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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Vaste bijeenkomsten
De najaarsbijeenkomst is op 27 oktober 2002 weer in de Serre van de Botanische Tuinen Utrecht. Voor
de voorjaarsbijeenkomst wil ik 27 april 2003 voorstellen, maar deze kan komende bijeenkomst worden
vastgesteld.
Verslag bijeenkomst van de BCG op 28 april 2002
De bijeenkomst vond plaats in de Haaizaal van Diergaarde
Blijdorp (Rotterdam). Een zeer fraaie locatie, met op de
achtergrond het Oceanium. We danken Juul van Dam en
Diergaarde Blijdorp voor de hartelijke ontvangst en de
gastvrijheid.

COLOFON
Bromelia Contactgroep
Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
Postbus 80162
3508 TD Utrecht
GIRO: 5236061
Internet: www.bromelia-contactgroep.nl
E-mail: e.j.gouda@bio.uu.nl

S Opening van de vergaderingdoor Cees Fransen om 11.15
uur.
S Als eerst wordt nogmaals het excuus aangeboden voor de
late berichtgeving over deze bijeenkomst. Het bleek niet mogelijk de bijeenkomst bij Xotus te houden,
daar het voorjaar voor hen een zeer drukke tijd is. Echter we zijn lang daarover in het ongewisse
gelaten en op het moment dat we te horen kregen dat het niet mogelijk was, resteerde nog zeer weinig
tijd voor de organisatie van de voorjaarsbijeenkomst. Volgende bijeenkomst ligt in ieder geval al vast,
eventueel is de locatie nog te wijzigen.
S Nieuwe leden stellen zich voor: dhr. en mevr. Kerkhof en dhr. en mevr. Vergouwen zijn deze dag
voor het eerst op een bijeenkomst aanwezig en geven enige toelichting op hun interesses.
S Even een korte opmerking over het abonnement op “onder het Palmblad”. De korting op dit
abonnement is het BCG lidmaatschap inclusief is, dat wil zeggen dat de BCG het lidmaatschapsgeld
van de uitgever ontvangt.
S Boekbestelservice loopt goed. Er is ca. 118 euro per lid besteld, met een gemiddelde boekwaarde van
35 euro. 30% was vooruit betaald en de boeken zijn door Cees met Visa betaald. Dit gaf wel het
probleem dat er een grote tijd zat tussen de directe afschrijving van de bedragen bij afzending en de
ontvangst van de boeken en de daarbij behorende afrekening met de leden. Dit moet in de toekomst
anders om financiële problemen voor Cees te voorkomen. 60% van de boeken zijn bij Deutsche
Bromelien Gesellschaft besteld, het geen vlotjes verloopt, de rest in Amerika. Er is veel meer tijd in
gaan zitten dan voorzien en Cees wil dit nog wel herhalen, maar liefst 1x per jaar, in het najaar.
S Als we 2e hands Bromelia boeken tegenkomen, die gunstig zijn geprijsd, dan kunnen deze op risico
van de vereniging worden gekocht. De vereniging verkoopt ze dan door aan geïnteresseerde leden.
Rondvraag:
S Jeroen: is geïnteresseerd in mensen die willen importeren en mogelijk wat extra’s willen bestellen
voor leden van de BCG. Onder de aanwezige leden geen mogelijkheden. Eric stelt voor om een
beknopte Vraag & Aanbod te starten op de website.
S Cees: Tropiflora in Amerika (http://www.tropiflora.com/) zend planten wortelloos en behandeld af.
Wel moet op extra kosten worden gerekend i.v.m. Fytosanitaire verklaring, verzend en vrachtkosten.
S We kunnen aan Peter Bak te vragen welke Tillandsia’s we bij hen via de BCG (bv. 1x per jaar)
kunnen bestellen, als daar interesse voor is.
S Cees: onderzoekt of er mogelijkheden zijn om met meerdere leden een Bromelia reis te organiseren
(i.v.m. gezelligheid / veiligheid). Gerard wil nog wel eens met een groepje naar Martinique. In dit
kader komt Lee More (USA) ter sprake, hij organiseert al jaren verzamelreizen voor planten en zou
een uitstekende gids moeten zijn.
Plantbespreking en korte lezing:
S Jeroen bespreekt enige van zijn planten, waaronder Tillandsia trigalensis Ehlers Die Bromelie
2-3/1997:29,44-48 (afbeelding op de voorplaat met groene bloemen), T.makoyana, T.multicaulis,
Tillandsia roezlii
S Verder vertoont Jeroen enige dia’s van zijn planten ondergebracht bij een bloementeler. Hij heeft veel
succes met planten in (ijzeren) hang-mandjes en kweekt daar liefst grote clusters in.
Excursie naar de kassen:
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S Als laatste activiteit bezoeken we de Bromelia en Orchideeën kassen van de Diergaarde. Op weg daar
naar toe krijgen we een rondleiding door het Oceanium en andere locaties in de dierentuin. De
bromelia kas ziet er goed uit, de planten zijn van de houten stellingen af gehaald en staan gewoon
weer netjes in potten.
Zaailingen en plantenlijst BCG voor oktober 2002.
Beste Bromelia vrienden en vriendinnen. Met veel genoegen en met medewerking van Eric, kunnen we
jullie op deze 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. Soorten:
Acanthostachys pitcairnioides.
Aechmea aquilega, angustifolia, beeriana,
bracteata, comata, caudata, distichantha var.
schlumbergeri, fraseri, filicaulis,
lueddemanniana, recurvata, smithiorum
(v.a. 2003 coelestis, racinae, mexicana )
Billbergia pallidiflora, rosea, zebrina.
Fosterella spec.

Neoregelia spec. ‘Brazil’, spectabilis, ampulacea.
Nidularium burchellii.
Quesnelia liboniana.
Ronnbergia nidularioides (wild Columbia)
Ursulaea: ( v.a. 2003 macvaughii ! )
Werauia gladioflora.
Vriesea bleheri, fosteriana en imperalis.

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 1, 7481 EW Haaksbergen
Tel/fax 053-5740709 email: al.ebbink@planet.nl
Voorverkoop Nieuw boek Bromeliaceae of Ecuador door José Manzanares
De voorverkoop van José’s boek is gestart (zie folder) en via de vereniging te bestellen. Het is echt een
fantastisch boek waaraan wereldwijd vele mensen hebben meegewerkt en van harte aanbevolen! Indien
je geïnteresseerd ben, bestel dan snel door € 100 over te maken op de rekening van de vereniging (zie
Colofon) o.v.v. Brom.Ecuador Engels of Spaans. Bijkomende verzendkosten worden later berekend
(zijn nu niet bekend). Het gaat om een gelimiteerde, genummerde en auteur ondertekende editie.
Komende bijeenkomst is op 27 oktober 2002
Op deze bijeenkomst zal Peter Bak de lezing verzorgen over o.a. de Andes van Zuid-Ecuador. Peter
heeft beroepshalve veel naar bromelia’s gezocht in diverse landen van Midden- en Zuid-Amerika en het
belooft dan ook een zeer interessante lezing te worden.
11:00

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

Ledenvergadering
- verwelkomen nieuwe leden
- financieel verlag 2001
- binnengekomen brieven e.d.
- rondvraag
Plantbespreking van door leden meegenomen
planten (neem dus wat mee als je kunt!)
Lunch: er zal weer voor koffie/thee en
broodjes worden gezorgd
Planten verloting
Middagprogramma: de lezing over Z.-Ecuador
door Peter Bak, zie hier boven
Afsluiting

Pitcairnia tabuliformis in Botanische Tuinen Utrecht

