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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 26 september 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 en Plantenverloting.                                                                                              

Planten geschonken door Piet en Ineke van de Vrede. 

  
5. Foto’s met een praatje door  Kees de Bonte.                   

 
  
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 29 augustus 2014. 
 
Afwezig met kennisgeving Kitty Rijk en Joke van Lavieren.  
Kees de Bonte verwelkomt Koos de Meij. Die komt na een kleine afwezigheid 
weer terug bij de vereniging. Hij verteld dat hij het wel gemist had. Nu zijn 
gezondheid de goede kant op gaat. Kan hij deze weer op pakken.  
Plantjes, en een aantal boekjes voor de verloting komen van Kees en Han Mesu. 
Hij verteld dat hij 22 juli jarig was, en ook nog 55 jaar getrouwd was. Daarom 
trakteerde hij op cake en koffie. Hiervoor namens allen bedankt, en nogmaals 
van harte gefeliciteerd.  
Geen op of aanmerkingen vorige notulen.  
Geen ingekomen stukken.  
Tijdens de rondvraag laat Herman Weezepoel zijn plantjes zien, die hij bij de 
laatste bijeenkomst had gezaaid. Tevens heeft hij voor degene die er niet bij 
waren nog een zakje zaad. De agave die hij toen had gesloopt, was nu al aan de 
wortel. Opbrengst van die bijeenkomst 22.50 euro.  
Ria  Uijtdewilligen vraagt of het reisje met afd. Brabant nog geslaagd was. 
Dit was het wel het geval vertelden Kees en Bertus Spee.  
Deze laatste verteld nog even over de ELK. Dat deze om 14.00 zal openen.  
Staat anders vermeld in de Succulenta.  
Koos verteld over de botanische tuinen te Amsterdam. Die zouden gaan sluiten. 
Maar gelukkig is er hiervoor een oplossing gevonden. Veel beroepskrachten 
aanwezig, hierdoor was er al verbetering te zien.   
Kees was naar cactusflower te Rumst geweest, was wel de moeite waard 
geweest. Haalde uit eigen verzameling stekjes als je iets speciaals zocht. 
Vertel dat ik door omstandigheden ben vergeten te betalen voor de Polderfeesten 
te Wilhelminadorp. Komt nu goed uit, Han had misschien wel voor wat planten 
kunnen zorgen. maar opbrengst vorig jaar was ook maar matig, en mede door 
slecht weer. Slaan dit jaar maar eens over.  
Han vraagt of er nog animo is voor een zaadlijst. Anders doet hij al dat werk niet. 
Vorig jaar ook best goed verkocht, dus hopen dat er nu weer volop gekocht word. 
Na de pauze, de cake smaakte heerlijk, zetten we de planten gereed.  
Mooie opkomst van zowel cactus en niet cactus.  
cactussen tot potmaat 7, gedeelde mooiste plant, maar allebei van Herman. 
                 8 t/m 12 was de mooiste van Han. 
                 groter dan 12. was ook van Han, was al heel oud van 1979. 
niet cactussen. t/m 7. was van Adri van Liere. 
                 8 t/m 12  van Kees 
                 groter dan 12 gedeelde mooiste plant van Herman en Adri.  
Na iedereen bedankt te hebben voor zijn aanwezigheid, sluit Kees de 
vergadering. 
 
secretaris Sandra Kingsland. 

 



 

 
 

 

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

Tonnie de Rijke 

25 oktober 2011; Caldera - El Morado - Copiapo - Canto del Agua - 
Carrizal Bajo - Huasco (379 km./ 151 foto's) 
Na het ontbijt met een gebakken eitje rijden we eerst noordwaarts terug omdat 
we gisteren voor Balneario Obispito een nieuwe weg hebben gezien. Die gaat 
naar El Morado en rijden we een vijftal kilometers in. We klauteren en klimmen 
en vinden Copiapoa echinata en/of calderana en/of megarhiza. Er komen in 
deze omgeving zoveel Copiapoa's voor die op elkaar lijken en bovendien 
onderling kruisen dat naamgeving hier een gevaarlijke bezigheid is. De 
heuvels staan hier weer vol met wilden bloemen zoals Alstroemeria's en 
Euphorbia's. Er groeit hier ook weer een kruipende Eulychnia, herkenbaar aan 
zijn wollige aparte bloemknoppen. Heel apart is ook de struik met de naam 
Ophryosporus triangularis, wiens takken bedekt zijn met minuscule blaadjes. 
Hoe kan het zo groeien, een wondertje der natuur!  
 

 
 

Ophryosporus triangularis 



 

 
 

Aan de overkant van de weg, in het vlakke land, groeit en bloeit 
Thelocephala's odieri variëteit malleolata weer heel erg weelderig. Wat een 
aantallen van die plantjes hebben we al gezien.  
Langs dezelfde weg gaan we maar 1 kilometer terug en vinden dezelfde 
Copiapoa echinata en/of calderana en/of megarhiza als bij de vorige stop,  
met het verschil dat de verschillende planten hier naast elkaar staan en er wel 
heel erg duidelijk een verschil is. Maar wie nu wie is durven we niet te zeggen. 
Ook Thelocephala odieri variëteit malleolata komt hier weer rijkelijk voor. Als 
nieuwe vondst kunnen we eer weer één bijschrijven, bovenop een rotsheuvel 
ontdekken slechts een paar enorme clusters groene, hangende, goudgeel 
bedoornde Copiapoa's marginata. Heeft wel wat weg van Copiapoa solaris, 
maar die kan hier helemaal niet voorkomen.  
 

 
 

Copiapoa marginata 
 

Na deze succesvolle stops rijden we via Copiapo en Ruta5 naar de afslag 
Algarrobal naar Canto del Agua. Na een paar kilometer stoppen en zien allen 
Opuntia miquelii en bloeiende Cumulopuntia's sphaerica. Onderweg naar 
Canto del Agua stoppen we diverse keren om bloeiende Eulychnia's te 
fotograferen. Wat een gigantisch grote en prachtige struiken.  



 

 
 

 
 

Eulychnia acida 



 

 
 

Bij Canto del Agua vinden we alleen een enkele Copiapoa die we uitschelden 
voor calderana zonder het zeker te weten. Tussen Canto del Agua en Carrizal 
Bajo rijden we door een beschermd natuurgebied, het gebrek aan cactussen 
wordt ruimschoots gecompenseerd door de wilde bloemenpracht. Letterlijk 
alles bloeit hier, hier moet je echt de plaatjes van zien, een genot voor de 
rotstuinliefhebber. Naast wit/gele Alstroemeria's, gele Amaryllisachtigen, de 
knalrode bloemschermen van Leontochir ovallei en de lila-paarse bloemen van 
Placea amoena komen hier alle kleuren van de regenboog voor. O ja, we zien 
hier ook nog heuvels vol met bloeiende Eulychnia's en Copiapoa calderana. 
 

 
 

Leontochir ovallei 

 
Bijna bij de aansluiting van de bergweg op de kustweg in Gran Cañon de 
Carrizal zien we langs de weg gigantische velden met clusters Copiapoa 
dealbata. Alweer een moment om stil van te worden, wat een exemplaren. 
Prachtig lichtblauwe clusters van tientallen koppen met gitzwarte bedoorning. 
Ze zijn hier omgeven met hele velden andere bloeiende succulenten (lijkt op 
onze zonnebloeiers) en bloeiende Eulychnia's.  
Langs de kustweg naar Huasco stoppen we nog een paar keer met als oogst, 
Eulychnia's, Copiapoa calderana en de wilde bloemenpracht. Als slotstuk van 
de dag vinden we weer een nog niet eerder geziene plant. Veel hoger op de 
grond en heel anders bedoornd dan zijn soortgenoten;  



 

 
 

Thelocephala napina variëteit lembckei. Over juweeltjes gesproken.  
De bloemknoppen zijn wel 3 tot 4 keer zo groot als de plantjes. Ook dit levert 
weer de nodige mooie plaatjes op hoop ik. 
 

 
 

Thelocephala napina var.lembckei 
 

In Huasco is het even zoeken, maar we komen in een voor onze begrippen 
wel erg chique en dure tent terecht, Hosteria Huasco. Een soort appartement 
met keukentje, zitkamer, slaapkamer en wel erg chique douche. Nou ja, 
mogen we na zo'n succesvolle dag ook eens beloond worden? We doen 
alvast inkopen want we moeten morgen zelf voor het ontbijt zorgen, lopen nog 
wat door het dorp, fotograferen nog wat en gaan een eettent zoeken. We 
komen in een wel heel erg leuk restaurant terecht, Restaurant Manhattan, met 
zeer vriendelijke bediening. En een menu om van te smullen, bovendien zijn 
de porties er van Amerikaans formaat. Ik geniet van een soort cordon-bleu van 
wel een pond met lekker veel ham en kaas. Een perfecte afsluiting van de 
zoveelste succesvolle dag, het zoveelste toppertje! 
 
Wordt vervolgd. 
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