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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging -

Verslag bijeenkomst van de BCG op 10 October 2004
Om 10:00 uur was iedereen weer welkom op de botanische tuinen van Utrecht. Na een uurtje
gezellig babbelen en planten ruilen opende Eric de vergadering.
-Binnengekomen post:
Dit keer was er slechts één binnen gekomen stuk; een
brief van de Bromeliad Society International waarmee
onze vereniging gelieerd is (affiliated).
Deze brief ging over de Internationale Conferentie van
2008 waarvoor de BSI een locatie zoekt. Aangezien
deze conferenties bijna zonder uitzonderingen in Noord
Amerika worden gehouden hadden ze aan gegeven te
zoeken naar een locatie buiten Amerika. Alle affiliated
organisaties, zoals de onze, zijn gevraagd te overwegen
deze conferentie te "hosten". Er is kort tijdens de
vergadering over gesproken en geconcludeerd dat een
kleine vereniging zoals de onze dit niet kan
ondersteunen.
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-Volgende bijeenkomst:
Enkele leden hadden aan gegeven dat het verschuiven van deze bijeenkomst niet op prijs gesteld
word. Besloten was om de komende bijeenkomsten niet meer te verschuiven, ook niet als deze
achteraf blijken samen te vallen met andere evenementen uit de orchideeën en/of kikker wereld.
De volgende bijeenkomst is nu gepland op 24 April 2005 (zie onder).
-Nieuwe leden:
Dit keer was er één nieuw lid:
Hans Smit uit Zwolle. Voorheen vooral Cacteeën verzameld en is nu geïnteresseerd geraakt in
Tillandsia's, Dyckia's en dergelijke.
-CD project
Eric, Kees Gouda en Hugo Claessen werken nog steeds aan het CD project. Dit project behelst
het produceren van een CD met informatie en afbeeldingen van Bromeliaceae. De CD zal o.a.
herkomst, habitat, synoniemen en dergelijke bevatten. Eric doet een beroep op de leden om
afbeeldingen af te staan voor dit project. Natuurlijk zal full-credit gegeven worden bij de
afbeeldingen. Degene die veel afbeeldingen leveren zullen op een aparte pagina genoemd worden
samen met een korte C.V. Het is de bedoeling dat de CD's uitgereikt zullen worden aan de leden
van de BCG en verkocht zullen worden aan anderen.
Hoewel nog niet duidelijk is welk beeld materiaal mist worden alle afbeeldingen die geleverd
kunnen worden als dia's, digitale foto's of afgedrukte foto's op prijs gesteld. Het zal ca. 10.000 html
pagina's omvatten.
- Projecten
Er zijn weer enige gelden in kas die het mogelijk maken om projecten te verwezenlijken. De leden
werden uitgenodigd om met ideeën te komen. Een mogelijke is b.v. om de BSI cultuurwijzer te
vertalen.
-Rondvraag:
Albert Ebbink stelt voor om het financieel jaarverslag die op de website staat bij te werken met de
laatste stand van zaken. Eric zal de eerstkomende vergadering met een nieuw verslag komen.
De orchideeën vereniging viert op 26-28 Mei 2005 haar 40-jarig bestaan in een tuincentrum.
Deelname van de BCG is gewenst. De epifyten boom zal hiervoor weer opgetuigd worden door
Gerard van Heusden en Hans Willems, Peter Bak zal opnieuw voor de planten zorgen.
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Hans Willems vraagt of er interesse is in een reis naar de tropen. Joep Moenen heeft een
aanbieding van een natuur reis naar Frans Guyana. 6 leden lijken in principe interesse te hebben,
Gerad van Heusden zal coördineren.
Manzanares zal binnenkort zijn tweede deel uitbrengen. Dit boek kan bij de BCG voor 100 euro
incl kosten en btw besteld worden. Het is ook mogelijk beide delen te bestellen voor 200 euro. Er
kan bij Eric ingeschreven worden.
Verder bied Eric het Canistropsis boek van Leme aan voor elk aannemelijk bod. Het Nederlands
talige boekje Aanpassingen Bromeliaceen is ook nog beschikbaar voor 5 euro.
-Plant bespreking:
De volgende planten werden voor en door de leden besproken:
Tillandsia subgen. pseudocatopsis, nu Racinea jamanii genaamd, Roel Tomassen had T.
giminiflora, een vrij variabele en gemakkelijke plant, T. sucrei die ‘s zomers buiten gehouden wordt
en ‘s winters in de kas bij 17-20°C, T. globosa, T. capitata var. capitata, T. straminea en purperea.
De laatste twee zijn varianten van hetzelfde soort volgens Rauh. Ook een bloeiende Ananas nanus
kwam ter tafel.
Gerard van Heusden bracht een Tillandsia cacticola,, een cluster met vier bloeiwijzen, T. andreana
die veel op funckiana lijkt, en een T. ionatha var. stricta die veel stekt maar niet wil bloeien.
Verder werden Orthophytum saxicola, een Dyckia, een Aechmea, waarschijnlijk 'Fia' die veel op
'Festival' lijkt die overigens paarse petalen heeft. Verder een Neoregelia "Princess".
-Middagprogramma:
Zoals inmiddels gebruikelijk, was er weer een prima lunch georganiseerd door de hele familie
Gouda, wederom onze hartelijke dank hiervoor. Dit gevolgd door de gebruikelijke planten verloting
waarvoor alweer een aardig aantal planten ingebracht waren.
Het middag programma werd voortgezet met een dia-voorstelling en bijbehorende verhalen door
Wim van den Berg over zijn reizen naar Costa Rica en Panama. Wederom een waar genoegen
om de prachtige dia's te zien en de hartstochtelijke verhalen van Wim te horen.

Quesnelia quesneliana foto E.J.Gouda
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De aankomende bijeenkomst:
Let op, de aankomende bijeenkomst 24 april a.s. is niet in Utrecht. Aangezien noch Eric
Gouda, noch de ruimte in de Botanische Tuinen op 24 april beschikbaar zijn, zijn we
uitgeweken naar de firma Corn. Bak B.V. te Assendelft. (Hiervoor onze hartelijke dank)
Firma Corn. Bak,
Dorpsstraat 11/B
1566AA Assendelft
Agenda bijeenkomst 24 april a.s.
10:00
11:00
S
S
S
S
S
11.15
11:45

12:30
12:45
13:00
15:00

Start
Ledenvergadering
Verwelkoming nieuwe leden
Binnen gekomen brieven
Vastellen nieuwe data voor volgende bijeenkomsten. Het is mogelijk de
najaarsbijeenkomst bv. op 30 oktober 2005 te houden, in de Serre van de Botanische
Tuinen Utrecht
Tweede deel van Bromeliaceeën van Ecuador, José Manzanares (zie onder)
Rondvraag
Presentatie 1e versie BCG Bromelia CD
Rondleiding met plantbespreking van enkele planten van Firma Bak.
Let op: Helaas kan een firma als die van Bak geen enkel risico lopen m.b.t. besmetting
van hun planten en ruimten. Er kunnen dus geen planten meegenomen worden voor
de bespreking, noch voor de verloting.
Lunch. Peter zal voor koffie en thee zorgen. Er wordt GEEN lunch verzorgt dus zelf
lunch meenemen ! Tijdens de lunch worden de lootjes verkocht voor de verloting.
Planten verloting. Peter Bak stelt een aantal planten beschikbaar voor de verloting.
Middag programma. Peter Bak zal een presentatie verzorgen over zijn rondreis in
Honduras. Er komt mogelijk nog een tweede presentatie, dit is echter nog niet met
zekerheid bekend.
Afsluiting

Het tweede deel van Bromeliaceeën van Ecuador, José Manzanares is inmiddels uitgekomen
en kan op de vergadering worden afgehaald door de mensen die via de voorinschrijving
betaald hebben. Er zullen ook een aantal boeken voor de verkoop aanwezig zijn (prijs nog
steeds 100 Euro gezien de lage dollar prijs op het ogenblik). Toesturen kan ook, maar dan
komen er natuurlijk wel verzend kosten bij.

Tillandsia sucrei x geminiflora foto E.J.Gouda

