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PNP-dag 2010 bij Rik Claessens
Patrick Mannens
De voorbije jaren hielden we steeds de PNP-dag
ten huize van Willy Coeck in Kontich. Dit jaar
bracht Wim De Groot aan dat het wellicht een
goed idee zou zijn de PNP-dag over de
Nederlandse grens te houden. Niet dat we
ontevreden waren over de mogelijkheden die
Willy ons bood, eerder het tegendeel. Maar
vooral om de Nederlandse bezoekers van ons
forum de hand uit te steken, gingen we in op
Wim’s voorstel.
Overigens Wim bracht niet zomaar een idee
aan. Hij had een volledig uitgewerkt voorstel.
Hij maakte afspraken met Rik Claessens en
besprak met hem de mogelijkheid om de
kwekerij en het labo te bezoeken.
Het volgende punt werd het kiezen van een
datum. Wie is vrij, wanneer is Rik beschikbaar
(want het lijkt typisch tentoonstellingsperiode.).
Het werd tenslotte zondag 23 mei, midden in
het Pinksterweekend dus.
Wellicht niet de beste keuze. We zouden
tenslotte slechts met 12 deelnemers aanwezig
zijn op de PNP-dag 2010 bij Rik Claessens.
Maar voor de 12 aanwezigen bleek het toch een
succes.

INHOUD

PNP-dag 2010 bij Rik Claessens
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.

We werden ontvangen door Rik met koffie en
vlaai. In een prachtige voorjaarszon zaten we
op het terras voor zijn zaak. Gewoonlijk
verloopt de start van zo’n PNP-dag wat
geforceerd. Iedereen stelt zich voor en dan
starten we met een presentatie. Nu werden de
‘nieuwen’ niet zo formaal voorgesteld. En toch
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waren er wel wat nieuwen. Wat denk je van
‘Ruud’ best actief op het forum. Maar alvast
een nieuw gezicht! En ‘Rosemarie’, zelfs
slechts onlangs pas voor het eerst op het
forum verschenen. En Ingrid en Peter. Die zijn
niet zo nieuw, want ze namen al deel aan de
uitstap naar Duitsland, maar verschenen nu
wel voor het eerst op de PNP-dag. Deze keer
dus geen voorstelling, maar vooral een
ongedwongen babbel.

Ook Rik verdient een voorstelling, zijn zaak is
slechts 4 jaar geleden opgericht. Rik heeft dan
ook de uitstraling van een erg jonge kerel. Hij
is dan ook slechts 25 jaar oud. Maar als je
hem hoort praten wordt het duidelijk dat hij
in zijn jonge carriere al heel wat ervaring heeft
opgedaan over het zaakvoeren. Hij blijkt veel
samen te werken met studenten, ook tijdens
ons bezoek waren er enkele aanwezig.
(Daarover later meer.)
Als je op de Website de § ‘Over ons’ naleest
dan blijkt alles uitgegroeid te zijn, vanuit een
terrarium-hobby. Wel als je bij Rik de eerste
serre binnenstapt, dan vind je in een hoekje
nog een mooi terrarium met enkele mooie
pijlgifkikkers.
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Tijdens de verwelkoming sprak hij gelijk
over zijn ambities om uit te bereiden. Zijn
serre zou gaan vergroten, waarschijnlijk nog
één kap. Die zou dan speciaal voor koude
soorten worden ingericht. Ze zou aansluiten
op de bestaande vier kappen. En de
constructie met schermdoek die er nu staat
zou een rijtje opschuiven. Die constructie
diende als opslag voor soorten die in de
zomermaanden
buiten
mogen.
Bv.
Cymbidiums. En momenteel gebruikte hij
het als kweekruimte voor sphagnummos. Ik
ging er later even een kijkje nemen en die
moskwekerij gaf mij alvast de indruk van
een wel erg grote ‘verloren ruimte’, maar
zijn mos groeide alvast goed.

Rik was wel erg open over tal van zaken.
Vragen werden afgevuurd over meststoffen,
over verdelgingsmiddelen, deelname aan
tentoonstellingen, enz.
Rik liet wellicht niet de achterkant van zijn
tong zien, doch was erg open. Hij hekelde
trouwens het feit dat andere vaak oudere en
ervarener kwekers heel wat informatie voor
zichzelf houden.
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Momenteel
leek
Riks
voornaamste
doelstelling een stuk in de markt te
verdienen en naar zich toe te trekken. Zijn
deelnemen aan een lokale tentoonstelling
was daar duidelijk een voorbeeld van. Het
opende voor hem nieuwe contacten. Met de
mogelijkheid bij zaken in Weerd orchideeën
te leveren om het interieur wat op te
frissen. Een lokale markt die zich slechts
langzaam ontwikkelde. Maar hij sprak ook
openhartig
over
zijn
ongeduld
voor
herkenning en blijdschap wanneer hij de
kans kreeg deel te nemen aan de NOV-dag
in Leiden. Een wereldje waar enkele grotere
spelers blijkbaar de hand hebben en waar je
moet hopen op een kans om een stukje van
de koek te mogen verdienen.

Na de verwelkoming startte een rondleiding
door het labo. Een zeldzame kans om
dergelijke omgeving te bezoeken. Via een
sas krijgen we toegang tot het labo.

In de eerste ruimte waar we komen staan
zo’n 200.000 plantjes opgeslagen.Allemaal
vlootjes met zaaisels en gecloonde planten.
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Rik rekend met 20 plantjes per vlootjes. Wij
tellen af en toe het dubbele en iemand
fluistert ‘Die 20, dat is voor de belastingen!’
Rik had het blijkbaar gehoord en reageerde
snel ‘Dat het een kwestie van natuurlijke
uitval was en achterblijvertjes die nooit echt
in de groei geraken!’ Want ook bij de profs
loopt niet altijd alles 100% naar wens.

Die eerste ruimte is dus steriel gehouden
mits een overdruk systeem. In het plafond
zit een meters lange rol in stof waarlangs de
geklimatiseerde lucht die over een airflow
filter is aangezogen in de stockageruimte
wordt geblazen. Die lucht werd aangezogen
vanuit het cafetaria ‘Het Thais zitje’ zoals
Rik het doopte. Op die wijze is de
aangezogen lucht in de winter niet echt
koud. Maar ook in de zomer niet snikheet.
Er staan tabletten in met elk zo’n 5-tal
leggers. Met telkens een rij TL-lampen. Die
lampen branden 10 uur per dag. Het leek
wel mogelijk om een rij leggers meer te
voorzien dachten we. Maar Rik wees dat
idee resoluut af. De hoeveelheid vlootjes
verhogen was geen optie. Want achter die
vlootjes
zit
ook
vooral
een
grote
hoeveelheid werk! En als men een rek meer
plaatstn kan men er weer moeilijker bij.
Aanpalend aan deze ruimte waren er twee
lokalen waar over-flow kasten staan voor
het betere zaai-, cloon- en verspeenwerk.
Daarachter was er trouwens nog een lokaal
met tabletten en vlootjes. Dat bleek de
eerste ruimte te zijn, waar vlootjes werden
opgeslagen. Nu stonden er nog veel vlootjes
met planten, maar ook vlootjes met
geprepareerde
bodems
en
enkele
bidonnetjes met producten, enz...
Na een korte pauze liep de voorstelling door
naar de serre’s.
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Overigens laat me even terug gaan naar
enkele tips of bedenkingen die Rik mee gaf. In
zijn labo zagen we vlootjes met twee
verschillende voedingsbodems. Maar als je
nauwkeurig luisterde, was er sprake van
meerdere bodems. In praktijk kiest Rik voor
twee basis bodem. Zijn nr. 220 welke hij
gebruikt als bodem om op te cloonen. Deze
bodem bevat geen houtskool, want die
houtskool zet deels aan tot wortelgroei. En dat
heb je bij het cloonen liefst niet! Het weefsel
moet groeien en scheuten vormen. Zodat je
veel kan delen en zo perfect gelijkvormige
nakomelingen opkweken. (Als je cloonen
deelt, krijg je meer kleur- en vormafwijking.)
Het aanbod aan planten was leuk. Je komt
binnen via een serre, waar gelijktijdig
planten staan tentoongesteld en ook wel te
koop staan aangeboden. Het is overigens
ook hier dat ik het terrarium bewonderde.
Dan liep ik door naar de Vanda serre. Hier
had ik blijkbaar geluk, want is stapte net
buiten uit de Vanda-serre wanneer de
automatische besproeïng starte. Rik legde
uit hoe hij de Vanda serre had ingericht. Met
een klok regelt hij twee sproeibeurten per
dag. We waren er rond 13:00 en de
sproeibeurt duurde een minuutje. Die
minuut leek wel erg lang en alles druipte
van het nat. Onder de tablet ligt er een
flexibele koker, waar hij een ventilator op
aansloot.
Met
die
koker
wordt
de
luchtinbreng gelijkmatig verspreid onder het
tablet en krijg je geen koude spots.
In de grote serre stonden alvast vooral
zaailingen. Bij de grote planten stond vaak
een pijltje met ‘Moederplant’. Het mag
duidelijk zijn, dat hij liefst vertrekt vanuit
zaad wat gewonnen wordt op zelf
geselecteerde planten. En dan moet hij
natuurlijk planten opzij houden en selectief
bevruchten.
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Zijn bodem nr. 300 is de standaard bodem
voor zaailingen. Die bevat een zekere
hoeveelheid houtskool, wat dus vooral
gebruikt wordt voor de wortelgroei te
stimuleren.
Ik
dacht
dat
vooral
de
ontsmettende
waarde
van
houtskool
belangerijk
was.
Maar
dat
lijkt
verwaarloosbaar.
Soms gaat hij verpotten
naar bodem nr. 380, deze remt de spruitgroei
(kleine scheutjes.), maar geeft vooral sterkere
en grotere planten.

Pagina 4

Jaargang 4, #2

Even kwam bij mij de vraag op, vanwaar de
keuze cloonen of zaaien. Alvast enkele
bedenkingenvan Rik: Cloonen levert planten
met een gelijkmatigere groei. Ze zijn
gewoonlijk ook sneller volwassen. Zaaien daar
en tegen levert vaak grotere aantallen
nakomelingen. En cloonen kan alvast niet met
alle planten. Zo lukt cloonen bijvoorbeeld niet
met het geslacht Paphiopedilum. In de ‘oude’
opkweekruimte zag ik ook een bodem nr. 302,
dat zou een zaaibodem zijn die hij niet meer
gebruikt. Als ik vraag of er een leverancier is,
waarbij die referenties kunnen gebruikt
worden om bodems te bestellen, blijkt dat niet
mogelijk. Maar liefhebbers kunnen wel bij Rik
bodems bestellen. Hij meldt wel één belangrijk
probleem. Zijn vlootjes zijn met krimpfolie
afgesoten. Maar in transport worden bodems
vaak geschud en gaan ze ‘ademen’ omwille
van grote temperatuursschommelingen. Hij
raad dan ook aan de bodems bij hem op te
halen en niet te laten verzenden. Die bodems
zijn tot stand gekomen mits ‘try and error’, de
samenstelling werd vaak bijgestuurd tot dit
resultaat,
maar
niets
staat
verdere
aanpassingen of vernieuwing in de weg. Zo
had hij het over bacteriën die en plant vaak in
zich meedraagt. Door cloonen neem je die
bacterie mee. Vandaar een kleine anti biotica
toegift in deze bodems.

-

Qua bemesting leek mij, Rik een grote
voorstander
te zijn van hogere
concentratie meststoffen. Waarden als
600µSm vond hij heel normaal, Voor
Phalaenopsis hybriden noteerde ik
800µSm. Er zijn wel collega’s die meer
gevn. Volgens Rik schild het van soort
tot soort. Planten met bulben mogen
wel wat meer hebben. Andere met
fijnere wortels dan weer wat minder. In
het voorjaar gebruikt hij 30-10-10 in
het najaar 13-0-46 en het jaarrond
wordt aangevuld met 20-20-20

Ook aan zijn leiderschap wil ik wel even
aandacht geven. Amper 25 jaar oud en reeds
4
jaar
zaakvoerder,
dat
is
niet
vanzelfsprekend. Er zijn maar 24 uren in een
dag en ik zag veel werk, erg veel werk. Hij
staat er niet alleen voor! Gelukkig zou ik
zeggen. Zo valt hij terug op studentenhulp.
Zeg nu zelf , sproeien, verpotten, zaai- en
cloonwerk, verspenen, gasten ontvangen,
cafetaria, enz...
www.claessenorchideeen.nl

Nog tips meegekregen. Ja enkele kleinere
wellicht:
- Ontsmetten met ethanol is stadaard
procedure. Maar het hoeft niet met de
dure
98%
kwaliteit.
De
veel
goedkopere 80% voldoet ook.
- Een
gifcocktail,
samengesteld
uit
Admire N (van Bayer), Actellic en
Floramite 240SC (van Certis), gebruikt
hij driemaandelijks preventief.
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Het betrof plantjes waarvoor de vraag op de
markt plots terug viel. Dus eigenlijk is de
marktwaarde en/of vraag zo danig gedaald dat
het werk niet loont. Wel die vlootjes zal hij
gaan laten verspenen door een nieuwe
krachten. Op basis van wat ze daar afleveren,
zal hij dan beslissen of die persoon voor die
job nuttig is. Op dezelfde manier test hij uit of
men goed verpot, giet of eventueel goed te
werk gaat in de cafetaria.

Die studenten doen goed werk maar dat is niet
vanzelfsprekend. Wellicht kleinigheden, maar
hij heeft een interessante aanpak om mensen
te testen en op te leiden. Voor het zaaien en
verspenen, valt hij graag terug op vrouwelijke
studenten. ‘Fijnere motoriek’ zo wist hij te
vertellen. In de opkweekruimte zagen we
vlootjes met al vrij grote plantjes, eigenlijk
plantjes die al lang uit de vlootjes hadden
moeten gehaald worden.

O, ja en aankopen... Ik had de indruk dat
iedereen wel wat gevonden heeft. Ik ging
alvast met een drietal Cyperpediums naar
huis. Die moeten zo snel mogelijk de tuin in.
Ook een Habenaria carnea vond zijn weg
naar Antwerpen en tenslotte liet in me
verleiden voor een andere ‘Jewel-orchid’ die
hij promote. Nl. Anoectochilus roxburghii
Maar ook anderen lieten zich niet onbetuigd.
Ik zag iedereen met doosjes naar de wagen
lopen. Erycina pusilla , Bulbophyllum
arfakianum, Disa hybride, Bulbophyllum
arfakianum
hybride,
Epidendrum
pseudoepidendrum en nog veel meer.
www.claessenorchideeen.nl
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