Orchiade 2006, een geslaagd evenement
De Orchiade 2006, de gezamenlijke jubileumviering van NOV en de KNOP in ‘De Kasteeltuinen’ in Arcen, is weer verleden tijd. Zowel de NOV
als de KNOP hadden hun registers opengetrokken om te laten zien wat zij kunnen en dat bleek heel veel te zijn. Er is een prima
orchideeënshow neergezet.
Casa Verde
Na de maandenlange voorbereidingen begon op 18 september de opbouw van de show. De NOV zou de grote kas, genaamd Casa Verde,
omtoveren in een tropisch paradijs vol orchideeën. Met circa tien vrijwilligers en veel hulp van de medewerkers van ‘De Kasteeltuinen’, werd
deze dag de ruwbouw opgezet voor de kringen zodat zij vanaf dinsdag hun deel konden inrichten. Er was op dat moment nog veel
onzekerheid over het aantal planten dat zou komen. Maar toen op dinsdag de eerste kringen verschenen en er aan het eind van de morgen
al 500 planten aanwezig waren begonnen de twijfels te verdwijnen. Uiteindelijk zijn er ruim 1200 planten, waarvan circa 800 botanische,
ingebracht door de deelnemers. Die dagen werd de kas, op vaak heel creatieve wijze, veranderd. Door het natuurlijke decor en de grote
ruimte was het mogelijk om de planten goed tot hun recht te laten komen.
Natuurlijk dient ook de keuring en de uitslag vermeld te worden, met daarbij mijn felicitaties:
1. Mw. C. Veluwenkamp-Claassen

Maxillaria callichroma

9,5 punten

2. H. Deisenroth

Dendrobium dearei

9,4 punten

3. Th.G.J. Visser

Octomeria robusta

9,3 punten

Kasteel
In het Kasteel zou de KNOP de inrichting doen. Het accent werd hier gelegd op de creatieve invulling
van de verschillende kamers met elk hun eigen specifieke functie zoals trouwzaal of slaapkamer. En
deze creativiteit kende weinig grenzen. Ik heb met verbazing gekeken hoe de metamorfose zich voltrok.
Ook ‘De Kasteeltuinen’ waren ontzettend verrast door wat hier gebeurde. Hoewel hier minder twijfel
was over de beschikbare planten was het toch wel spannend of alles inderdaad op tijd zou bloeien .
Opening
Donderdagmiddag 21 september werd, na de inleiding door ’Jonker van Gelre’ en korte toespraken door
Edzard Bos, secretaris NOV, en Nico Enthoven, voorzitter KNOP, de opening verricht door mw. Frissen,
de
echtgenote van de Gouverneur. Na de rondleiding door het Kasteel werd ook de Casa Verde aangedaan en werd ook ons hek en daarmee
het NOV-gedeelte officieel geopend. Na een rondleiding door onze inrichter Hans Diederen en uitleg over de planten en hun groei door Jos
Jansen werd het boekje ‘Hoe verzorg ik mijn orchidee’ aangeboden. Dit om haar te helpen haar planten op de vensterbank goed te houden .
De show
Hierna werd het wachten op het bezoek want dat moest het jubileum natuurlijk compleet maken. Toen
er vrijdagmorgen al een bus met orchideeënliefhebbers uit Noorwegen arriveerde en er ook bussen uit
Frankrijk en Duitsland kwamen, begonnen we er in te geloven. Dat eerste weekend werd het heel druk
zodat we ‘s maandags de 10.000ste bezoeker konden verwelkomen en we tenslotte uitkwamen op circa
20.000 bezoekers. De kwaliteit van de show werd alom geprezen zowel die in het Kasteel als in de Casa
Verde. Het was dan ook een unieke locatie waarbij de KNOP volledig tot zijn recht kon komen in het
Kasteel met mooie presentaties en fantastische arrangementen. Daar tegenover stond de Casa Verde
waar de door de NOV leden samengebrachte planten verwondering wekten door de vormen, kleuren en
geuren. Velen waren aangenaam verrast door de rust die dit uitstraalde in deze natuurlijke omgeving.
In de Riddertenten tenslotte was de verkoop ondergebracht. Hoewel het de eerste dagen erg warm was
in deze tenten was het hier vaak dringen om bij de stand of dat ene plantje te komen. Wij hadden wel
gehoopt op wat meer verkopers maar de aanwezigen vonden het uiteindelijk prima zo.
De onderlinge sfeer bij de medewerkers was heel goed en ook de samenwerking van NOV, KNOP en ‘De
Kasteeltuinen’ verliep prima. Mede door de inzet van de vele leden die zich voor deze dagen beschikbaar
hadden gesteld om te surveilleren, op te bouwen, te keuren, te cateren of andere hand en spandiensten
te verrichten, heeft iedere inzender zijn plant terug en hebben we mijns inziens een Orchiade 2006
neergezet waar we met genoegen op kunnen terugkijken.
Hans Vastenhout

