raken. Indrukwekkend. 



 

 
 

Bovendien groeien tegen de wanden en op de hellingen prachtig goudgeel 

bedoornde Copiapoaclusters van reuzenformaat en als je goed kijkt groeien 

her en der in de rotsspleten groene, zwaar bedoornde Neoporteria's. Door de 

trapvorm in deze rivierbedding is het meer bergbeklimmen zonder touwen dan 

een wandeling. En als je dan van die korte pootjes hebt als Henk, moet je wel 

eens geholpen worden. Maar met een paar van die lange slungels is Henk zo 

op en af de rotsen gehesen. Tenslotte zijn we een vriendenkwartet, samen uit 

samen thuis is ons motto. Mede dankzij een hele grote mooie uil, die 

verschrikt uit een spelonk fladdert, was dit toch een heel mooi uitstapje. Terug 

op de splitsing gaan we de goede Quebrada weer in en vervolgen ons pad. 

Waarschijnlijk door de hoogte en het veranderen van leefomgeving komen we 

ineens weer een andere Copiapoa tegen, de groene, zwaar bedoornde 

Copiapa rupestris of rubriflora. 

 

Copiapoa rupestris 

Die gedijt waarschijnlijk niet in lagere gedeelten, terwijl de Copiapoa's uit de 

cinerea-hoek hier gewoon rustig doorgaan met de mooiste en grootste cactus 

uithangen.  



 

 
 

Ik weet niet meer wie, maar opeens roept iemand: "Kijk daar een hele grote 

cactus". En, ja hoor, tegen een rotswand staat een supercactus. Een plant van 

meer dan en meter hoog en een diameter van wel bijna een halve meter, 

Eriosyce rodentiophila.  

 

Eriosyce rodentiophila. 

Gelukkig is de rotswand te beklimmen voor de waaghalzen onder ons, dus 

worden er mooie close-ups van gemaakt. Eigenlijk niet nodig want van onder 

af is hij ook goed op de foto te zetten. Allemachtig wat een plant, wel opvallend 

dat er ook maar één exemplaar in de wijde omgeving te vinden is.  

Wordt vervolgd 
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