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Zoals al eerder plaatsvond moest ik in het voorjaar
weer naar een conferentie in de verenigde staten.
Deze keer vond de conferentie plaats in San
Antonio Texas.
Reeds lang voor mijn vertrek trachtte ik contact op
te nemen met lokale afdelingenvan de AOS. De
eerste die reageerden was een vereniging uit
Austin, die hun bijeenkomsten hebben in de
Austin Botanical. Spijtig genoeg viel hun
bijeenkomst niet in het timefraim dat ik daar was.
Mijn mail werd wel geforward naar iemand uit
San Antonio. Tenslotte zou ik één presentatie
geven in New Braunfells. Hiernaast nodigde de
curator van de Orchideeën verzameling van de
San Antonio Botanical Garden me uit voor een
bezoekje.
Vanzelfsprekend had ik ook wat gesurfd naar
informatie over lokale orchideeënkwekers. Die
oogst was evenwel erg klein. Ik vond slechts één
kweker in San Antonio, nl. E.D.Huntington’s.

INHOUD

San Antonio - Texas
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.

San Antonio Texas:
Over de conferentie ga ik U alle vervelende details
besparen. Maar de stad San Antonio, verdient toch
wel een beetje aandacht. Ik had spijtig genoeg
onvoldoende tijd om het grondiger te bezoeken.
Het hotel bevond zich in het oude city center. Het
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hotel uit de Windham-groep ‘The St-Antony’,
met ervoor het Travis park. Wat direct opvalt is
het grote aantal bedelaars en daklozen. Texas is
bekend voor het betere weer qua temperatuur,
tijdens de periode dat ik daar was daalde de
temperatuur evenwel ’s nachts nabij de 0°C.
Zowat het belangrijkste en bekendste monument
van San Antonio is ‘The Alamo’.

Elke Amerikaan weet wat dat is. Het is volgens
velen daar waar de eerste Amerikaanse staat is
opgericht. Eigenlijk vond er in wat eerst een
nederzetting van paters een vrijheidsstrijd plaats
tussen de texanen en de Spanjaarden
(Mexicanen). Hieruit ontstond de republiek
Texas. Met de één ster vlag! Later zouden andere
staten samen de USA vormen en sloot Texas
daarbij aan en gaf het zijn ‘onafhankelijkheid’
als republiek op.
Een andere belangrijke attractie was ‘The
waterfront’. Het landschap is er dor, de planten
kregen er blijkbaar al maanden geen neerslag
meer. Maar voor de bevolking is er geen
watertekort. Dat dankt men er aan ondergrondse
waterlagen. Nu loopt door San Antonio de
Medina rivier en in het oude centrum heeft men
ongeveer 10m onder het normale niveau enkele
kanalen. Rond die kanalen is een wandelweg met
een hele hoop terrassen aangelegd. Er vaarden
ook bootjes op, net zoals op de ruien van
Brugge. Echt geweldig om daar een biertje te
genieten in het lekkere zonnetje wat in de
windluwe omgeving de temperatuur lekker
opdreef. ’s Avonds als de zon verdween,
verschenen de electrische warmtestralers, wat
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vele mensen op de terrasjes hielt tot ’s nachts.
Spijtig genoeg heb ik daar amper van kunnen
genieten.

ziekten en plagen. Het moet gezegd; succesvol,
want zijn planten zien er perfect uit. Bepaalde
perioden van het jaar, vooral in de drogere
winterperiode zijn er spintproblemen, verder
meestal schildluis. Hij behandelde alles
driemaandelijks preventief. Iets anders wat mij
opviel was de grote aandacht voor;
‘Prijsplanten’. ‘Jureren’ en ‘certifiëren’ is voor
leden van het AOS blijkbaar erg belangrijk. De
huidige economie drukt ook hier op de handel.
En het toenemende goedkopere aanbod planten
in supermarkten eist zijn tol.

Mijn eerste bezoek was in de kwekerij
E.D.Huntington van Don en Liz O’Tool. Een
relatief kleine kwekerij. Wat me direct opviel
was de smetloze properheid. Geen geel blad,
geen vuiltje, alles kraaknet. En vooral erg veel
bloei. Don had die kwekerij nog niet zo erg lang
in eigendom. Hij komt uit Florida en greep 13
jaar geleden de kans om de serre te huren, toen
de vorige eigenaar zijn activiteiten stopzette. Pas
sinds een viertal jaren heeft hij de serre helemaal
ingekocht. Zijn planten aanbod bestaat uit quasi
95% hybriden, waarvan het grootste deel Vandahybriden betrof. Dan is erg open over zijn
plantenbehandeling.

Over bemesten en het voortdurende gevecht met
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Don sprak met veel lof over Marine Wayne, de
‘Orchid curator’ van de botanische tuin in San
Antonio.

Dat wordt dan ook mijn volgende bezoek. Ik was
er ruim te vroeg (zoals steeds) en liep al even
door de tuin. Mooi aangelegd en met veel actieve
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tuiners . Later zou blijken dat het haast allemaal
vrijwilligers waren.

De serre’s zijn door een architect ontworpen,
spectaculair, een kruising tussen glazen kegels en
pyramiden. Vrij hoog! Met enkele opvallende
palmen. De tuin weet kennelijk ook van de
droogte. In de serre’s zelf amper enkele
orchideeën. Wel opvallend veel glasschade,
allemaal langs één zijde en opvallend ronde
gaten. ‘Kogelgaten’ zo bleek.

Vanop de weg langs de tuin schoten vandalen op
de kassen. Dat krijg je dan met de vrij
gelegaliseerde wapendracht... Uiteindelik
ontmoette ik Wayne. De gezelligheid straalt
gewoon van die man af. Eigenlijk is hij
gepensioneerd, ook hij is daar vrijwilliger! En
toch heeft hij de functie van curator gekregen,
met zijn achtergrond als botanist. Ik trof hem
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zoals afgesproken in de orchideeën serre’s. Dat
is voor het publiek verboden terrein. Soms haalt
men er bloeiende planten op die dan tijdelijk in
één van de grote serre’s worden ondergebracht of
in een mandje worden gepresenteerd bij de
ingang van de tuin. In de collectie zitten ook hier
veel hybriden, toch ook enkele opmerkelijke
specie’s.

Waaronder een bloeiende Schomburgkia crispa,
enkele Brassavolla’s, ook een Cattleya labiata

De collectie is niet erg groot. Wayne kloeg over
het budget, de hulp, de aandacht van de stad,
maar dergelijke geluiden horen we hier toch
ook...
Dinsdagavond werd ik opgehaald door Richard
Mcnatt een lid van de Hill Country Orchid
Society.
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Hij bracht m naar de Elk’s Club in New
Braunfels, waar de kringbijeenkomsten
plaatsvinden. Daar werd ik verwelkomt door
Christel en Bill Schurter.

kringavonden, alleen wellicht stipter! Het aanbod
planten ter bespreking is niet zo groot, maar wel
erg mooie, gezonde en flink bloeiende planten.
Overigens haast allemaal hybriden. Ik gaf er een
lezing over Europese orchideeën die erg gesmaakt
werd. Als dank kreeg ik een lokaal symbool. Een
heuze bierkruik. Immers New Braunsfels
(zustergemeente van het Duitse Braunsfel) is, net
als enkele andere kleine dorpen in de omgeving
vooral bevolkt met mensen die afstammen van
Duitse origine. Er bestaat daar dan ook nog heel
wat Duitse traditie, zo werd ik gelijk uitgenodigd
voor de lokale ‘Wurst und Bier’ –feesten in maart.
(Waar ik spijtig genoeg moet voor bedanken... )

Het is een kleiner maar
erg gezellige kring. Net zoals ik eerder zag in
Florida, brengen leden allerlei versnaperingen
mee, die dan door iedereen samen worden
genuttigd. (Afgezien van onze PNP-dag zeker?)
Ook Mr Robertson van de Heart of Texas Orchid
Society, waarmee ik de allereerste
contacten had, was daar aanwezig. Net als
Wayne uit de botanische tuin.
O, ja mijn orchideeën avontuur was daar dan wel
mee afgesloten, het werk ging verder! Maar toch
vond ik nog één punt van ontspanning. Immers ’s
woensdagavonds, vond net een topmatch uit de
NBA (basket) plaats. Ik zag de San Antonio Spurs
winnen tegen de Los Angels Lakers met 112-111.
Heel de entourage rond zo’n wedstrijd is ook erg
speciaal. Veel lawaai, eten en drinken, masaal veel
reclame en merchandizing, shiring girl en
vanzelfsprekend topsort! Maar geen agressie, geen
vandalisme, geen gescheiden tribunes. Speciaal
volkske die Yankee’s.

Zo’n kringavond verloopt gelijkaardig als onze
kringavonden, alleen wellicht stipter! Het aanbod
planten ter bespreking is niet zo groot, maar wel
erg mooie, gezonde en flink bloeiende planten.
Overigens haast allemaal hybriden.
Zo’n kringavond verloopt gelijkaardig als onze
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Hill Country Orchid Society

Show Calendar Year 2009 - November 6-8 Hill Country Orchid Society Show in Elks Club; New Braunfels, TX

Meeting information
January 13th 2009
Agenda :

European Orchids
Patrick Mannens
www.PnPOrchids.be

Elks Club, 353 S. Seguin Ave. New Braunfels, TX. 78130
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