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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging De vaste bijeenkomsten
Let op, de aankomende bijeenkomsten is verplaatst en wordt gehouden op 10 oktober a.s.
Deze bijeenkomst was onder voorbehoud gepland op 17 oktober, maar op verzoek van onze
Belgische leden is deze verplaatst i.v.m. een Terrarium beurs aldaar (zie email discussie op de
lijst).
Het voorstel is de voorjaarsbijeenkomst op 24 april 2005 te houden, beiden in de Serre van de
Botanische Tuinen Utrecht (achteringang bij de kassen, Harvardlaan 10).
Verslag bijeenkomst van de BCG op 25 april 2004
Na de ontvangst opende Eric de vergadering in de
botanische tuinen van Utrecht.

COLOFON
Bromelia Contactgroep
Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
Postbus 80162
3508 TD Utrecht

-Binnengekomen post:
1. Een nieuwsbrief van de SouthEastern
GIRO: 5236061
Michigan Bromelia Society (SEMBS)
Internet: www.bromelia-contactgroep.nl
2. Een brief van Orchideeen vereniging “Het
E-mail: e.j.gouda@bio.uu.nl
Gooi’ met dankbetuiging voor de
bromeliastand die leden van de BCG hadden
verzorgd op hun openings weekend.
3. Een brief van de BSI afd. Affiliates omtrent activiteiten voor de komende World
Conference. Het is niet de bedoeling van de BCG hieraan deel te nemen.
4. Een brief van Roos van Dijk uit Wijnjewoude. Zij kweekt planten in de huis- en slaap
kamer en wilde informatie over Bromeliaceen

-Nieuwe leden:
De volgende leden stelden zichzelf voor:
Simon Wellinga. Oorspronkelijk Orchideeën verzameld, daarna ook Bromeliaceeën. Simon
heeft een laboratorium voor de vermeerdering van Orchideeën.
Piet Versteeg, vanaf 1950 bezig met Orchideeën waar wat Bromeliaceeën bij zijn gekomen. De
laatste jaren heeft hij wat meer Tillandsia’s verzameld.
-Boekbespreking:
Het enige boek dat dit keer besproken was is “Bromeliads for the contemporary garden” door
Andrew Steens. Dit boek beschrijft een behoorlijk aantal soorten Bromeliaceeën die (in een wat
warmer klimaat) geschikt zijn voor de tuin. Het boek is vooral interessant voor hen die interesse
hebben in de kou en vorst bestendigheid van soorten. Bovendien is het boek mooi uitgevoerd
met vele foto’s en niet zo duur. Aangezien er al vijf leden het boek wilde hebben, is een
bestelling voor hen geplaatst.
-Rondvraag:
Cees Gouda vraagt alle leden foto’s en/of dia te leveren voor het Bromelia-CD project. Ook een
website wordt ontwikkeld waar deze plaatjes op ongeveer 1/3de van het beeldscherm op te zien
zullen zijn. Uiteraard zullen de CD en de website vermelden wie de foto’s beschikbaar heeft
gesteld. De CD zal tevens literatuur referenties, verspreidingsgebied, synoniemen, etc vermelden.
Gerard van den Berghe kan Cees helpen aan het adres van een Photoshop specialist voor de
bewerking van de plaatjes.
Dick Bijlsma zegt een dia scanner beschikbaar te hebben.
Jeroen van der Steen heeft twee boekjes te koop: Bromelia’s van Gugenham, een in het
Nederlands geschreven werkte voor de beginner (5 euro) en “Orchids travel by air” (5 euro)
Albert Ebbink vertelde over zijn zaad kweek activiteiten. Indien leden zaad over hebben, graag
opsturen naar Albert die ze op kweekt tot zaailingen die dan verkocht worden ten bate van de
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vereniging.
Indien leden zaad zouden willen bestellen bij de BSI, dan dit gaarne coördineren met Albert zodat
een betere prijs gekregen kan worden.
-Plant bespreking:
De volgende planten werden voor en door de leden besproken:
Neoregelia concentrica, Billbergia distachia, Nidularium rutilans. Van Tillandsia lorentziana werden
twee mogelijke variëteiten besproken die behoorlijk verschillend zijn. Verder T. tectorum, ook erg
variabel, sommige zelfs caulescent (stam-vormend). Een Tillandsia schiedeana vorm, mogelijk een
variëteit, T. tortilis var. glabrior, ionantha var stricta, didisticha uit Bolivia en een T. geminiflora
variëteit. Ehlers wil deze laatste als aparte soort gaan beschrijven.
Verder werden een Deuterochonia lorentziana (indien groene bloemen) of lotteae (indien rode
bloemen), een Deuterochonia brevifolia, een Dyckia spec, Tillandsia makoyana, juncea,
brachycaulos, polystachia en een straminea besproken.
-Middagprogramma:
Er was weer een prima lunch georganiseerd door de hele familie Gouda, wederom onze hartelijke
dank hiervoor.
Hierna de nu al gebruikelijke planten verloting waarbij bijna niemand zonder een plant/plantje naar
huis ging.
Gebruikelijk was ook dat hierna een van de leden een presentatie geeft over reizen naar Zuid of
Midden Amerika of over een ander voor ons interessant onderwerp. Dit maal hadden we niemand
op korte termijn kunnen vinden en werd de bijeenkomst daardoor eerder afgesloten.
Afgesproken werd dat het middag programma voortaan langer van te voren zou worden
vastgesteld. Een aantal sprekers hebben zich meteen opgegeven en Cees Fransen zal voortaan
coördineren.
Een inventarisatie van mogelijke presentaties, leverde de volgende ideeën op:
- Costa Rica en Equador presentatie door Gerard van den Berghe
- Panama en Honduras presentatie door Peter Bak
- Costa Rica en Panama presentatie door Hans ven der Hoeven
- Discussie over paludaria door Jannes Munnike
- Reisverslag door Jeroen van der Steen.
Verder gaf Peter Bak aan dat de heer Koning uit Nijmegen eventueel verzocht zou kunnen worden
een presentatie te geven over Cryptanthus en Gert Hoogenstrijd over orchideeën en Brochinia’s.
Agenda bijeenkomst 10 oktober:
Locatie: de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht (achteringang Harvardlaan 10).
10:00
11:00

12:00
12:30
13:00
13:30
15:00

Gaat de deur open en is er al (snel) koffie
Ledenvergadering (ALV)
- verwelkomen nieuwe leden (indien aanwezig)
- binnengekomen brieven e.d.
- bromelia CD project presentatie (waar
zijn we en planning)
- rondvraag
Plantbespreking van door leden
meegenomen planten (neem dus wat
mee als je kunt!)
Lunch: er zal weer voor koffie/thee en
broodjes worden gezorgd
Planten verloting (tijdens de lunch
worden de lootjes verkocht)
Middagprogramma: Wim van den Berg
zal een dia-voorstelling houden van zijn
reizen naar Costa Rica en Panama.
Afsluiting

Bromelia flemingii foto E.J. Gouda

