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Bromelia Contactgroep (BCG)
Verslag bijeenkomst op 16 April 2000
De indeling van de dag is volgens de agenda verlopen: Ontvangst, koffie en planten verkoop/ruil,
vergadering, lunch en planten verloting, demonstratie en diapresentatie over het maken van
kunststof epifieten takken.
Er zijn 32 leden aanwezig. De vergadering begint om 11 uur.
- Nieuwe leden.
Drie nieuwe leden waren aanwezig: Ed Gerritse, R. Boller en Carel ter Wengel. Zij stellen zich
voor en worden hartelijk verwelkomd.
- Bespreking van de reglementen.
De reglementen van de nieuwe vereniging waren mee
gezonden met de BCG nieuwsbrief 12 en getoond op
de BCG discussie lijst op het internet. Commentaar en
suggesties waren reeds via internet ontvangen van Luc
Bauer en Koos Wubben. Tijdens de vergadering zijn de
reglementen pagina vóór pagina aan de leden voor
gelegd met het volgende resultaat:
Pagina 1, artikel 1: Als naam voor de vereniging is
gekozen: “Nederlands-Belgische Bromelia vereniging”
met als afkorting “Bromelia Contact Groep”.

COLOFON
Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging
Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
Postbus 80162
3508 TD Utrecht
Internet: http://botu07.bio.uu.nl/brom/bcg/
E-mail: e.j.gouda@bio.uu.nl

Pagina 2, artikel 8: De passage dat bestuursleden uit een door het bestuur opgemaakte
voordracht wordt benoemd is geschrapt. De door Luc Bauer voorgestelde wijziging waarbij de
voorzitter direct door de leden benoemd wordt, word niet doorgevoerd.
Pagina 4, artikel 14: Peter Bak stelde vóór de termijn van 30 jaar voor het beschikbaar houden
van de bescheiden, na ontbinding van de vereniging, te reduceren naar 10 jaar of het wettelijk
minimum. Besloten werd de passage te wijzigen van “30 jaar” naar “de door de wet bepaalde
minimum aantal jaren”.
Pagina 6, HR, artikel 14: Besloten werd dat de kascommissie uit twee personen bestaat die een
zittingstermijn van twee jaar dienen, waarbij elk jaar het langst zittende lid aftreed en niet
onmiddellijk herkiesbaar is.
- Oprichting van de vereniging
Besloten werd om de vereniging officieel op te richten. Eric Gouda had al activiteiten ondernomen
om de vereniging meer bekendheid te geven. Voorgesteld werd om een stand in te richten in de
N.O.V. orchideeën tentoonstelling in de Hortus Botanicus Leiden die in 2001 zal plaats vinden.
Ook werd voorgesteld om een stand in te richten tijdens de tentoonstelling van de orchideeën
kring Noord-Holland-Noord. De eerst genoemde tentoonstelling zal een week duren, waarbij de
Bromelia stand om toer beurt bemand zal moeten worden. Gerard van Heusden is bereid
gevonden om contact te leggen met de N.O.V. en de coördinatie voor zijn rekening te nemen.
Voorgesteld werd om een epifieten-stam te presenteren met eventueel wat terrestische soorten.
Peter Bak, Tom Witberg, R. Tomassen en Cees Fransen toonden zich bereid om planten uit te
lenen voor de epifieten-stam.
De volgende N.O.V. dag is 14 oktober 2000, waarbij de B.C.G. hartelijk uitgenodigd is om zich
te presenteren.
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- Verkiezing van het bestuur.
Kandidaten die zich vóór de vergadering hadden aangemeld waren Eric Gouda en Cees Fransen.
Tijdens de vergadering heeft Jeroen van der Steen zich eveneens aangemeld. Bij rondvraag
bleken er geen andere kandidaten te zijn behoudens velen die zich graag bereid toonden om
activiteiten te ontplooien voor de vereniging. Met algemene stemmen werden de bovenstaande
heren gekozen voor het eerste bestuur van de nieuw op te richten vereniging.
- Aansluiting Bromeliad Society International.
Er lijkt nu aan alle voorwaarden voldaan te zijn om als “Affiliate Society’ van de BSI in aanmerking
te komen; er zijn voldoende leden in de BCG die lid zijn van de BSI en de reglementen van de
vereniging zijn binnenkort klaar. Eric Gouda, die de World Bromeliad Conference in juni in San
Francisco bezoekt zal daar de aansluiting bij de BSI regelen.
- Regulatie planten verkoop.
Alhoewel in het verleden soms te veel verkopers aanwezig waren bij de bijeenkomst, was er
vorige keer, en ook nu weer, geen verkoper aanwezig. Verkopers zullen opnieuw worden
uitgenodigd op de volgende bijeenkomst, waarbij hen gevraagd wordt zich by Eric te melden,
zodat enige regulatie plaats kan vinden.
- BCG projecten.
C Bromelia CD: Dit project wordt uitgevoerd door Hugo Claessen, Kees & Eric Gouda, e.a. De
bedoeling is een CD samen te stellen die voor elke bromelia de naam, synoniemen, biotoop,
hoogte, landen en provincies van vind plaatsen en literatuur verwijzingen bevat. Deze
gegevens worden opgeslagen in een database zodat zoeken gemakkelijk wordt. Dit alles wordt
gedaan door overname van de gegevens uit de Flora Neotropica serie. Het Tillandsioideae
deel is reeds verwerkt, terwijl Hugo nu bezig is met de andere twee boeken. Eric Gouda
onderzoekt welke wijzigingen/aanvullingen er geweest zijn sinds de uitgaven in de zeventiger
jaren. Uiteindelijk zullen plaatjes worden toegevoegd. Het scannen van dia’s is reeds
begonnen, maar voor het grote volume zal gewacht worden totdat bekend is hoe, en in welke
vorm, de plaatjes op de CD gezet zullen worden. Ook de bescherming van de gegevens zal
verder uitgewerkt moeten worden.
Leo Dijkgraaf heeft een lijst opgesteld van foto’s/dia’s die in zijn bezit zijn en gebruikt mogen
worden voor de CD. Leo Wijffels zal de erfgenamen van wijlen de heer Cornelisse benaderen
omtrent mogelijk gebruik van de diatheek van de heer Cornelisse.
C Zaden en stekken: A. Ebbink had een lijst ter inzage gelegd van de zaailingen en stekken die
momenteel door hem gekweekt worden. Leden kunnen aangeven d.m.v. een inteken lijst, in
welke plantjes ze geïnteresseerd zijn waarbij de heer Ebbink deze mee zal nemen naar de
volgende bijeenkomst. Bestelde zaailingen/stekken zullen voor twee gulden van eigenaar
wisselen, waarbij deze twee gulden geheel ten goede komen aan de B.C.G. kas. Tevens
worden alle leden uitgenodigd om zaad op te sturen naar de heer Ebbink. Zijn adres is Zeedijk
11, 7481 EW Haaksbergen.
- Rondvraag.
C Palmblad: Eric stelt voor om het “onder het Palmblad” van Peter Mudde als “lijfblad” voor de
vereniging te nemen. Een hoofdelijke telling toonde voldoende leden die al geabonneerd zijn
of bereid waren een abonnement te nemen. Peter Mudde kondigde aan om vanaf 2001 een
korting voor BCG leden te verlenen. Aangezien de abonnementen voor 2000 al betaald zijn,
zal Peter Mudde deze korting in de BCG kas storten.
C

Leden-lijst: Er werd verzocht om de leden-lijst opnieuw beschikbaar te stellen. Niemand op
de vergadering had daar bezwaar tegen, zodat besloten werd de ledenlijst in deze nieuwsbrief
af te drukken (zie pagina 4)

C Nieuw Bromelia boekje: Eric kondigde aan dat hij een boekje heeft samengesteld over
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Bromeliaceae, in het bijzonder de epifytische en epilithische aanpassingen van soorten. Het
boekje geeft tevens tips om cultuur aanwijzingen te vinden op basis van de zichtbare
kenmerken van een plant. Het boekje gaat ± 10 gulden kosten. Een inteken lijst was
beschikbaar op de vergadering. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Eric.
C E-mail adres: Leden werden gevraagd, voor zover nog niet gedaan, hun e-mail adres door te
geven aan Eric.
C Tillandsia handboek: Het nieuwe (Japanse) Tillandsia Handboek is helaas uitverkocht bij de
Deutsche Bromelien Gezellshaft. Eric zal een aantal dit boek meenemen uit de USA voor
degene die geïnteresseerd zijn (ca. f 65,-). Indien je een exemplaar wilt hebben neem dan
contact op met Eric.
- Demonstratie van het maken van niet-vergankelijke epifieten stammen.
Deze demonstratie werd gegeven door Ton Witberg en Hans Willemse die deze takken gebruiken
in hun paludaria. Gedemonstreerd werd het basis frame van PVC buizen die al of niet d.m.v.
montagekit omwikkeld waren met synthetisch ondertapijt of met koolstofdoek. Daar over heen
ging een papje van Flevopol met lavameel, tuinaarde, turf of klei. Hiermee kunnen levens echte
takken gecreëerd worden die niet zullen rotten. De stammen zullen in de loop der tijd met mos
begroeid raken en niet meer van echt te onderscheiden zijn. Planten kunnen er op vast gelijmd
worden met Bizontix. Het was een leerzame en leuke presentatie.
- Dia serie Paludaria
Hans Willemse en Tom Witberg toonden een dia-serie van de opbouw van hun paludaria.
Aandacht werd besteed aan de epifieten stammen die gemaakt waren als getoond tijdens de
demonstratie, aan de vormen van de gemaakte bomen en de inrichting van de paludaria. Het
eind-resultaat was indrukwekkend en zal mogelijk andere leden aanzetten ook een paludarium
te bouwen.
De volgende bijeenkomst is gepland voor Zondag 15 Oktober 2000, programma volgt.

Het tijdschrift "onder het Palmblad"
Zoals in het verslag te lezen is, hebben we afspraken
gemaakt over het (vrijblijvende) abonnement op "onder het
Palmblad". We hebben ons mogen verheugen op een
grote belangstelling voor dit tijdschrift, dat we graag als ons
lijfblad willen zien. De hoge kwaliteit van het blad en de
gevarieerdheid aan onderwerpen, maken het blad
interessant voor liefhebbers van exoten.
Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel leden zich
uiteindelijk gaan abonneren of al geabonneerd zijn, hebben
we nog geen harde prijsafspraak kunnen maken. Dit jaar
kost het abonnement fl. 57,- en er is afgesproken dat
afhankelijk van het aantal leden dat zich abonneert, een
bedrag in de verenigingskas gestort zal worden. We
kunnen dan tijdens de bijeenkomst besluiten wat we
Guzmania claviformis
hiermee gaan doen. Voor het volgende jaar zal een
zie J. Bromeliad Soc. 41:6-8 (1991)
prijsafspraak worden gemaakt, hetgeen zich vertaalt in een
Ecuador: Morona-Santiago
korting.
(foto E.J.Gouda)
Bijgesloten vindt je een antwoordkaart, die je ondertekent
terug kunt sturen. DOEN!
We moeten er naar streven voor ieder nummer een Bromelia artikel te schrijven, liefst met mooie
illustraties. Dat kan gaan over specifieke soorten maar ook over reizen, verzamelingen, cultuur
en aanverwante onderwerpen. Klim dus in de pen en stuur je artikel in naar de redactie van 'onder
het Palmblad', postbus 3, 1452 ZG Ilpendam.[EG]

