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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 juni 2014. 
 

LET OP deze zal zijn bij Herman Weezepoel thuis. 
Vlaamseweg 5, ’s Heer Arendskerke. 
Aanvang 19.30 uur. 
De bedoeling is dat ik jullie vanavond iets ga vertellen over mijn agaven, dit zal 
geen avond worden met veel namen van planten want die ken ik zelf ook niet 
allemaal. 
Wel zal ik vertellen hoe ik met deze planten omga, iets over het zaaien, 
grondsamenstelling, stekken en meer van dit soort dingen. 
Ook zal er een plantenkeuring zijn van, hoe kan het anders agaven, de 
bedoeling is dat iedereen zijn of haar drie mooiste planten meeneemt die ik 
samen met iemand die geen planten meegenomen heeft dan zal beoordelen, 
voor de mooiste is er dan een prijs beschikbaar. 
In plaats van de plantenverloting  zal ik een aantal bakken met stekken te koop 
aanbieden, de helft van de opbrengst is dan voor de club. 
Laten we hopen we op mooi weer en dat het een gezellige avond gaat worden. 
Tot dan,  
 
Herman Weezepoel. 
 

 



 

 
 

Verslag van de bijeenkomst van 30 mei 2014. 

Even na achten opent Kees de Bonte de bijeenkomst. We zijn met 12 man 

aanwezig. Adrie van Liere heeft zich afgemeld.  

Kees heeft een aantal planten meegenomen voor de extra verloting.  

Geen op of aanmerkingen op de vorige notulen.  

Bij de ingekomen stukken herinnerd Piet van de vrede me aan een email die 

binnen kwam. Deze kwam uit China met de vraag om Zeeculenta als 

domeinnaam te gebruiken. Hier maar niet op gereageerd.  

Herman Weezepoel probeert Joke van Lavieren hierop uit te leggen, dat 

ieders naam die ooit in de Zeeculenta heeft gestaan op internet te vinden is.  

Han Mesu verteld over Groei en Bloei. Was slecht weer, koud en nat. 

Opkomst toch redelijk. We mochten 45 euro ontvangen voor de vereniging.  

De open dag dit jaar was gelukkig goed bezocht. Was er ook mooi weer voor. 

Herman had 41 bezoekers, Han 18, Piet en Ineke 16, Bertus Spee 15, Kees 

18, Marcel en Leen Stolk 9 man. Dus al met al een positieve dag.  

Morgen reisje naar België. Hopelijk een leuke dag voor degene die meegaan.  

Tijdens de rondvraag stelt Han de vraag wat te doen met de overgebleven 

planten van Groei en Bloei. Deze blijven niet eeuwig mooi, en nemen veel 

plaats 1n. Bertus zegt hierop wat over te zullen nemen.  

Joke zegt het een ramp te vinden om voor lithops te zorgen. Ineke verteld dat 

ze een korte groeiperiode hebben, van nu tot ongeveer eind augustus. Geeft 

ze enkele keren een grote plens water, en meer niet. Kees verteld dat hij 30 

soorten gezaaid heeft in een soort zelfbouw kweekbakje, alles opgekomen. 

Han zegt 60 soorten eigen zaad te hebben gezaaid, waarvan om onbekende 

reden een heleboel niet opkwam. Dit terwijl hij alles zoals altijd heeft gedaan. 

Na al die jaren ervaring kan het toch ook eens mis gaan.  

Praatje van Han gaat deze keer over Echinocereus. Hiervoor weer bedankt. 

Na de pauze plantenverloting, geschonken door Bertus. Opbrengst 18 euro.  

Helaas weer weinig animo voor de digitale fotowedstrijd. Zaten hele mooie 

foto’s bij. Dus lastig kiezen. Bij de close-up was Herman met beide de 

mooiste. Bij de bloeiende planten Herman de mooiste cactus foto, en Bertus 

de mooiste succulent. Bij de natuurfoto’s had Bertus voor beide de mooiste 

foto. De mooiste foto van allemaal vonden we die van Herman, een foto van 

zijn tuin. Even voor elven sluit kees de bijeenkomst af. 

Secretaris Sandra Kingsland 



 

 
 

 

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

Tonnie de Rijke 

23 oktober 2011; Taltal - Parque Nacional Pan de Azúcar - Planta 
Esmeralda - Chañaral (337 km./192 foto's) vervolg 
 
En dan is het nog niet op, want we moeten door de knieën, er steken wollige 
bloemknoppen uit het zand. Daar blijkt Thelocephala esmeraldana aan vast te 
zitten. Wat een superplaats, de hoeveelste al? Dan rijden door een alweer 
indrukwekkend cactuslandschap (dat gaan we op de terugweg inspecteren) 
richting kust en fotograferen daar wat aalscholvers en oceaangolven die zich 
kapot beuken op de rotskust. Vlakbij de kust zien we gigantische clusters 
cactussen, dit blijkt Copiapoa longistaminae te zijn.  

 
Copiapao longistamiae 

 
Jeetje, elke keer denk je dat het niet mooier kan, deze plaatjes lijken de 
eerdere weer te overtreffen. Blauwe cactussen met een goudgele wolkop en 



 

 
 

een knalblauwe lucht op de achtergrond (als de fotograaf tenminste gaat 
liggen). En we vinden ook nog een supergrote en mooie cristaat van Copiapoa 
longistaminae. Half uurtje verder wordt ineens op de rem getrapt, een 
bloeiende zuilcactus. Prachtige grote witte bloemen op een langs de rotsen 
kruipend en hangende Echinopsis (Trichocereus) deserticola of fulvilanus. Wat 
een lange bedoorning, hoe komt die bloemknop hier doorheen. Gelijk ook nog 
maar even de omgeving verkend en tot onze verbazing ontdekken we weer 
Thelocephala's esmeraldana. Die komen hier wel erg veel voor. Weer een half 
uurtje later stoppen we voor enorme clusters Copiapoa's. Dit zou Copiapoa 
cinerascens var. grandiflora moeten zijn. Het staat hier ook weer vol met 
Eulychnia's met mooie typisch behaarde bloemknoppen en bloemen en er 
komen ook nog andere Copiapoa's voor, waarschijnlijk Copiapoa 
longistaminea en andere cinerascens-vormen. Apart zijn de Copiapoa's 
waarvan de bloemknop rood is, maar de bloem zelf geel. En er staan er veel in 
bloei. Terwijl wij nog aan het fotograferen zijn in het veld is Aad met zijn lange 
benen al en heuveltje verder en roept ons, hij heeft HET gevonden. Op een 
heuvel van een soort tufsteen zijn door erosie een soort pannetjes en kuiltjes 
ontstaan. In die met gruis en humus gevulde pannetjes heeft Aad Copiapoa 
laui ontdekt. 

.  

Copiapao lauii 

Een droom die volgens kenners nooit uit zou komen, geen precieze 

vindplaatsgegevens om die miniplantjes te vinden volgens hen. 



 

 
 

Beginnersgeluk? Dat is dan niet de eerste keer deze expeditie. Als we de 

heuvel en omgeving verder uitkammen vinden we massa's Copiapoa laui. Als 

je maar weet onder welke omstandigheden ze groeien. De grootsten halen 

amper 1 centimeter in doorsnede. De wit/crème bedoorning op het roodbruine 

plantenlichaam geeft ze een perfecte schutkleur. Maar nu we ze eenmaal 

hebben gevonden volgen er steeds meer. Je moet wel steeds op je buik gaan 

liggen om dat minispul goed op de macrofoto te krijgen. Maar we hebben er 

genoeg foto's van geschoten. Super! Tussen al dat moois staat/ligt ook nog 

een Echinopsis (Trichocereus) deserticola of fulvilanus prachtig te bloeien met 

zijn supergrote witte bloemen.  

 

Echinopsis deserticola 

Ook de vele overzichtsfoto's van deze vindplaats zullen de kijkers later de 

adem benemen. We rijden nu in één ruk door naar Chañaral en wilden het 

hotel van de heenreis weer boeken, maar dat blijkt vol. Dan zoeken we wat en 

vinden Hostal Chañaral en boeken dit. Valt wel een beetje tegen, is vroeger 

best wel een mooie tent geweest, maar nu een beetje in verval. Op zoek naar 

een restaurant fotograferen we nog wat oude zooi in het dorp en komen 

uiteindelijk bij een ontzettend chagrijnige sfeerloze Chinees terecht, maar ja, 

eten is eten. Deze superdag had eigenlijk als afsluiter een beter hotel en een 

beter restaurant verdiend. Maar onze nieuwe ontdekkingen neemt niemand 

ons nog af. Om met Henk te spreken: "Dat ik dit nog mee mag maken!" 



 

 
 

24 oktober 2011; Chañaral - Caleta Pan de Azúcar - Chañaral - Caldera 
(189 km./304 foto's) 
Het ontbijt was net zo karig als het hotel met chagrijnige bediening, het lijkt wel 

aan dit dorp te liggen. Vol goede moed gaan we terug naar Caleta Pan de 

Azúcar voor de derde poging om bij de pinguïns te komen. Maar we stoppen 

eerst nog, net als op de heenreis, bij de velden Copiapoa's cinerascens aan 

het begin van het nationale park. En ze staan er nog steeds. Ook de plat in de 

grond groeiende plantjes staan er nog steeds, maar we gaan steeds meer 

twijfelen of dit wel een Thelocephala is. Copiapoa humilis zou hier ook voor 

moeten komen, dat lijkt waarschijnlijker. De plantjes zijn heel moeilijk te 

determineren omdat de tepels behoorlijk verbrand zijn, daarom is bedoorning 

en eventuele wolvorming niet goed te zien. Maar het blijven spectaculaire 

plantjes. Bij Caleta Pan de Azúcar hebben we pech en geluk. Geluk omdat de 

bootjes varen, de oceaan is gekalmeerd sinds gisteren, en pech omdat er net 

een bus studenten voor ons is en we een uur moeten wachten. Maar nu zijn 

we er toch, dus dan maar wachten, het is hier toch aangenaam vertoeven. We 

twijfelen nog of we nog even de bergen in gaan op cactusjacht, maar besluiten 

dat maar niet te doen. Op Aad na dan, want die is zo ongeduldig, die kan niet 

niks doen. Helaas is hij net achter de heuvels vertrokken als de eenarmige 

baas (hij heeft echt een haak i.p.v een hand) komt dat we voor 50.000 Cp. 

over tien minuten weg kunnen met een privébootje. We proberen Aad nog te 

bellen maar hier is geen bereik. We krijgen zwemvesten aan en er gaan twee 

bemanningsleden mee in het bootje. Dit is een groot uitgevallen roeiboot met 

de naam "Capitán Stif" en met een sterke buitenboordmotor. Wij krijgen zelfs 

een folder met afbeeldingen van alle voorkomende zeevogels en andere 

dieren. Het kost wat, maar dan heb je ook een privérondvaart. We varen langs 

de rotskust en de bemanning weet precies waar welke vogels zitten en varen 

zelfs een kloof in waar vogels met rode koppen zitten te broeden. Helaas heb 

ik geen kennis van dit zeeleven, maar we hebben aalscholvers, een kolonie 

Jan van Genten en veel pelikanen gezien. Bovendien is het zeer rustig op de 

oceaan, je voelt amper dat je in een bootje zit en omdat we maar met drieën 

zijn heb je de bewegingsruimte om alle kanten uit te fotograferen. Dan steken 

we over naar een eiland, en ja hoor, al snel zien we de eerste Humbold 

pinguïns over de rotsen huppelen. We varen langs de hele kust van het eiland 

en zien ontelbare Humbold pinguïns. Zeer indrukwekkend, we schieten 

tientallen foto's, want ze zitten best wel op afstand en met de telelens op 

maximum in een bewegend bootje zullen de foto's niet allemaal lukken. Het 



 

 
 

blijft een koddig gezicht, die, over met poep bedekte rotsen, glibberende 

speelgoedbeestjes. Door de telelens zie ik ook het kadaver van een koe 

liggen. En heel veel andere zeevogels. Dan raakt de bemanning opgewonden, 

ze hebben iets gezien. En ja hoor, op een rots is een beest aan het nestelen 

en later duikt hij in het water. Volgens de mannen is dit een ruig behaarde 

zeeotter. Dat we dit mee mogen maken. We komen ook nog langs een kolonie 

koningspelikanen, prachtige vogels.  

 

Dan raakt de bemanning opgewonden, ze hebben iets gezien. En ja hoor, op 
een rots is een beest aan het nestelen en later duikt hij in het water. Volgens 
de mannen is dit een ruig behaarde zeeotter. Dat we dit mee mogen maken. 
We komen ook nog langs een kolonie koningspelikanen, prachtige vogels. 
Dan doet de bemanning weer opgewonden, het lijkt wel of ze er ook plezier in 
hebben. Om de hoek van een rots is een koppeltje zeeleeuwen een beetje 
verliefd aan het doen. Er wordt zo kort mogelijk naar toe gemanoeuvreerd 
zonder de rotsen te raken. Ook dit moet mooie plaatjes opleveren. Bij de punt 
van het eiland komen we even in de branding terecht, metershoge golven voor 
de boeg, maar de bemanning is kundig genoeg hier overheen te sturen. 
Jammer genoeg wijzen de mannen ons net op een aantal beesten dat op de 
rotsen ligt te zonnen, zij noemen dit zeewolven, maar die ken ik niet. Volgens 
mij waren het zeehonden of zeeleeuwen. Hopelijk zijn de foto's met telelens in 
een behoorlijk deinende boot nog gelukt, misschien staat er alleen water of 
lucht op. Dan keren we weer om naar het vaste land en zien onderweg nog 
diverse zeehonden c.q. leeuwen in het water. Ook een dood jong zeehondje. 
Na bijna twee uur op de oceaan hebben we weer vaste grond onder de voeten 
en worden opgewacht door een sip kijkende Aad. Dit was een avontuur om 
nooit te vergeten. Om met Henk te spreken: "Dat we dit nog mogen 
meemaken". 
 
Wordt vervolgd
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