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Het verhaaltje is niet nieuw. Trouwens in de
vorige ‘Gazet’ heb ik er reeds allusie op gemaakt;
‘In het voorjaar moest ik voor het werk naar de
US.
Naar al oude gewoonte tracht ik dat te koppelen
aan een dag extra verlof. Die dag tracht ik aan
100% te gebruiken. Deze keer wilde dat zeggen,
zaterdagavond 24:00 in het hotel toegekomen en
zondagochtend om 4:30 al de auto in richting
Everglades. Het werd wellicht de laatste keer dat
ik een meeting in Florida mocht bijwonen. En ik
vond eerder niet de kans de Everglades te
bezoeken. Dus deze keer moest het gebeuren.

INHOUD

Florida-Clearwater-USA

Een uitgave van P&P Orchids.
Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.

Ruim 4 uur rijden, bracht me bij aanvankelijk
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mistig weer aan Alligator alley (Interstate 75).
De zon deed inspanningen om de mist te
verdrijven. Ik bevond me dan aan de west kant
van the Everglades, niet de meest spectaulaire
zijde, langs de kant van Miami bevind zich
immers het grootste rangerstation en de
hoofdingang.
Om de Everglades goed te bezoeken en een beter
idee te krijgen over de schoonheid van het
gebied heb je meer dan slechts enkele uren
nodig. Ik stapte een ranger stationnetje binnen en
kreeg te horen dat het niet ‘het seizoen’ was.
Orchideeën bloeiden niet en zou ik niet zien!
Enkel de vele vogels maakten het spektakel uit.
En met wat geluk zou ik langs de kant van de
verharde wegen die rechts en links aftakken van
de hoofdweg wel wat alligators kunnen spotten.
En dat bleek zeker het geval. Amper enkele
tientallen meters van de hoofdweg verwijderd,
reed ik op een verharde weg, langs de weg liep
een kanaaltje en er zaten verschillende
steltlopers. Ik stapte uit de auto en voorzichtig
benaderde ik de waterrand. Maar dan was het
ook even schrikken. Voor me lag een alligator,
amper een 60-70cm lang, maar die koele ogen
die je aanstaren dwingen toch respect af. En dan
ging ik beter kijken, her en der lagen er van die
voorhistorische monsters.

Overigens ze hebben daar Patrick zijn oog voor
orchideeën schromelijk onderschat. Immers,
amper een 100-tal meters van de hoofdweg vond
ik toch wel een orchidee in bloei zeker. Bletia
purpurea. En niet ééntje maar vele tientallen. De
bloei was zeker pas begonnen, want de meeste
vertoonden hoge –tot meer dan een meterbloemstelen. Maar slechts weinigen hadden
reeds open knoppen. Toch een opsteker vond ik
zelf. Ze stonden vlak tegen de weg tussen het
hoge gras, of is dat een rietsoort? Op het moment
dat ik er was leek het vrij droog, maar ik kan me
voorstellen dat het terrein soms helemaal onder
water staat.

Bletia purpurea
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Iets verder was er een ‘walk way’. Een houten
loopbrug tussen cederbomen, wat je tot een
achterin liggend vennetje brengt, zonder dat je je
schoenen hoeft nat te maken.

Ik bezocht ook een kweker, eigenlijk zelfs
twee. Op de website van de Florida West Coast
Orchids Society, vond ik het adres van
‘Tropiflora’ in Sarasota, niet te ver van het
hotel, waar het congres plaatsvond, waarvoor
ik in Florida was. ‘Tropiflora’ bleek evenwel
een Bromelia-kweker zijn. En geen kleintje. Ik
zag ooit al erg grote orchideeënkwekerijen.
Maar dat er ook zo’n grote Bromeliakwekers
waren wist ik niet. Hij had we wat orchideeën
staan, maar zijn aanbod beperkte zich tot wat
hybriden, die hij waarschijnlijk op de veiling
haalde.
Een leuke plek, en dat ik oog heb voor detail
mocht ook hier blijken. Want hier vond ik
Encyclia’s en Epidendrum nocturnum, wel eens
waar niet ik bloei.

De eigenaar gaf me de vrijheid door alle serre’s
heen te lopen en overal binnen te gaan. Zo
vond ik een klein apart afgemaakt stukje serre
met enkele bijzonder planten Chiloschista
viridiflava, Dendrobium leonis, enz. Dat bleek
de privé verzameling van de eigenaar zelf te
zijn.
Epidendrum nocturnum
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Ook hier werd ik weer zeer gastvrij ontvangen.
Rafaelo moest dringend weg. Maar er was een
wat oudere medewerker aanwezig. Die sprak wel
enkel wat Spaans en mijn Spaans is toch te
beperkt om diepgaande conversaties over
orchideeën te houden. Dus nam ik de vrijheid
wat rond te dwalen doorheen de serre’s.
Bijzonder is het woord wat dan bij mij opkomt.
Een deel van de serre’s (ongeveer 3 kappen van
zo’n 40m lengte) bevatte veel hybriden en ook
een redelijk mooie verzameling Cattleya species.
Maar ook Oncidiums, encyclia’s, Epidendrum’s,
maar ook Aziaten, Rhyncholstylis gigantea en
hybriden, Aerides odorata, enz...
Toen ik van hem afscheid wou nemen had hij
evenwel een bijzonder nieuwsje voor me.
Vooraan tegen de straat op hetzelfde grote terrein
stonden nog enkele serre’s, helemaal omsloten
door afsluitdraad. Wat bleek sinds enkele jaren
werkte ’Tropiflora’ samen met een Venezolaanse
orchideeënkwkerij. En hij had de Venezolanen
de kans gegeven op zijn terrein een serre in te
richten en daar orchideeën voor de Amerikaanse
markt te kweken.
Enkele planten waren echte showplanten, die
waren dan ook gemarkeerd als niet te koop.
Trouwens in de verpotruimte stonden enkele
bakken met planten die net terug werden gehaald
van een tentoonstelling die het voorafgaande
weekend in Sarasota had plaats gevonden.
Spijtig dat ik dat niet heb geweten, wellicht had
ik daar eventijd voor gevonden. Al weet ik niet
wanneer, want zaterdag was ik naar daar
gevlogen, zondag trok ik naar de everglades en
ik bezocht de kwekerij maandag voormiddag...
Waarschijnlijk hebben ze daar ook maar 24 uren
in één dag... En de rest van de tijd... Ja ik was
daar wel voor het werk hé !
Ik zocht in de serre van de kwekerij ‘Plantio La
Orquidea’ Rafaelo Romero op.
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Eerst bekeek ik de eerste serres, niet veel anders dan wat ik bij ons gewoon ben. Enkel viel het me op
dat alles er erg gezond uit zag. En ook lijkt het aanbod hybriden groter dan natuursoorten.

Cattleya Jenmanii ‘Manantial’

P&P Orchideeëngazet

Cattleya maxima

Pagina 5

Cattleya percivallana

Jaargang 2, #3

Achterin bevonden zich heel hoge serres . Op het moment dat ik er heen stapte sprong de automatische
beregening aan. Om de beurt kreeg een stuk van de serre een sproeibeurt. Het leek wel een tropische
bui. Tientallen minuten lang goot het water. En onderin de serre was het een zeer natte boel. Om
slipgevaar enigsinds te voorkomen had men er vergruisde oesterschelpen aangebracht. Het leek me wat
gevaarlijk, als je daar uitschoof, leken die oesterschelpen wel erg scherp. Maar als drainange werkte het
goed. Onder de schelpen bleek plastiek te liggen. Het water werd terug opgevangen.

Rhynchostilis hybride
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C. amethystoglossa x Schomburgkia superbiens
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In die hoge serre zag ik vooral Vanda hybriden, planten die verwant zijn aan schomburgkia.

Spijtig dat Florida zo wer weg is.
Anders zouden ze aan mij daar wel een klant
Hebben.
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Mijn orchideeënverhaal betreffende deze trip
naar Florida kende hierbij evenwel nog geen
einde.
Wie aandachtig de Gazetten leest herinnert zich
wellicht dat ik reeds in maart 2008 in Florida
was. In Sint Peterburg, eveneens in het district
Tampa, aan de Tampa bay. Toen bezocht in de
lokale orchideeënvereniging en gaf ik er een
lezing over Europese Orchideeën.
De planning op het werk liet voor mijn vertrek
niet toe met zekerheid afspraken te maken. Dus
deze keer gaf ik er geen lezing, maar ik was wel
welkom op een kringbijeenkomst.

Vervolgens was er een spreker die de kweektechniek om succesvol Cymbidium hybriden
kwam uit de doeken doen.
Tenslotte was er de jurering? Drie pracht planten
gingen met de wimpels lopen.

Ik zag enkele erg speciale planten. Ze kregen
evenwel weinig interesse van de juri.

De voorzitter Bill Nunez starte de vergadering
met een uiteenzetting over zijn Encyclia
Tempensis. Een natuursoort hij met groot succes
kweekt op de bomen in zijn tuin.
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Monnierara Millenium Magic 'Witchcraft' AM
AOS.Monn.(catasetum x cycnoches x mormodes)
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