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I N H O U D  

 

WOSA-conference Zuid-Afrika 

 

 

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. 

http://wildorchids.co.za/html/images/Conferences/WOS

A%202016/Proceedings%20WOSA%201%20Conferenc

e%20Dullstroom%202016.pdf  

WOSA-conference Zuid-Afrika 

 
Patrick Mannens 

 

In Januari-februari 2016 bezocht ik samen met 

mijn echtgenote het Noordelijk deel van Zuid 

Afrika. Vanzelfsprekend met oog voor de Fauna. 

Maar natuurlijk keek ik ook af en toe  in de 

wegboorden en op plaatsen, waar ik orchideeën 

hoopte te vinden.  

 

Voor mijn vertrek had ik contacten met de locale 

orchideeënvereniging. (WOSA – Wild Orchids of 

South Africa). Waar ik spontaan werd uitgenodigd 

als gastspreker. 

   

Als onderwerp bracht ik aan een beeld te schetsen 

over de bij ons (In België en Europa in het 

algemeen) groeiende orchideeën.  

Ik kreeg 30 minuten spreektijd! En stelde dan ook 

een filmpje samen van 25 minuten, wat ik van 

commentaar voorzag. Er restte dan 5 minuten voor 

vraag en antwoord. Die tijd was beperkt, gelukkig, 

schorste men aansluitend voor een half uurtje, 

zodat er voldoende mogelijkheid tot contact was. 

 

Een samenvatting van het congres maken leek me 

een onmogelijke opdracht. Ik ben dan ook zo vrij 

de presentatie die WOSA op zijn website zet via 

een link bereikbaar te maken, en voor diegene die 

de link niet kunnen openen, louter de introductie 

en pagina’s die aan mijn presentatie zijn gewijd 

hieronder aan te hechten.  

 
WEBSITE: 

www.wildorchids.co.za  

 
FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/Wild-Orchids-Southern-Africa-

360772590783617/ 

 

CONFERENCE VERSLAG: 

http://wildorchids.co.za/html/conferences/wosa-

conferences/1st-conference-2016/104-proceedings-

wosa-1-conference-2016.pdf 
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