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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Vaste bijeenkomsten
De aankomende bijeenkomsten wordt gehouden op 25 april a.s. De najaarsbijeenkomst kan
op 17 oktober 2004 gehouden worden, beiden in de Serre van de Botanische Tuinen Utrecht
(achteringang bij de kassen, Harvardlaan).
Verslag bijeenkomst van de BCG op 12 oktober 2003
Na de ontvangst om 10.00 uur, opende Eric de
vergadering in de botanische tuinen van Utrecht rond
11 uur.
-Nieuwe leden:
Het volgende lid stelt zichzelf voor:
Gerard Verwey, een terrariaan die ook veel interesse
heeft in onder andere Bromelaia’s.
Het nieuwe lid werd van harte welkom geheten.
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-Binnengekomen post: Geen.
-Financien:
Eric verteld dat de financiële toestand van de vereniging gezond is en toont een balans. Eric
stelt voor dat de BCG in de toekomst wellicht een beginnerboekje kan maken.
-Vraag en Aanbod:
De vraag en aanbod rubriek op de site loopt maar dient door de leden zelf up to date gehouden
worden. Het opkweken van zaad door Albert Ebbing gaat goed en door de verkoop van
zaailingen kunnen nieuwe zaden gekocht worden.
Indien er interesse is voor specifieke soorten kan met dit naar Albert mailen.
-Boekbespreking:
Cees Fransen verteld over hoe de boekbestelling dit jaar in zijn werk zal gaan en toont een lijst
met bestelbare boeken.
Ook (wederom) 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. Er zijn er nog enkele.
-Rondvraag: geen vragen
-Plantbespreking:
De volgende planten werden door leden meegenomen en door onder andere henzelf
besproken:Tillandsia barbeana, afkomstig uit Ecuador (Baños) een fraai bontgekleurd plantje.
Enkele zeer bont gekleurde Racinea’s die recentelijk door een Duitser uit het hoogland van
Peru werden geïmporteerd.
Eveneens afkomstig uit genoemde import, Racinea tetranta en zeer fraai gekleurdeTillandsia
biflora. Tillandsia fendleri, ongeveer 10 centimeter hoge zaailingen die onder andere door Peter
Bak werden meegenomen en beschikbaar werden gesteld voor de loterij. Vriesea carinata een
door Bak (meegenomen en) gekweekte “varieteit” die veel op de oorspronkelijke vorm lijkt.
Aechmea filicaulos, een voor dit geslacht zeer bijzondere bloeiwijze te weten hangend. Dyckia
marnier de lapostollei op hydrocultuur, iets wat bij succulente bromelia’s kennelijk erg goed
gaat.
-Lunch:
Zoals inmiddels gebruikelijk een goed verzorgde luch verzorgd door de familie Gouda.
Aanvullend de verloting, geen lid die zonder een plantje (na aankoop van loten natuurlijk) de
deur uit ging, mede dankzij door leden- en door de firma Bak beschikbaar gestelde planten.
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-Middagprogramma:
Al vele malen moesten discussie’s betreffende grond- en meststoffen beëindigd worden omdat
deze anders te lang zouden gaan duren op eerdere bijeenkomsten. Vandaar op speciaal
verzoek een uiteenzetting over bemesting en grondsoorten en hun eigenschappen.
Wie van ons zou dit beter kunnen vertellen dan Peter Bak. Met ongeveer 22 miljoen gekweekte
bromelia’s per jaar kan hij worden gezien als een “materiedeskundige” op dit gebied.
Peter vertelde over vele verschillende bestanddelen die gebruikt worden voor potgrond. Enkele
besproken basismaterialen die hij aan de hand van monsters de revue liet passeren zijn:
diverse turf soorten, kokos peat, kokos vezel, kurk, kalk, Sphagnum, steenwol, oase, klei,
diverse soorten gesteente waaronder perlite. Belangrijk zijn onder andere de stabiliteit van de
bodem. Tevens adviseert Peter om elk jaar de plant in nieuwe grond te zetten.
Betreffende meststoffen werd gesproken over verschillende samenstellingen. Onder andere
bitterzout, onontbeerlijk voor Tillandsia’s in de samenstelling: ½ gram per liter per maand. Op
de site van de firma Bak is meer te lezen over bemesten.
Het was een leuke, gezellige en bovenal leerzame presentatie.
Vervolgens een videopresentatie van Cees Gouda.
Cees liet ons mooie landschappen en uiteraard mooie Brom’s in hun natuurlijke habitat zien in
het onherbergzame Bolivia.
--Volgende bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst is zoals gepland op 25 april a.s. in de botanische tuinen van de
Universiteit van Utrecht (achteringang Harvardlaan).
10:00
11:00

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

Gaat de deur open en is er al (snel) koffie
Ledenvergadering
- verwelkomen nieuwe leden (indien aanwezig)
- binnengekomen brieven e.d.
- programma volgende bijeenkomsten
- 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 (tijdens de lunch worden de lootjes verkocht)
Middagprogramma: op dit moment nog onzeker
Afsluiting

Streptocalyx (Aechmea) longifolius (Rudge) Baker
komt voor van Colombia tot Brazilië en, Bolivia, groeit als epifyt,
opgekweekt door Bak

