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Bezoek in Savannah-Georgia aan de
‘Deep South Orchid Society’
Patrick Mannens
Jaarlijks lijk ik in herhaling te vallen. Immers
net als de voorbije jaren moest ik beroepshalve
naar de V.S. tijdens de eerste week van
januari. Deze keer naar Savannah in Georgia.
(Georgia de staat aan de oostkust boven
Florida, waar Savannah op de grens ligt met het
noordelijke South Carolina.) We vlogen op
Savannah met reuze goede omstandigheden
qua weer.

INHOUD

Bezoek in Savannah-Georgia aan de
‘Deep South Orchid Society’

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.
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De weersvoorspellingen gaven voor de reisdag
temperaturen aan tussen 16° en 21°C, dat
haalden we net niet, maar de zon scheen en we
genoten bij aankomst van de oude binnenstad.
De weervoorspellingen voor de volgende dagen
zag er heel wat slechter uit! Heel de V.S. leed
onder invloeden van Arctische wind welke via
Canada binnen kwam en centraal over het
continent binnendrong tot de zuidelijke staten…
Sneeuw in Florida, gesloten luchthavens, enz.
tot gevolg. Op maandag kregen we regen en
later zou het zelfs gaan vriezen, gelukkig bleven
we gespaard van sneeuw. De sneeuwgrens die
over een groot gedeelte van de VS voor enorme
problemen zorgde, lag slechts enkele Km
noordelijker.
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Dit als inleiding tot mijn verhaal over
„orchideeën-contacten‟ gedurende de trip.
Zoals eerder legde ik via de A.O.S. contacten
met de lokale orchideeënclub. De „Deep South
Orchid Society‟ zou wellicht geïnteresseerd zijn
in een bezoekje van mij. De voorzitter Lee
Bredeson was net afgetreden, doch gaf de
gegevens van Dee Van Meer door als contact.
Ze had op zondag tijdens mijn vrije dag
enkele zaken gearrangeerd. En maandagavond
zou ik als spreker aantreden voor hun lokale
club.

ruimten met veel licht en toch reeds
vernieuwde dubbele beglazing. En wat het
bijzonder aantrekkelijk maakte is de ligging
net wat hoger dan de omgeving, met een
prachtig zicht op een kreek die uitmondt in de
Oceaan. Vanzelfsprekend met stijger en klein
jacht. Mr Baker had kasten vol trofeeën die hij
scoorde
door
deel
te
nemen
aan
zeilwedstrijden. Hij vertelde dan ook fier dat
zijn dochter werkte als kapitein op een luxe
jacht. Mr.Baker had jaren lang in de Camelia
business gezeten. Maar wanneer zo‟n 20 jaar
geleden zijn rug en heup het liet afweten
schoolde hij om tot orchideeënkweker. En van
wat ik begreep met groot succes. Enkel op zijn
89ste begon het werk zwaar te wegen en ook
de voordurende zorg voor zijn echtgenote
slorpte veel van zijn tijd op.

„s Morgens werd ik opgepikt aan het hotel. We
reden tot bij het huis van Mr. Baker. Hij
woonde in een meer dan 150 jaar oud houten
huis… Villa moet ik zeggen langs het water.
Vanzelfsprekend bezochten we de serre „voor
zijn huis‟. Ja vóór zijn huis. Langs de
straatkant stond een oud houten gebouw wat
hij verhuurde, iets verderop de oprit stond dan
zijn serre en zijn huis zelf stond ongeveer
midden op het terrein. Langs de waterkant
was er een grote open ruimte, waar enkele
prachtige grote eiken stonden.

Een prachtig stuk historie en toch omgebouwd
en voorzien van al de laatste voorzieningen
die zo‟n huis tot een echte droom maken.
Groot
automatische
garagepoort,
ruime
garage, keuken met de laatste snufjes, grote
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Hij had ook enkele mooie Rhynchostilis
gigantea exemplaren in bloei. Maar blijkbaar
had ook daar de winterse koude zijn invloed,
want
enkele
planten
vertoonde
bruin
verkleurde bloei, wat Mr. Baker aan de lage
temperaturen

In de serre niet zo erg veel in bloei, maar dat
had zo zijn redenen. Immers de commerce
bestond erin bloeiende planten te verhuren
aan winkels en bedrijven. Behalve een groot
aantal Phalaenopsis-hybriden met nieuwe
bloemstelen bloeiden enkele Cattleya’s een
Oncidium,
een
Miltasia
en
enkele
Dendrobiums.

Hij verwarmde de serre met propaan en dat
bleek deze periode van het jaar wel nodig,
want ze hadden al enkele nachten vorst
beleefd. Iets waar ze normaal daar niet op
voorzien zijn.
De serre had bevochtigingmatten en grote
ventilatoren op de kop, om tijdens de warme
droge zomers de temperatuur net naar
beneden te krijgen.
Ook was er een leuke „propere‟ hoek waar hij
zijn planten kon behandelen, verpotten,
ontsmetten, enz. Hij toonde bereidwillig alles
wat je maar wenste.
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Overigens hij trad ook op als „orchideeëndokter‟ in de lokale club en blijkbaar gaf hij
probleemloos zijn kennis over aan al wie het
horen wilde. Wie zijn zaak wil opsmukken met
orchideeën kan dus terecht bij „Baker Orchids
P.OBox 1165, Savannah, GA 31402‟

Een leuke fait divers waren de boomkikkers
die ik vond tussen de planten. Mr. Baker
betaalde ooit jongeren als ze ‟s zomers kikkers
vingen en ze bij hem brachten. Ondertussen
voelen de kikkers zich er blijkbaar thuis, want
sinds jaren wonen er in zijn serre. Ze helpen
hem het bestand aan ongedierte onder
controle te houden. En toch behandeld hij zijn
planten ! Blijkbaar zijn de kikker immuun
geworden tegen het gebruikte gif.

Na het bezoekje aan Mr Baker trokken we
naar Dee‟s huis. Dee had zelf maar een erg
klein serretje, met bescheiden verzameling.
De tijd van het jaar maakte dat ze slechts een
handvol planten in bloei had. Het mooiste
exemplaar was een purpere Vanda. Wat me
opviel waren zwarte „zakje‟ die in de planten.

Het leken dicht geknoopte stukken kous, met
binnenin een onregelmatig gevormd bolletje.
Het bleek „Osmocote‟ voeding te zijn, wat in
Epifieten werd gehangen, om zo te zorgen
voor een constante vorm van voeding. Goed
idee dacht ik.

Iets anders wat me opviel waren de
gegalvaniseerde staafjes waarmee ze de
planten daar vastzetten wanneer ze verpotten.
Eigenlijk niet slecht, ooit las ik al het gebruik
van satéstokjes om planten vast te zetten en
ooit zag ik één elektrische draad die men
onderaan door het potgat vastknoopte.
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Overigens ik denk wel dat Dee er goed inzat.
Ze woonde in de „Turners cove‟ een
residentiële wijk, helemaal afgeschermd en
bewaakt met privé jachthaventje en prachtig
onderhouden woonsten.

Tenslotte gaf ik ‟s avonds mijn presentatie
“Europese orchideeën”. Het vond plaats in een
typisch reuze grote Amerikaanse Mall. De
eigenaar van een grote plantenshop –Gail
Mathews- heeft naast haar zaak een grote
ruimte, welke zij maandelijks ter beschikking
stelt voor de lokale orchideeënclub. De opkomst
was erg klein. 50% van de leden wonen in
South Carolina en Savannah ligt op de grens
van Georgia en South Caronina. Op dat moment
was dat ook de sneeuwgrens. Ik zag op de TV
beelden van slippartijen op de wegen. Bewoners
werden gevraagd het nachtelijke weer niet te
trotseren. Volgens het bestuur één van de
redenen voor de lage opkomst.

Zoals zovele Amerikanen lijken ze nooit echt
op rust te gaan. Ik durf op Dee geen
ouderdom plakken, maar op rust was ze dus
nog niet ze werkte voor „Ignite‟ een firma die
aan energie trading doet. Wetende dat ik bij
Electrabel GDF-Suez werk, staak ze me direct
wat info toe, maar voorlopig heeft Ignite nog
geen afdeling in europa. Dus profecionele
contacten zal ik voorlopig zeker niet leggen.
Jim Keplinger
Jim Keplinger is de huidige voorzitter, hij was
dan ook de man die de vergadering opende. De
gekende manier van doen.
Bestuursmededelingen, een dankwoordje voor
de dame die deze keer er voor gezorgd had dat
er een hapje klaarstond, enz.

DeevanMeer.igniteinc.biz
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Dee Van Meer
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Eén van de belangrijkere topics was hun
jaarlijkse show. Die zou gaan plaatsvinden
einde februari. En de draft-versie van de
affiche werd getoond. (Rijkelijk laat leek me.)
Dee Van Meer was verantwoordelijk voor de
show. Ze had 8 deelnemende vendors en 5
deelnemende kringen. Samen met planten van
hun eigen leden, moet dat toch tot een succes
kunnen leiden.
Wellicht wat te ver van huis om even te gaan
zien dacht ik.

Overigens een speciale anekdote is wel de
onverwachte terugkeer van de ex-voorzitter
Lee Bredeson. Iedereen leek verrast als ze
hem zagen. Hij was net thuis van Ecuador,
waar hij als vrijwilliger werkte bij Ecuagenera.
En wat is de wereld toch klein. In de kring van
het NOV, welke samenkomt in Etten Leur, heb
ik goede contacten met Miranda, die zowat
een maand geleden een reis maakte naar
Ecuador. En ja beiden hebben blijkbaar ginds
met elkaar kennis gemaakt en het was erg
spontaan te noemen dat Lee dit aankaartte.
Zo zie je maar de wereld is klein!
Overigens in de marge ook dit. In de
plantenshop vond ik een klein flesje
„SUPERthrive‟ en ene boek „Wild Orchids
Across North America‟ van Philip E.Keenan. De
winkel hete niet voor niets „Liveoak Orchids‟,
het aanbod bood zowat alles wat een
orchideeënliefhebber kon wensen.
Qua natuurbeleving zaten er verder weinig
mogelijkheden in. De laatste dag voor het
vertrek reden we nog vanuit Savannah naar
Tybee Island, om een oogje te werpen op de
Atlantische oceaan.

De groep was erg geïnteresseerd in mijn
presentatie en leek deels planten te herkennen
en te kunnen terugkoppelen naar eigen Noord
Amerikaanse flora. Iets wat ik eerder bij
lezingen in de US nooit beleefde. Er ontstond
eerder een interactieve voordracht met heel
wat vragen en inbreng van de aanwezigen.
Wellicht op die manier één van de prettigere
voordrachten ooit.
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www.PnPOrchids.be
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