ZEECULENTA

23e Jaargang augustus 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 Nederlands-Belgisch
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 uitzo
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 :
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Kees de Bonte
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Secretaris
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 augustus 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.

Pauze.

5.

Plantenkeuring : maximaal 3 planten per potmaat
Cactus potmaten
 t/m 7cm
 8 t/m 12 cm
 groter dan 12 cm
Niet cactussen potmaten
 t/m 7cm
 8 t/m 12 cm
 groter dan 12 cm

6.

Sluiting
Namens het bestuur Sandra Kingsland

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 27 juni 2014
Helaas was ik er zelf niet bij deze avond. Moest werken en ook nog een auto
die dienst weigerde.
Hopelijk hebben jullie een leuke avond gehad. En dat er iemand een stukje
over wil schrijven.
Vakantie voor de meeste over, en het mooie weer ook op het moment.
Hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dus ja zodoende weinig te melden.
Heb wel goed nieuws Koos de Meij komt weer terug bij ons als lid.
Voor de volgende vergadering plantenkeuring .
Dus neem je mooiste planten mee.
Secretaris, Sandra Kingsland
Verslag van de bijeenkomst van 27 juni 2014.
Het is alweer de laatste cactusvergadering voor de vakantie.
En we waren uitgenodigd bij Marianne en Herman Weezepoel thuis, om maar
niet te zeggen het “Landgoed” van de familie!
Herman wilde ons wat vertellen over zijn grote liefde de Agaven, hoe je er mee
om moet gaan en het zaaien er van.
Van te voren hebben wij z’n kassen en tuin mogen bewonderen!
Als ik zo z’n tuin zie denk ik dat er van nachtrustweinig terecht komt.
Er waren in de kassen mooie cactussen te bewonderen en natuurlijk Agaven
die wij konden kopen.
Bij een kopje koffie en een kopje thee en wat lekkers kregen we van Herman
uitleg over het zaaien en verzorgen van Agaven. Ook was er een
plantenkeuring betreffende Agaven. Ik denk dat de winnaar van deze keuring
wel bekent wordt gemaakt verderop in het boekje.
Buiten de hoeveelheid Agaven konden wij ook Palmen bewonderen.
Ook prachtige buitenplanten en zelfs een groentetuin was aanwezig niet te
vergeten Vleesetende planten die er ook zo prachtig bijstonden.
Na de lezing van Herman konden we nog genieten van een drankje en nog
wat napraten over de planten in het algemeen.
Rond elf uur sloot Kees Bonte de avond af en wenste een ieder een goede
vakantie toe en hoopte ons eindaugustus a.s. weer bij de volgende
vergadering terug te zien.
Namens de aanwezige cactianen wil ik Marianne en Herman heel hartelijk
dank zeggen voor de gastvrijheid we hebben er erg van genoten.
En ik vond het ook erg leuk jullie hond te bewonderen.
Joke van Lavieren

Hier dan de op de juni bijeenkomst de beloofde samenstelling van mijn
basisgrond voor cactussen en andere succulenten.
1 zak potgrond mediterranea (DCM)
40 ltr
1 zak potgrond Pokon ( gewoon)
40 ltr
1 zak potgrond voor bloembakken van Landgoed ( Boerenbond) 40 ltr
2 bouwemmers (20 ltr) lava 0-3 mm
40 ltr
2 bouwemmers (12 ltr) brekerszand
24 ltr
2 bouwemmers (12 ltr) perliet
24 ltr
Voor cactussen eventueel extra lava bijmengen 2 of 3 dl basis op 1 dl lava.
Voor zuilcactussen, opuntia’s en euphorbia’s gebruik ik het basismengsel.
Voor agaven mengen met Pokon potgrond 1 dl basis op 1 dl potgrond Pokon.
Mijn zaaigrond bestaat uit 1 dl Pokon potgrond en 1 dl brekerszand, hierin zaai
ik alles van cactussen tot groentezaden.
Deze samenstelling werkt voor mij, maar er zijn natuurlijk ook vele andere
samenstellingen mogelijk, gewoon een kwestie van uitproberen en wat je
bevalt gewoon toepassen.
Hierbij ook nog de naam van de gekregen zaden, dit zijn waarschijnlijk zaden
van Agave schidigera. Vond in de pot waar de plant instond voordat hij in de
kliko verdween ook nog een kaartje met de naam Agave parviflora, dus het is
nog steeds een mysterie welke agave het nou precies is, maar dat maakt toch
eigenlijk ook niet uit gewoon zaaien.

Succes, Herman Weezepoel.

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

24 oktober 2011; Chañaral - Caleta Pan de Azúcar - Chañaral - Caldera
(189 km./304 foto's) vervolg.
Om twaalf uur gaan we 10 kilometer ten noorden van Chañaral weer het veld
in en ontdekken weer eens wat nieuws, naast Copiapoa cinerascens groeit
hier ook Copiapoa serpentisulcata. Een wat geel/groenere plant met oranje/
gele bedoorning, maar soms ook weer spierwit. Andere soort ?

Copiapoa serpentisulcata

Vijf kilometer verder, nog steeds ten noorden van Chañaral, vinden we een
groene Copiapoa met zeer stevige bedoorning en grove ribben. Dit is
waarschijnlijk Copiapoa bridgesii of marginata. Tot onze verbazing groeit
Neoporteria intermedia var. pygmaea hier ook. Evenals Eulychnia saint-pieana
en vele wilde bloemen. Bovendien heb je hier een magnifiek uitzicht op het
witte strand en de oceaan. Hier genieten we van de lunch. Na de lunch volgen
we Ruta5 zuidelijk van Chañaral langs de kust. Ongeveer 7 kilometer zuidelijk
van Chañaral vinden een Copiapoa die we eerst Copiapoa barquitensis
noemden, maar toch meer op Copiapoa cinerascens lijkt dan op Copiapoa
hypogae waar dit een variëteit van is tegenwoordig. Omdat de gevonden
planten groener zijn en goudgeler bedoornd dan beide genoemde Copiapoa's
blijft dit een vraagteken. Op de terugweg lopen we zo maar tegen een
prachtexemplaar van Eriosyce megacarpa (?) aan.

Eriosyce megacarpa
Dan nemen we een gokje, volgens het dagboek van een Tsjech moeten we bij
Balneario Portofino oostelijk het dal in gaan om nog wat bijzondere planten te
vinden. En toevallig, precies bij het strand met die naam is een zandweg
tussen de heuvels door. Alhoewel het er helemaal niet cactusachtig uitziet
rijden we er toch een aantal kilometers in.

Na een aantal kilometers zien we naast wat Eulychnia's die op de rotswanden
groeien hier en daar een verdwaalde Copiapoa in de immense zandvlakte
tussen de sporadisch voorkomende wilde bloemen en struikjes groeien. Dat
nodigt uit tot een onderzoek. En wat we daar aangetroffen hebben overtrof al
onze stoutste verwachtingen. Maar een paar meter uit de auto zien overal gele
bloemetjes en harige bloemknopjes uit het zand steken. Na wat poetswerk
blijken hier cactusjes aan vast te zitten. We hebben weer wat nieuws ontdekt;
Thelocephala odieri variëteit malleolata. Een zeldzaamheidje, ze groeien niet
zoals in de kas als bolletjes boven de grond, maar allemaal ondergronds.

Thelocephala odieri var.malleolata
En ze zijn niet groen maar roodbruin. Werkelijk juweeltjes van plantjes. En niet
één, maar wel honderden met evenzoveel bloemen en knoppen. We kruipen
heel wat meters af van plant naar plant, soms staan ze in groepjes van wel 10
zaailingen. Opvallend is, bij bestudering van de foto's, dat de gele bloemen vol
zitten met rode spinnetjes. Het Tsjechische dagboek heeft dus alweer gelijk
gekregen. Om met Henk te spreken; "Dat we dit nog mee mogen maken!".
Trouwens, de Copiapoa die hier groeit hebben we ook nog nooit eerder
gezien, Copiapoa calderana. Mooie kleine compacte groene planten met
zware bedoorning. Ook vinden we nog een paar Eriosyce
megacarpa/rodentiophila. Ook al heel mooie gave planten. Aan de andere kant
van de weg vinden we naast heel aparte bodembekkertjes dezelfde
cactussen, zelfs een clustertje Thelocephala's odieri variëteit malleolata met
twintig kopjes, waarvan er één maar liefst zeven grote bloemknoppen heeft.
Prachtig apart gezicht!

Dan rijden we naar het volgende strand, Balneario Flamenco, en nemen daar
een zijweg naar Manto Verde. Hier vinden we oudere exemplaren van
Copiapoa calderana. Mooie zuilvormige planten, maar groener dan op de
vorige vindplaats, toch een andere? Vanuit de auto wordt onze aandacht
getrokken door een bloeiende Eriosyce megacarpa/rodentiophila. Niet alleen
schitterende planten, er staat er zelfs één vol in bloei. Wat een mooie
roodbruine bloemen.
Bij het volgende strand, Balneario Obispito, vinden we weer Thelocephala
odieri variëteit malleolata, die we eerst Thelocephala krausii noemden, maar
dat blijkt een synoniem te zijn. Omdat de bodem hier rotsiger is, groeien de
plantjes hier wat meer bovengronds.
Ook Copiapoa calderana zien we hier.

Thelocephala oderi var.malleolata f.krausii
Dan rijden we door naar Caldera en boeken daar Hotel Terrasol.
En we kunnen weer een superdag met superbelevenissen en supervondsten
bijschrijven. Het kan niet op!
wordt vervolgd
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