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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Verslag bijeenkomst van de BCG op 29 oktober 2006
in de Botanische tuinen te Utrecht
Na de ontvangst in de Botanische tuinen te Utrecht
(met koffie, thee en koekjes) rond te klok van 10.00
uur, opende Eric de vergadering omstreeks 11.15 uur.
Ongeveer 25 leden waren er aanwezig.
Nieuwe leden:
Er waren geen nieuwe leden aanwezig dit keer.
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Binnengekomen post:
- Er zijn redelijk veel reacties gekomen van oude leden die nog wel op onze ledenlijst staan
maar geen belangstelling meer in de BCG hebben. Op deze wijze zal onze ledenlijst een reëel
beeld geven van geïnteresseerde liefhebbers.
- Aansluitend hierop zijn er nauwelijks leden die ook een abonnement hebben op het tijdschrift
“Palmblad” die hun adreswikkel jaarlijks inleveren (bij het bestuur van de BCG). Op deze wijze
wordt de contributie namelijk door “Palmblad” aan de BCG overgemaakt.
Daar dit veel rompslomp met zich mee breng is er middels algemene stemming aangenomen
dat deze regel is komen te vervallen.
Oftewel, alle leden dienen hun contributie te betalen.
- Omdat de contributie al jarenlang twee euro vijftig is wordt er voorgesteld dit te verhogen naar
een jaarlijks bedrag van vijf euro. Ook dit voorstel is middels stemming algemeen
aangenomen. Opgemerkt moet worden dat het bedrag dat in kas is/komt geïnvesteerd wordt in
de BCG. Hierbij wordt gedacht aan de aanschaf van een dia/fotoscanner. Deze kan gebruikt
worden om de diacollecties van enkele bromelialiefhebbers te
digitaliseren en toe te voegen aan “onze” encyclopedie. Aansluitend
wordt er over de aanschaf van dergelijke apparatuur gediscuteerd.
De voor en tegens worden benoemd en de mogelijkheid tot het
huren/lenen van een dergelijk apparaat. Eric gaat verder uitzoeken
wat verstandig en vooral handig is voor de BCG.
Vaststellen data volgende bijeenkomsten:
De volgende bijeenkomsten waren al in het vorige overleg vast
gesteld:
- 15 april 2007
- Bromeliaweekeinde: vrijdag 14 & zaterdag 15 September 2007
bijeenkomst met de Duitse Bromelia Gezelschaft (mogelijk zondag
ochtend nog een excursie).
Rondvraag
- Op 24, 25 en 26 november 2006 was er een Orchideeën show in.
Roel Thomassen was daar namens de BCG aanwezig om de BCG te
promoten.
- Op 19 november is er door de kikkervereniging DBA een kikkerdag
Aechmea brevicollis
gehouden in Den Hoorn (gelegen nabij Delft). Ook daar was
promotiemateriaal aanwezig met een stand van de BCG.
- Sinds kort is het mogelijk om via de site van de BCG foto’s te uploaden. Deze foto’s worden
gebruikt om een database te krijgen waarop gemakkelijk soorten opgezocht kunnen worden.
Tevens worden deze foto’s gebruikt voor de encyclopedie. Natuurlijk met inachtneming van de
regels gesteld in de auteurswet. Eric geeft een kleine toelichting hierover.
Encyclopaedia of Bromeliads version 1.0 (2006):
Het is zo ver, na vele inspanningen van Eric Gouda, Hugo Claessen & Kees Gouda is de eerste
versie van de Encyclopaedia Of Bromeliads version 1.0 (2006) een feit.
Met het uitgeven van deze digitale bromelia encyclopedie is een begin gemaakt van een
“levende”” database. Het is namelijk zaak dat er zoveel mogelijk informatie in de vorm van
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foto’s, dia’s en digitale foto’s geleverd worden. Zodoende wordt de encyclopedie gevuld en dus
waardevol.
Hugo en Kees worden in het bijzonder hartelijk bedankt voor hun inspanningen en ontvangen,
uit handen van Eric, als dank, het eerste exemplaar van deze CD.
De cd is voor tien euro te koop binnen de vereniging voor leden, buiten de vereniging zal er
vijftien euro voor betaald moeten worden. Hugo geeft aan dat hij er in België reclame voor gaat
maken en Uwe Sharf in Duitsland.
Het Palmblad en de Bromelia Society International zullen in kennis worden gesteld om de cd te
koop aan te bieden in het tijdschrift. Volgende bijeenkomst in voldoende aantallen te koop!
Plantbespreking:
Onder andere werden de volgende planten door leden meegenomen en door onder andere
henzelf en Eric besproken: Tillandsia roezli, Tillandsia jonesi (voormalige variëteit van T.
aeranthos en nu een eigen soort), Tillandsia caliginosa, Tillandsia ionanta var. Vanhyninghi
(endemisch voor een kloof in Mexico), Tillandsia xerografica in bloei waarbij de moederplanten
verschillend in formaat zijn. Eea heeft met de hormoonhuishouding van de plant te maken.
Xerografica’s zijn door de CITES (Convention of International Trade in Endegerend Species of
animal en plants) beschermd. Eric verteld hoe en waarom deze soort wettelijk bescherm is en
op welke wijze deze soort bedreigd wordt.
Ook enkele Brochinia’s (waaronder B. hectioides), Orthophytum saxicola, Vriesea zamorensis
(een nachtbloeier), Guzmania musaica, Aechmea orlandiana var. beloi en Aechmea cuculata.
Plantverloting:
De beschikbaar gestelde planten door leden en door de Universiteit van Utrecht zorgden er ook
dit keer weer voor dat iedere deelnemer aan de verloting (na afloop) met minimaal een plantje
huiswaart ging.
Middagprogramma:
Op het programma stond “een Mozaiek” van dia’s door leden meegenomen met de bedoeling
om eens inzicht te krijgen hoe anderen hun planten kweken. Gerard van den Berghe liet zien
hoe hij zijn collectie succulente bromelia’s in de zomer maanden buiten verzorgd. In de winter
gaan de kwetsbare soorten op de vensterbank en de hardere soorten in een kas waar ook
kuipplanten overwinteren. Tevens heeft hij een aantal varieteiten Aechmea orlandiana’s die
eveneens voor het venster overwinteren evenals enkele grijze Tillandsia’s, de hardere soorten
gaan ook naar de kas.
Jeroen van der Steen liet zijn verzameling zien. Een gemeleerde collectie met als centrale rol
de koudebestendigheid van soorten. De kas waar deze planten staan/hangen wordt in de koude
wintermaanden enkele graden boven nul gehouden. Voor veel soorten genoeg om (net) te
overleven. Net als Gerard staan de kwetsbare soorten thuis op de vensterbank. Omdat de
digitale foto’s op een harde schijf stonden werden er door Jeroen ook plaatjes getoond van
bromelia’s in natuurlijke omstandigheden in Costa Rica en Panama. Meer hier over op een
volgende bijeenkomst.
Wederom weer een geslaagde bijeenkomst.
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Van af deze tijd is men welkom en is er koffie (in de Serre
Botanische Tuinen Utrecht, achteringang a.d. Harvardlaan 10)
Ledenvergadering (ALV)
Verwelkoming nieuwe leden
Binnen gekomen stukken
Bromeliaweekeinde in september
Rondvraag
Plantbespreking van de door leden meegenomen planten
(neem dus wat mee!)
Lunch (er wordt voor broodjes en koffie gezorgd)
Verloting!
lezing van Wim van den Berg & Jeroen van der Steen over
Panama
Afsluiting van de bijeenkomst

Canistrum montanum

