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Irissen te kust en te keur in BolleNoord 
 
Woensdag 10 juni organiseerde de KAVB in samenwerking met BolleNoord een speciale 
iriskeuring. Een negental inzenders zette een grote variatie aan cultivars neer. 
 
Bij de grofbollige irissen ging de strijd om de beste tussen inzendingen als ‘Nofa White’ van 
KV Saturnus, ‘Apollo’ van Hommes Iris, ‘Park Avenue’ van Iris Nova,  ‘Hommes Blue’ van KV 
Hommes Blue en ‘Casablanca’ van Rooijakkers Breezand. Dan wordt er op de kleinste 
details gelet door de jury. Of de bloem mooi symmetrisch is, of het blad groen is, of de bloem 
recht op de steel staat en natuurlijk wordt er nog naar de uniformiteit gekeken. Uit deze strijd 
kwam ‘Park Avenue’ van Iris Nova uit Heiloo als de beste naar voren. Een schitterende vaas 
met perfecte bloemen. Kortom deze vaas werd de beste in zijn categorie. 
 

 
Park Avenue 
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Bij de fijnbollige irisen was er ook forse concurrentie. ´Tiger Blue´ van Maveridge 
International bevond zich duidelijk in de kopgroep met de gele zaailing 8000.03.05 van Iris 
Nova, de donkergele ´Golden Eagle´ van Maveridge, en de wit met blauwe ´Carmen´ van Q.  
 

 
Carmen 

 
J. Vink en Zn. en ´Silvery Beauty´ van Maverdige. Weer werd er gelet op gezondheid, 
beschadigingen, symmetrie, en uniformiteit. Nu kwam ´Carmen´ als beste naar voren. Mooie 
grote bloemen, puntgaaf, kortom een toppertje ! 
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Rooijakkers Breezand liet naast de eerder genoemde witte ´Casablanca´ ook de gele 
´Golden Beauty´ en ´Nevada´ zien. Verder nog de nieuwe ´Ripple´ en een zaailing. De 
collectie kreeg een Gouden medaille. Maveridge kreeg eveneens een Gouden medaille voor 
de mooie collectie fijnbollige en grofbollige irissen. Ook liet het bedrijf een 15 zaailingen zien. 
Verder nog een paar mutanten van ´Discovery´. 
Iris Nova en Hommes iris kregen beide een Gouden medaille voor hun fraaie collecties. 
J.L. Hopman uit ´t Zand showde ´Chopin´ en ´Miss Saigon´. Hans Pater zond de bekende 
´Blue Magic´ in. 
Iris Nova liet twee mutanten van ´Telstar´ zien ´Star Mauve´ en ´Star Purple´. 
 
Niet alleen de veelkleurige fijnbollige irissen, zoals Maverdige die o.a. showt zijn geschikt 
voor tuin en patio, maar ook de grofbollige irissen. Ook zal de Hollandse iris mooi staan in de 
moderne en hippe bloembollenmengsels voor tuin en park. Het lijkt in ieder geval de moeite 
waard om dat eens uit te proberen. Als snijbloem blijft de iris natuurlijk een fantastische 
bloem, mits in goede kwaliteit gebracht bij de consument. De houdbaarheid van het moderne 
sortiment is zonder meer goed te noemen. 
 

 
Keuringszaal 

 
Voor nadere kennismaking met het iris sortiment kunt u terecht in BolleNoord. Het is de 
moeite waard. 
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