
 
 
 
Fritillaria schittert bij KAVB te midden van narcissen. 
 
Maandag 13 april 2015 organiseerde de KAVB een Fritillariakeuring bij CNB in Lisse. 
Een bescheiden keuring die echter een groot deel van het assortiment van de kleinere 
Fritillaria species en cultivars liet zien. 
De beste vaas werd een bloemstuk van Sjaak de Groot uit De Zilk met een groot aantal 
verschillende Fritillaria typen en vormen.  
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Daarnaast showde De Groot F. uva-vulpis, hermonis amana en reuteri. 
 
De beste Fritillaria op de keuring werd F. reuteri van Kwekerij De Schüllhorn, die net wat 
forser en zwaarder was dan die van De Groot. De Schüllhorn zette een grote collectie neer 
onder andere met verscheidene potten. Blikvangers waren F. crassifolia ‘Wisley Form’, F. 
carica, F. aurea ‘Robust’ met grote bolle gele bloemen. 
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Daarnaast liet De Groot Narcissus poeticus ‘Praecox’ zien en nam daarmee vast een 
voorschotje op de Narcissenkeuringen die donderdag in Julianadorp en volgende week 
maandag in Lisse worden gehouden. Dit voorbeeld werd gevolgd door P. Pennings, 
Noordwijkerhout met een verzorgde inzending narcissen. Ook vaste inzender C. Breed uit 
Noordwijkerhout wist de harde wind te trotseren en zetten een grote collectie narcissen neer. 
 
Dat belooft veel goeds voor de komende keuringen ! 
 
Zoals gebruikelijk met de keuringen in Lisse zijn alle producten voor vakgenoten nog te 
bewonderen gedurende de gehele week op kantoortijden. De gekoelde showruimte zorgt dat 
bezoekers het product optimaal kunnen zien op de dagen na de maandagse keuring. 
Maandag 20 april is er ook een Muscari keuring in Lisse. 
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