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

Vaste bijeenkomsten

De aankomende bijeenkomsten wordt gehouden op 12 oktober a.s. De
voorjaarsbijeenkomst is gepland op 25 april, beiden in de Serre van de Botanische
Tuinen Utrecht (achteringang bij de kassen, Harvardlaan).

Verslag BCG bijeenkomst op 27 april 2003 

Na de ontvangst opende Eric de vergadering in de
botanische tuinen van Utrecht. 

-binnengekomen post:
Geen.

-volgende bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst zal onder voorbehoud
worden gehouden op 12 oktober 2003. Een informele bijeenkomst samen met de
Deutsche Bromelien Gesellschaft was aanvankelijk gepland bij Bak op 30 Mei.

-nieuwe leden:
De volgende leden stelden zichzelf voor:  Nico Plukkel die een orchideeën-kasje met
Bromelia’s heeft. Frits Wissink van de Emerald Jungleshop, hoofzakelijk geïnteresseerd
in Orchideeën en Bromelia’s. Gijs Beekman, voornamelijk geïnteresseerd in Terraria en
de heer A.J. Haagen ook geen onbekende in de terrarium wereld. De nieuwe leden
werden van harte welkom geheten. 

-bezoek kwekerij Corn. Bak Assendelft:
Op zaterdag 31 mei om ongeveer 09.00 uur zou er door een reisgezelschap van de
Deutsche Bromelien Gesellschaft een bezoek worden gebracht aan voornoemde
bromelia kwekerij. Daar dit een leuke gelegenheid zou zijn om eens van gedachten te
wisselen met Duitse collega hobbyisten is een ieder van harte uitgenodigd om daar
ook aanwezig te zijn.
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is het echter bekend dat deze
bijeenkomst, vanwege te weinig deelname van DBG (Deutsche Bromelien
Gesellschaft ) leden, voorlopig niet door zou gaan. De BCG leden zijn ingelicht via de
Bromelia-L discussielijst op het internet. De leden die niet ingeschreven staan op deze
lijst zijn gebeld. 

“De bijeenkomst bij Bak, met c.a. 20 leden van de DBG heeft inmiddels plaats
gevonden op zaterdag 9 augustus j.l.. Ook leden van onze BCG waren van harte
welkom. Roel Tomassen heeft dit voor de BCG verder gecoördineerd en de leden op
de hoogte gebracht (Roel bedankt). Van ons waren er iets meer dan 10 leden. Het
was een interessante en goed verzorgde bijeenkomst met een informeel samenzijn,
een rondleiding door het bedrijf en we kregen ook nog een lunch aangeboden,
waarvoor onze dank aan Firma Bak (Peter, Nico)”
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-boekbespreking:
Besproken is het nieuwe boek van Jose Manzanares. Dit boek is tot stand gekomen
met een aantal anderen waaronder Eric Gouda. Het boek is voorgefinancierd en
gesponsord door de Firma Bak. Het is het eerste deel van een vier-delige serie over
de Bromeliaceae van Ecuador. Dit eerste deel behandelt de Bromelioideae. Het
tweede deel zal de Pitcairniaceae behandelen en de laatste twee delen de
Tillandsiaceae. Het ligt in de bedoeling elk jaar een deel uit te geven. Het is een
fantastisch boek geworden dat ook zeer toegankelijk voor hobbyisten is. Iedere soort
wordt ten minste met een foto afgebeeld en de afbeeldingen zij van hoge kwaliteit en
in de natuur genomen. Het is te bestellen bij de BCG voor 120 Euro en is op de
bijeenkomsten verkrijgbaar. 

Ook kort besproken is het boek Bromeliaceae Andreana, een heruitgave en vertaling
van het gelijknamige boek van André, dat nu door de BCG verkocht wordt voor slechts
45 euro (nog een klein aantal voorhanden).

De boek bestelling via de BCG was ook deze keer een succes. Om de administratie
wat te reduceren waren er schattingen gemaakt van de kosten voor elk boek, inclusief
tranport naar en in Nederland, BTW, wissel-kosten, invoer-rechten e.d. Daardoor had
elk boek nu een vaste prijs. Als de werkelijke kosten 10% lager of hoger waren moest
worden bijbetaald of werd er terug betaald. Gelukkig vielen de kosten deze keer weer
mee en konden een aantal bestellers terug betaald worden.

-vraag en aanbod:
Op de BCG internet site is een vraag-en-aanbod sectie gemaakt. Een ieder kan hier
invullen wat door hem gevraagd of aangeboden wordt. Een ieder dient zelf the
onderhouden welke planten aan wie gevraagd zijn of aan wie aangeboden zijn. Een
ieder dient ook zijn eigen vraag en aanbod lijsten bij te houden. Momenteel werkt het
simpel en prima en staan er diverse lijsten met aangeboden en gevraagde planten op.
Kijk op www.bromelia-contactgroep.nl

-rondvraag:
-Roel Tomassen wil graag meer weten over het beste substraat voor Bromelia’s. Hij
vraagt of b.v. Peter Bak de volgende keer een presentatie hier over kan houden. Ook
heeft hij een artikel over homeopathische bemesting, gepubliceerd door de DBG,
gelezen en vraagt zich af of we hier voordeel uit kunnen halen.
Peter Bak legt uit dat hun substraat bestaat uit Franse bark (schors) met diverse veen
soorten. Ook wordt verwezen naar de flyer van Bak over bemesting e.d. “Teelt
instructie’s voor de Bromeliaceae”. Deze flyer is nog te verkrijgen bij de BCG (ook van
onze site te down loaden).
Roel vraagt zich tevens af of de vlindertjes die af schijnen te komen op Portugese
bark, een probleem kunnen vormen. Peter Bak antwoordde dat hem dat niet bekend
was en dat Bak uitsluitend Franse bark gebruikt, die dit probleem in ieder geval niet
kent. Roel vertelde dat een dame op een lezing van een orchideeën vereniging flesjes
met grond en bemestingsmonsters had mee genomen ter bespreking en vroeg zich af
of dat ook voor onze vereniging georganiseerd zou kunnen worden.

-De Hr Koning, die een artikel in het Palmblad over Chryptantus geschreven heeft,
gaat zijn collectie inkrimpen. Degene die bepaalde soorten zoeken moeten snel
contact met hem opnemen.
- Een Dyckia brevifolia is door een van de leden ter advies naar de bijeenkomst
meegenomen. De plant doet het niet goed. De plant schijnt sterk verdroogd te zijn en
er wordt geadviseerd om hem veel water te geven. De plant doet het zelfs goed op
hydrocultuur. 
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-plant bespreking:
De volgende planten werden voor en door de leden besproken:
Tillandsia fasciculata die al 10 jaar in de kas hangt (17 tot 40 graden C) zonder ooit
bemest te worden. Tillandsia selleriana, Aechmea recurvata, Vriesea flammea, een
Tillandsia guatemalensis met een hele hoge bloeiwijze, een Billbergia met lange
blauwe petalen, Deuterochonia brevifolia en lorentziana groeiend als bollen op cactus
aarde, Tillandsia crocata en Tillandsia bryoides. Verder werden een bloeiende Vriesea
zamorensis, een Tillandsia tectorum en een Racinea besproken. 

-middagprogramma:
Na de lunch en de plantverloting gaf Jeroen van der Steen een dia-lezing over zijn
recente rondreis door Ecuador. Jeroen toonde ons schitterende bromelia’s en een
enerverend reis verslag. Hij was begonnen aan de rand van de Amazone, omgeving
Tena, vervolgens is hij 
noordelijk gereisd door de Andes tot op de Paramo del Angel op de grens met 
Colombia met de specifieke begroeiing. Vervolgens zuidelijker door de Andes 
en via Guayaquil naar de kust. Tijdens deze reis heeft hij verschillende 
specifieke bromelia vindplaatsen gezien, van nevel-, oer-woud tot woestijn 
achtige vindplaatsen. De grote verscheidenheid aan soorten en biotopen deed 
hem versteld staan. Het was een leuke, leerzame en gezellige presentatie.

---

Volgende bijeenkomst:

De volgende bijeenkomst is zoals gepland op 12 oktober 2003 in de botanische tuinen
van de Universiteit van Utrecht (achteringang Harvardlaan).

10:00 Gaat de deur open en is er (snel) koffie
11:00 Ledenvergadering

- verwelkomen nieuwe leden (indien aanwezig)
- binnengekomen brieven e.d.
- vraag & aanbod van start
- rondvraag

12:00 Plantbespreking van door leden meegenomen rariteiten (neem dus wat mee
als je kunt!)

12:30 Lunch: er zal weer voor koffie/thee en broodjes worden gezorgd
13:00 Planten verloting (tijdens de lunch worden de lootjes verkocht)
13:30 Middagprogramma: er was interesse voor een verdergaande discussie en

demo m.b.t. oppotmaterialen en bemesting, maar het is nog niet helemaal
duidelijk wie daar een rol in kunnen spelen (wordt verder uitgewerkt). Verder
staat er een Video over Bromelia’s, in hun natuurlijke habitat, gemaakt door
Kees Gouda op het programma.

15:00 Afsluiting
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Abromeitiella scapigera uit Bolivia, Leg. C.S. & E.J. Gouda

Aanbod Zaailingen en plantenlijst BCG voor oktober 2003

Met veel genoegen en met medewerking van Eric, kunnen we jullie ook deze keer op
onze bijeenkomst een unieke lijst met soorten opgekweekte botanische
Bromeliaceeën aanbieden, waaronder vele mooie en interessante soorten, die voor
velen ( en dus ook voor mij) tot nu toe enkel en alleen van de plaatjes uit "Baensch"
bekend waren.
Per soort bestaat het aantal planten zo tussen een paar en enkele tientallen, dus ze
zijn niet onbeperkt leverbaar. Het gaat om de volgende planten:

Acanthostachys: pitcairnioides.( Esperito Santo ).
Aechmea : aquilega,  angustifolia,  beeriana,  bracteata, caudata, coelestis,

distichantha var. schlumbergeri,  fraseri,  filicaulis,  lueddemanniana,  
mexicana, racinae, recurvata var. ortgiesii en recurvata, smithiorum. 

Billbergia: alfonsi-joannis, chiapensis, kuhlmannii, pallidiflora,  rosea,  zebrina.
Fosterella: spec.
Hohenbergia: penduliflora.
Neoregelia: spec. 'Brazil',  spectabilis,  ampulacea.
Nidularium: burchellii.
Pitcairnia: tarapotensis, ( Tarapoto, San Martin, Peru ).
Portea: leptantha.
Quesnelia: liboniana.
Ronnbergia: nidularioides, uit het wild Colombia ( Bogota ).
Ursulaea: macvaughii. 
Werauia: gladioflora.
Vriesea: bleheri, correia-araujoi, fosteriana ospinae.

 
Prijs € 2.00 per plant
De opbrengst gaat naar de vereniging, en wordt o.a. gebruikt voor de aankoop van
zaden van nieuwe botanische soorten die volgend jaar dan weer aangeboden zullen
gaan worden.
Omdat ik natuurlijk niet alles mee kan nemen, is een berichtje met daarin je keuze,
zeker geen slecht idee.

Albert Ebbink. Zeedijk 11.  7481 EW Haaksbergen
Tel/fax 053-5740709           E-mail: al.ebbink@planet.nl


