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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Verslag bijeenkomst van de BCG op 15 april
2007
Zoals gewoonlijk opende de botanische tuinen
van Utrecht hun deuren voor de bijeenkomst om
10:00. Na een uurtje gezellig babbelen en
planten ruilen opende Eric de vergadering.

COLOFON
Bromelia Contactgroep
Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
Postbus 80162
3508 TD Utrecht
GIRO:
Internet:
E-mail:

5236061
www.bromeliad.nl
eric@tillandsia.nl

-Binnengekomen post:
Eric melde de brief van André Staelens uit
Australië die een reactie gaf op het artikel in the Bromeliad Society International
bulletin van maart/april 2006. Dit betrof een artikel van Eric over het geslacht
Quesnelia.
-Volgende bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is wel een heel speciale. De bijeenkomst is ditmaal verspreid
over 3 dagen, wordt samen met de Deutsche Bromelien Geschellshaft gehouden en
wordt het eerste Europese Bromelia Congres. De organisatie hiervoor is al in volle
gang en wordt gesteund door Roel Tomassen waarvoor onze hartelijke dank. De
bijeenkomsten worden gehouden op 14, 15 en 16 september en men rekent op 120 tot
150 deelnemers. Het voorlopige programma werd besproken. Het definitieve
programma alsmede een deelname formulier zal nog separaat in aparte
nieuwsbrieven worden verspreid. Alle leden werden opgeroepen hun steentje bij te
dragen aan het welslagen van dit weekend.
De volgende reguliere bijeenkomst is gepland op zondag 28 oktober 2007.
-Nieuwe leden:
Jan van de Gevel werd als nieuw lid verwelkomt. Jan is voornamelijk geïnteresseerd in
terraria en de (bromelia) beplanting daarvan.
- Ledenlijst
De ledenlijst is nu opgeschoond. Er zijn 4 inactieve leden verwijdert en de lijst telt nu
83 leden.
-Rondvraag:
Roel Tomassen riep alle leden op om bij het diner op vrijdagavond 14 september
aanwezig te zijn. Ook riep hij de leden op voor een stand op de plantenbeurs van de
volgende bijeenkomst in september.
Janus Munneke, o.a. kweker van Bromeliaceae, kondigde zich via Roel aan te willen
komen met een paludarium stand. Bert Westerman zal met een Bromelia stand
komen.
Hans Willemse stelde vragen over de epifytenboom van de BCG. Deze blijkt verloren
te zijn gegaan tijdens de reorganisatie. Hij stelde voor een nieuwe boom te maken.
Cees Gouda melde dat een niet-demontabele boom deze zomer in de kassen
geplaatst zou worden. Hij liet verschillende materialen zien die zich lenen voor een
natuurlijke structuur met goede hechtings mogelijkheden. Ook laat hij diverse
materialen zien die gebruikt kunnen worden om de boom vochtig te houden.
Besloten werd om een nieuwe boom te bouwen. De commissie die dit project onder
zijn hoede neemt bestaat uit Hans Willemse, Gerard Heusden, Cees Gouda en Flip
Teygler. De kosten worden gedragen door de vereniging.
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Voor de jaarlijkse Orchideeën dagen, die van 26-28 mei in de kassen van de
Botanische Tuinen gehouden wordt, worden vrijwilligers gevraagd voor het geven van
informatie en voor surveillance. Hans Willemse, Roel Tomassen, Gerard Heusden, Ed
en Ina Brinkkemper en Dhr van Houwelingen geven zich op. Meer vrijwilligers zijn
welkom en kunnen zich opgegeven bij Eric.
-Plant bespreking:
De volgende planten werden voor en door de leden besproken:
Roel Tomassen kwam met een bloeiende T. limbata hetgeen een mono-carpische
plant is. Roel heeft vaak last van vlekken op de bladeren van deze plant, hetgeen
waarschijnlijk in de vochthuishouding zit.
Verder was Roel en andere leden gekomen met een bloeiende T. rodrigueziana uit
Frans Guyana, een T. monadelpha v. anceps, een cluster van T. butzii waarvan een
plant bloeide, T. stricta uit Brazilie, een bloeiende T. makoyana, T. myosura hetgeen
een woestijnplant uit Bolivia is. De dode bladpunten van deze plant werden besproken
waarover Eric wist te vertellen dat dit komt doordat de verdamping aan de bladpunten
het hoogst is waardoor zich daar relatief meer zouten ophopen waardoor de
bladpunten afsterven.
Verder werdt er nog een mooie symmetrische T. streptophylla met een beginnende
bloeiwijze en een Neoregelia hybride genaamd “Pintertii” besproken.
-Middagprogramma:
We lieten ons weer verwennen door een prima lunch die wederom georganiseerd
werd door Renate. Dit werd weer gevolgd door de gebruikelijke planten verloting.
Het middag programma werd voortgezet met een diavoorstelling over de
Bromeliaceae van Panama door Jeroen van der Steen. Zijn enthousiaste verhalen
over de planten en de reis, maar ook over de lokale cultuur, werden zeer
gewaardeerd.
Om omstreeks 15:30 was het middag programma ten einde en verlieten de leden de
bijeenkomst om weer in september tijdens de Eerste Europese Bromelia Congres
en/of in oktober op de volgende reguliere bijeenkomst weer samen te komen.

Edmundoa lindenii var. rosea Botanische Tuinen Utrecht, Foto Eric Gouda
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Gezamenlijke bijeenkomst bromelia-verenigingen 14, 15 en 16 september 2007
We hebben de komende gezamenlijke bijeenkomst bij de BSI wat breder
gepresenteerd als het Eerste Europese Bromelia Congres. Dat wil niet zeggen dat
het anders van karakter zal zijn als voorgenomen, maar mogelijk kunnen we nog wat
geïnteresseerden trekken van uit wat andere Europese landen.
Het wordt gewoon een gezellig samenzijn met onze Duitse Bromelia vrienden en ik
hoop dat er van onze kant voldoende animo en inzet zal zijn om het tot een geslaagde
bijeenkomst te maken.
In verband met de ruimtes die we nodig zullen hebben, willen we wel weten hoeveel
mensen er deel willen nemen aan dit Bromelia weekeinde. Daarom is het noodzakelijk
je in te schrijven om deel te nemen. Dat kan met het formulier dat bij de vorige
nieuwsbrief bijgevoegd was, of met een email berichtje aan Roel Tomassen of aan
Eric Gouda.
We hopen dat er tijdens het gezamenlijke avondprogramma op 14 september in de
Biltse Hoek zo veel mogelijk deelnemers aanwezig zullen zijn. Indien je ook bij het
avondeten aan wilt schuiven, wil je dat dan ook aan Roel of Eric laten weten (kosten:
22.50). Dat hoeft niet ver van te voren te zijn, maar het is wel prettig als we tijdig het
aantal door kunnen geven aan de Biltse Hoek. Laten we ons niet onbetuigd laten!
Zondag ochtend is er nog een excursie naar de kwekerij Corn. Bak BV.
Verder willen wij een oproep doen voor leden die tijdens de bijeenkomst een rol willen
spelen, om alles goed te laten verlopen met de organisatie (hand en span diensten).
We denken dan aan 3 a 4 extra personen buiten het bestuur en Roel.
We zullen dan met het organisatie team een vergadering beleggen om het een en
ander te bespreken en de taken te verdelen.
Houd de website in de gaten voor wijzigingen en aanvullingen op het programma.
Namens het bestuur,
Eric Gouda

Aechmea nudicaulis var. nudicaulis

BCG Nieuwsbrief 32 / augustus 2007

4

DEELNAME-FORMULIER (aangepast)
Ondergetekende,
Naam:

...........................................

Adres:

...........................................

Woonplaats:

...........................................

Telefoon:

...........................................

E-mail:

...........................................

Geeft zich op als deelnemer voor de gezamenlijke bijeenkomst van de Deutsche
Bromelien Gesellschaft en de Bromelia Contact Groep op 14 t/m 16 september 2007 in
de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht.
s.v.p. alle vakjes aandruisen die van toepassing zijn
Vrijdag 14 september:
O komt op vrijdag overdag
O wil deelnemen aan de gezamenlijke avondmaaltijd in hotel De Biltsche Hoek (z.s.m
22,50 per persoon over maken op het girorekeningnummer van de vereniging)

O wil deelnemen aan het avond programma in De Biltsche Hoek
O komt op zaterdag 15 september
O geeft zich op voor het bezoek aan de firma Corn.Bak op zondag ’s morgens 16
september

Eventueel nadere mededeling(en) of vragen:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Handtekening:

Dit formulier zenden / mailen aan:
R.Tomassen,
Pieter de Hooghstraat 53,
1701 LB Heerhugowaard
e-mailadres: r.tomassen@versatel.nl
tel. 072 5716942

