ZEECULENTA
25e Jaargang oktober 2016

"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.
Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.
Bestuur:
Kees de Bonte
Herman Weezepoel
Piet van de Vrede
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Hoofdredacteur
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 21 oktober 2016
let op gewijzigde datum dit is niet de laatste vrijdag van de maand,
in het Arendhuis 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 zijn afkomstig van Bertus Spee.

5.

Algemene plantenkeuring, vanavond twee groepen namelijk cactussen en
andere succulenten (denk hierbij aan vetplanten, lithops, euphorbia’s,
caudexen enz.)
In iedere groep zijn er drie categorieën namelijk t/m 7 cm, 8 t/m 12 cm en
groter dan 12 cm. Voor iedere categorie mag men maximaal drie planten
inleveren, dus 18 planten maximaal.

6.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel
Programma 2016

25 november

Fotowedstrijd met foto’s uit eigen kas en foto’s van
bloeiende planten.

Te Koop

1. Cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Han Mesu 0118 - 615702 .
Te koop
1. Lavasplit korrelgrootte 4 – 8 mm prijs € 2,00 per emmer van 10 liter.
Deze lavakorrel is wel iets te grof voor het mengen door je grondmengsel
maar als je deze uitzeeft op 5/6 mm dan is het goed te doen, de grovere
korrel is dan te gebruiken in grotere potten of als afdeklaag o.i.d.
2. Japans split korrelgrootte 2 – 6 mm prijs € 2,00 per emmer van 10 liter.
Om door de grond te mengen of om als afdeklaag te gebruiken.
Geïnteresseerd in lava- of Japans split bel dan naar,
Herman Weezepoel 0113 - 231067 of mail naar herman05@xs4all.nl

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 30 september 2016.
Even over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst.
Aanwezig zijn 13 leden, met kennisgeving afwezig zijn Han Mesu, Adri van Liere,
Bea IJzendoorn, Joke van Lavieren en Koos de Meij.
Voor de extra verloting zijn er een viertal planten beschikbaar geschonken door
Kees de Bonte en Herman Weezepoel.
Notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden ongewijzigd en zonder
op- en aanmerkingen goedgekeurd.
Aan ingekomen stukken de bekende afdelingsbladen/nieuwsbrieven en
een mail van de Zeeuwse bibliotheek met de vraag of we ons afdelingsblad
Zeeculenta kunnen toesturen en de ontbrekende nummers kunnen aanvullen,
deze bibliotheek heeft ons blad namelijk opgenomen in hun archief, voorheen
deed Tonnie de Rijke dit voor ons.
Verder met de rondvraag; Diederik Quaars vraagt hoe hij het best zijn zaaigoed
door de winter kan krijgen, hierop krijgt hij verschillende antwoorden, maar het
komt erop neer, iets warmer en licht niet helemaal uit laten drogen (nevelen kan
als de omstandigheden dit toelaten al voldoende zijn).
Probeer ze licht aan de groei te houden. Mochten de planten hiervoor in huis
gehaald moeten worden zorg dan voor een zo licht mogelijke plaats en laat ze als
ze in het voorjaar weer de kas ingaan wel even wennen aan de zon.
Leen Stolk vraagt hoelang de zaadbessen van een Ferocactus aan de plant
blijven zitten, dit kan volgens Bertus Spee bij sommige soorten jaren zijn, onrijpe
bessen toch oogsten kan verwonding veroorzaken en de zaden kiemen niet,
wachten tot ze loslaten is het advies.
Marcel Stolk vertelt hoe hij de zaden van Pelecyphora aselliformis heeft geoogst,
deze zitten vaak verborgen in het plantenlichaam waardoor men er moeilijk bij
kan, door de plant eens een keer goed water te geven zette het lichaam uit,
hierdoor kon hij er wel bij komen.
Dan verder met foto’s gemaakt door eigen leden, Leen laat een aantal mooie
foto’s zien van bloeiende planten in zijn eigen kas.
Dan is het pauze, na de pauze heeft Bertus nog twee Echeveria’s, het betreft hier
nieuwe hybriden die ook kou zouden kunnen hebben (geen vorst), deze worden
bij opbod verkocht een deel van de opbrengst is voor de clubkas.
Dan gaan we verder met foto’s die Bertus heeft gemaakt tijdens zijn bezoek aan
verschillende cactusliefhebbers/kwekers in Tsjechië, hier zien we mooie
verzamelingen voorbij komen, kweken kunnen ze daar wel zo te zien, bijzonder
was de verzameling die zich op een zolder bevond hier was de dakbedekking voor
een deel vervangen door glas.
Dan is het alweer half elf en sluit onze voorzitter deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

OPROEP FOTOWEDSTRIJD 25 NOVEMBER 2016.
In november staat er weer de fotowedstrijd op het programma, er kunnen
3 foto’s per categorie (max. 9 foto’s) ingeleverd worden.
1
In en om de kas.
2
Bloeiende plant.
3
Een plant op zich, hiermee bedoelen we een plant die niet per se hoeft te
bloeien, maar gewoon een foto van een mooie cactus of andere succulent.
Foto’s kunnen ingeleverd worden op de bijeenkomst in oktober of gemaild naar
Piet van de Vrede. pmvdvrede@zeelandnet.nl

REISVERSLAG MADAGASCAR 2015.
Bertus Spee
Maandag 2 nov. Diego Suarez – Ambilobe.
Vanochtend al vroeg op, na het ontbijt gaan we nogmaals naar de Montagne
des Francais, voor degenen die dit eerder gemist hebben, iedereen gaat naar
de top, ik neem nu een andere route, over de berg heen het achtergelegen dal
in, een mooie tocht met veel rotsachtige stukken en weer dezelfde planten als
eerder, hier moet ook nog Pachypodium decaryi groeien, echter geen een
gevonden, weggehaald misschien?? Op de terugweg kom ik de anderen weer
tegen, het wordt nu flink warm tot 36 graden, terug bij de auto's rijden we
verder tot vlak aan de oostkust bij Baie de Andovokono, hier kijken we rond op
een met struiken begroeid zanderig terrein, na wat zoeken vinden we
Euphorbia ankarensis met flink dikke stengels, ook staan hier talrijke enorm
dikke Pachypodium rutenbergianum, in bloei en met grote zaadpeulen.

Euphorbia ankarensis

Pachypodium rutenbergianum
Vervolgens terug naar het hotel, even opfrissen en de wagens inladen, dan
halen we wat pizza's voor onderweg en laten Diego achter ons.
Via de RN 2 rijden we zuidwaarts, de weg is erg slecht en het gaat niet harder
dan 40 km per uur, onze chauffeur is een gepensioneerde fransman, die meer
voor zichzelf rijdt en weinig rekening houdt met zijn passagiers, hij rijdt steeds
kort op zijn voorganger en ziet zodoende de grote gaten in de weg niet,al
spoedig zijn onze nieren aan de wandel en de nog komende weken hebben
we ze niet meer teruggevonden.

Hotel Floridas

De laatste 30 km wordt de weg beter en rijden we verder in het donker, rond
19.00 uur komen we in Ambilobe aan en vinden onderdak in Hotel Floridas
met allemaal aparte huisjes, na een flinke fles bier kunnen we eten en gaan
daarna al vlug slapen.
Vandaag 140 km.
Dinsdag 3 nov. Ambilobe – Maromocotra – Ambilobe.
Goed geslapen en om 5 uur op, het is al licht, om half 6 rijden we oostwaarts
richting Maromocotra via de route 5A, een ontzettend slechte weg, we doen
ruim 3 uur over 63 km, halverwege een koffie en ontbijtstop in Betsiaka,

Route 5A

Besiaka

vlak voor Maromocotra stoppen we onder aan een flink begroeide heuvel en
gaan hier op onderzoek uit, we vinden hier Uncarina sp.nova volop in bloei,
Euphorbia maromocotraensis, Aloe forma lomatophyllum, 2 verschillende
Adenia's, een enorm grote Cyphostemma, Pachypodium rutenbergianum en
enkele orchideeen.

Uncarina sp.nova

Aloe forma lomatophyllum
Dan rijden we 2 km terug en klimmen en andere heuvel op, het is intussen 40
graden, ook hier dezelfde planten als op de vorige stop, rond 2 uur rijden we
terug naar Ambilobe, onderweg weer een pitsstop voor een welverdiend
biertje, rond 5 uur zijn we weer terug in Ambilobe en kunnen we ons opfrissen,
tegen donker rijden we de drukke
stad in en zoeken een restaurantje
waar we gezellig eten, om 8 uur
terug in het hotel en na de
administratie enz. al weer vroeg
slapen.
Vandaag 140 km.
Wordt vervolgd

Madagascar douche

Afzender:
Redactie Zeeculenta
p/a. Braamstraat 34
4338 CP Oost-Souburg

