
                  
 

In den beginne… 
In het programmaboekje van de eerste 3LK in 1966  schreef W. Ewals, voorzitter van 
het organisatiecomité het volgende: “We leven in een tijd van internationale 
samenwerking. Deze samenwerking zal zich thans nog meer dan voorheen, ook in 
onze liefhebberij gaan openbaren”. Vier jaar lang hadden besprekingen plaats tussen 
Belgische, Duitse en Nederlandse liefhebbers, vooraleer alle organisatorische 
moeilijkheden opgeruimd waren. De pioniers Frank (NL), Wilhelm Fricke (D), Wilhelm 
Simon (D) en Gerard Linssen (NL)  gaven de aanzet voor de organisatie van dit 
cactusevenement. De bedoeling was om elk jaar liefhebbers uit deze drie landen 
samen te brengen in een grote organisatie met lezingen, praatgroepen en een 
ruilbeurs. De Nederlandse Succulenta-afdeling Noord Limburg had nauwe contacten 
met Belgische en Duitse liefhebbers. Het lag een beetje voor de hand dat deze 
afdeling meende de daad bij het woord te moeten voegen. De plannen werden 
besproken en uitgewerkt in samenwerking met de Belgische cactusclub Dodonaeus 
Lier en afdelingen van het Deutsche Kakteen Gesellschaft. Het nationaal bestuur van 
Succulenta ging akkoord. Zo ontstond een jaarlijks terugkerend internationaal 
cactusfestijn, waarvan gehoopt werd het een aantal jaren te kunnen volhouden. Het 
evenement kreeg de naam Drei Länder Konferenz / Drie Landen Conferentie, 
afgekort 3LK, en vond om beurt plaats in één van de stichtende landen. Nederland 
fungeerde als eerste gastland.   

De eerste jaren 
Op 17 & 18 september 1966 werd de eerste 3LK georganiseerd in het Kasteel Well 
nabij Venlo, Nederland. De conferentie werd geopend door de vertegenwoordigers 
van de drie organiserende landen en ingeleid door voorzitter W. Ewals (NL). Een 6-
tal lezingen stonden op het programma. Op zondagnamiddag greep een ruilbeurs 
plaats, gevolgd door een verkoopbeurs. Met voldoening werd vastgesteld dat de 
eerste landenconferentie geslaagd kon worden genoemd. Op zaterdag werden 160 
bezoekers genoteerd, de zondagvoormiddag ruim 200, aangroeiend tot bijna 300 
tijdens de plantenbeurs. In 1967 was het de beurt aan de Bondsrepubliek Duitsland. 
Deze 2de  3LK vond plaats op 24 en 25 juni in jeugdherberg Hargart in Monschau. 
Deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en zelfs uit Tsjecho-
Slowakije werden verwelkomd door Wilhelm Simon (D). De lezingen werden 
gebracht door Walter Rausch (A), Albert Buining (NL) en Willy De Cocker (B). De 
zondagnamiddag werd afgesloten met de ruilbeurs. De 3de 3LK ging door op 21 en 
22 september 1968 in Het Domein Hengelhoef te Houthalen (België) en werd door 
Raymond Blomme (B) officieel geopend. Op zaterdagavond stonden 2 voordrachten 
geprogrammeerd, gegeven door W. De Cocker en W. Simon, en op zondagmorgen 
een lezing door Albert Blanc uit Lausanne (CH) en één door W. Sterk. Na de middag 
was er een “overdonderende” ruil- en verkoopbeurs. Er waren ruim 200 
overnachtingen in de prachtige bungalows. Vervolgens gingen de 3LKs afwisselend 
door in Nederland in Kasteel Well op 6-7 september 1969,  in Duitsland op 12-13 



september 1970 in Monschau, in België op 18-19 september 1971 op het Domein 
Hengelhoef te Houthalen. De 3LK vond een laatste maal plaats in Nederland op 2-3 
september 1972 in Valkenburg en een laatste keer in Duitsland op 6-7 oktober 1973 
in Duisburg.  

Periode Hengelhoef, Houthalen (1974-1988) 
Op 5 en 6 oktober 1974 organiseerde de Belgische vertegenwoordiging andermaal 
de conferentie op het Domein Hengelhoef in Houthalen. Vanaf dat jaar werd beslist 
voortaan alle 3LKs in Houthalen te laten plaats vinden, afwisselend georganiseerd 
door één van de 3 landen. In 1976 echter werd daarvan afgeweken daar de 3LK  - 
volgens sommigen intussen reeds 5LK geworden – dat jaar doorging in Monaco op 
16, 17 en 18 october 1976. Dit gebeurde op uitnodiging van Marcel Kroenlein (MC), 
toenmalig directeur van de Jardin Exotique. Een 500-tal deelnemers kwamen per 
vliegtuig toe op de luchthaven van Nice.  
Ten gevolge de fors gestegen verblijfkosten ging de laatste ELK op het Domein 
Hengelhoef door op 17 en 18 september 1988. Dit domein was nochtans een prima 
locatie die door de deelnemers graag werd bezocht. De ruime mooie bungalows 
zorgden voor een aangenaam verblijf, de vergaderlokalen voldeden in alle opzichten 
en er was zeer ruime parkeergelegenheid. De ruil- en verkoopbeurzen vonden er 
plaats in en rond het zogenaamde piramidegebouw. De locatie lag uitstekend voor 
de buren uit Nederland en Duitsland.  
 
Periode Duinse Polders, Blankenberge (1989-) 
Op 30 september en 1 oktober 1989 werd de ELK voor het eerst gehouden in het 
vakantiecentrum Duinse Polders in Blankenberge, België. Dit was een eind verder 
voor de Duitse en Nederlandse liefhebbers, maar voor de Franse en Britse 
cactofielen heel wat dichter bij huis. In vergelijking met Hengelhoef gebeuren er alle 
verplaatsingen naar de  slaapkamers, restaurant, cafetaria, verkoopbeurs en 
conferentiezaal onder één dak. Tot en met 2006 was de beursruimte beperkt tot 
ongeveer 300 meter lopende tafel. Vanaf 2007 werd een grote feesttent opgezet om 
te voldoen aan de vraag naar meer verkoopruimte. Vandaag is de beurs uitgegroeid 
tot bijna 600 meter tafels. Aanvankelijk werden enkel de nodige kamers gehuurd. 
Sedert jaren echter staat het volledige complex van Duinse Polders ter beschikking 
van ELK. Iedereen die je er ontmoet is bijgevolg succulentenliefhebber. Naast de 
verkoopruimte in de grote feestzaal en de tent zijn de cafetaria, de terrassen en de 
ruime gangen de ontmoetingsplaatsen bij uitstek. Voordrachtgevers, handelaars, 
liefhebber-verkopers en kopers komen uit bijna alle Europese landen en zelfs 
daarbuiten, met als uitschieters: Japan, India, Argentina, USA, Brazilië, Chili, Zuid-
Afrika… De lezingen gaan door in de prachtige conferentiezaal. Kleine lokalen zijn 
eveneens ter beschikking. Door de jaren heen werden de nodige 
moderniseringswerken uitgevoerd, zodat de verblijfsfaciliteiten up-to-date zijn. Dit 
jaar is het restaurant heringericht om de maaltijden in buffetvorm te kunnen 
presenteren.  
Bovendien is de ELK uitgegroeid van een tweedaags naar een driedaags 
evenement. Deze evolutie laat toe de beurs reeds open te stellen op 
vrijdagnamiddag, terwijl de officiële opening met een eerste lezing al op vrijdagavond 
plaats heeft. Afgesloten wordt op zondagmiddag zodat tijdig kan afgereisd worden. 



2015 is een feestjaar!   
Op 11, 12 en13 september 2015 wordt de 3LK/ELK voor de 50ste keer 
georganiseerd. Voor deze gelegenheid heeft het comité een passend programma 
voorzien. Naast een receptie in de cafetaria, een feestelijk avondmaal met muzikale 
omlijsting, een verkoop per opbod van uitzonderlijke planten, de uitgifte van een 
jubileumpostzegel en een expo over de cactushobby is er ook klein geschenkje voor 
elke deelnemer voorzien. Uiteraard wordt ook aan de lezingen speciale aandacht 
geschonken.        

Het inrichtend comité 
Na de beginjaren werd in 1979 een organisatiecomité opgericht met 
vertegenwoordigers uit België, Nederland en Duitsland. De Duitser Wilhelm Simon 
was de eerste voorzitter. Het comité bestond verder uit secretaris Piet Froberg (B),  
penningmeester Marcel De Munter (B), Grivel (NL),  Dr. Paul Rosenberger (D) en 
Paul Bourdoux (B). In 1983 verving Gustaaf Cools (B) P. Froberg als secretaris. 
Vooraan de jaren 80 trad namens Frankrijk François Falco toe tot het comité. Tijdens 
een voorbereidende vergadering voor de 3LK 1984, werd op voorstel van P. 
Rosenberger de naam 3LK omgedoopt naar ELK: Europäische Länder Konferenz / 
Europese Landen Conferentie - Conventus Europaeus Amicorum ad Cactus 
Succulentaque Colenda. Hij ontwierp tevens het nieuwe ELK-logo. Voorzitter P. 
Bourdoux overleed op 10 oktober 1985 en werd opgevolgd door P. Rosenberger. 
Secretaris G. Cools werd tevens penningmeester. In 1986 trad het echtpaar Ines en 
Werner Läbe (D) toe tot het comité. F. Falco en Etienne Lanssens (B) werden 
ondervoorzitter. De andere comitéleden waren Maria De Ridder (B), Paul Dekker 
(NL), Kamiel Neirinck (B) en Gilbert D’ Eer (B). Tot in 1988 was de ELK naar 
Belgisch recht een feitelijke vereniging. Onder nr. 11311/88 werden in het Belgisch 
Staatsblad de statuten  gepubliceerd van de vereniging zonder winstoogmerk 
“Conventus Europaeus Amicorum ad Cactus Succulentaque Colenda”, afgekort 
“E.L.K.- Europese Landen Konferentie”, met als beheerders P. Rosenberger, F. 
Falco, G. Cools, G. D’Eer en K. Neirinck. Hierdoor verkreeg de ELK naar Belgisch 
recht rechtspersoonlijkheid. Eveneens in 1988 vervoegden Anny & Jan Linden (NL) 
en Daphne Pritchard (UK) het comité. In 1990 nam F. Falco ontslag en werd 
vervangen door Ave en Jean Vigneron (F). In 1991 werd K. Neirinck voorzitter in 
opvolging van P. Rosenberger, ontslagnemend. De in 1995 overleden G. D’Eer werd 
vervangen door François Beugnies (B). Rob van der Elst (NL) trad toe tot het comité 
in 1997 i.p.v. P. Dekker, ontslagnemend. In 1998 overleed W. Läbe. Het echtpaar 
Läbe werd vervangen door Wilfried Müller (D). Wim Alsemgeest (NL) kwam in 2005 
in vervanging van R. van der Elst, terwijl Marc Bostoen (B) als vice-secretaris-
penningmeester het comité aanvulde. F.  Beugnies wordt ondervoorzitter in plaats 
van Maria De Ridder en Monique Vandervelpen (B) en Georgette Geets (B) worden 
lid van het comité. In 2006 overlijdt M. Bostoens, neemt G. Cools ontslag en wordt 
Ronald Fonteyne (B) benoemd tot secretaris-penningmeester ter vervanging van G. 
Cools. In 2007 werden ook het echtpaar Ludo Serneels en Danielle Vermant (B), 
Magda Verbeeren (B) en Albert Pritchard (GB) opgenomen in het comité. W. Müller 
overlijdt in 2008 en wordt vervangen door Wolfgang Borgmann (D). In 2010 vervangt 
Doug Donaldson (GB) het echtpaar Pritchard. In december 2010 overlijdt D. 



Donaldson, begin 2011 wordt hij vervangen door David Rushforth (GB). In 2012 
wordt Jean-Marie Callens (B) lid van het comité.      

Dankwoord 
Namens het organisatiecomité van de ELK danken we hierbij iedereen die op één of 
andere wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van deze jaarlijkse cactushappening 
die uniek is in Europa en mogelijks ver daarbuiten. We denken hierbij aan al 
diegenen die er niet meer bij kunnen zijn, de pioniers die dit vriendenevenement 
mogelijk hebben gemaakt: de beheerders en leden van het organiserend comité, de 
voordrachtgevers, verkopers, stewards en medewerkers. We danken ook de 
vroegere en huidige directies en het personeel van Corsendonk Duinse Polders voor 
hun jarenlange bereidwillige medewerking. Onze dankbaarheid en lof gaat vooral 
naar al diegenen die ooit hebben deelgenomen of thans aanwezig zijn op deze 
jubileumuitgave.   

Namens het Comité, 
K. Neirinck, Voorzitter 
F. Beugnies, Ondervoorzitter 
R. Fonteyne, Secretaris-Penningmeester  

Vertaling: Wolfgang Borgmann, Ronald Fonteyne, David Rushforth, Jean Vigneron 

 


