
 
Muscari slaat haar vleugels uit in keuringszaal KAVB bij CNB in Lisse 
 
Maandag 20 april 2015 heeft de KAVB een Muscari keuring georganiseerd bij CNB in Lisse.  
Tegelijk organiseert CNB een Muscari week in haar handelscentrum, zodat er nog meer 
aandacht zal zijn voor dit prachtige bolgewas. 
 
De showruimte wordt bijna geheel gedomineerd door het sympathieke bolgewas Muscari. 
De laatste jaren is er door het bedrijfsleven flink geïnnoveerd rond dit bolgewas. De 
veredeling en introductie van nieuwe types en kleurcombinaties geeft dit gewas een enorme 
boost. Ook in de presentatie van Muscari heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Inzenders als Roma Nova laten zien hoe dat kan. Roma Nova uit Voorhout kreeg dan ook 
een Gouden medaille van de commissie. Maar ook het gewone bedrijfsleven laat 
tegenwoordig beter zien, welke mogelijkheden er zijn, naast de traditionele en nog altijd 
fraaie potten en vazen. 
 
De beste vaas werd ingezonden door Flower Power uit Breezand. Zij zonden een vaas met 
de nieuwe cultivar ‘Marleen’ in, met mooie grote blauwe bloemen, forse steellengte en dat in 
prima tentoonstellingskwaliteit. Een geweldige snijbloem ! 
 

 
Marleen 
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Gebr. Ruijter uit Breezand bracht met de witte ‘Siberian Tiger’ de beste pot naar Lisse. Het 
was een mooie korte pot met veel bloemen en zeer uniform. 
 

 
Siberian Tiger 

 
De verscheidenheid was groot. Smakman Anna Paulowna zond de nieuwe donkerblauwe 
‘Joyce Spirit’ in. Kwekerij De Schüllhorn, eveneens uit Anna Paulowna zond ‘Frost’, ‘Venus’, 
‘Baby’s Breath’ en ‘Peppermint’ in.  Hun collectie en presentatie kreeg een Gouden medaille. 
Muscari bv uit Breezand zette een zeer grote collectie neer. Naast de glimmend blauwe 
’Bling Bling’ ‘Touch of Snow’, die blauw is met een wit topje. Daarnaast o.a. de zeer nieuwe 
‘Shaira’, ‘Alida’, ‘Esther’ en ’Helena’. Deze inzender kreeg voor de zeer goede collectie ook 
een Gouden medaille. Kwekerij Turfspoor uit Lisserbroek liet een mooie collectie zien met 
prima ‘Mountain Lady’. Gebr. Pletting liet een leuke mix van oude en nieuwe cultivars zien. 
De firma uit Heemskerk showde de oude groenige ‘Saffier’ naast de nieuwe ‘Lindsay’. 
Kwekersvereniging Blue Magic deed zijn naam eer aan met het presenteren van de Magic 
serie: ‘White Magic’, ‘Blue Magic’ en ‘Ocean Magic’. Koen van Zeil uit Rijpwetering liet o.a.  
M. botryoides ‘Album’ zien. Ook Sjaak de Groot liet met M. commutatum en M. polyanthus 
‘Show Queen’ andere cultivars/species zien. 
 
Maar hoe je het ook wendt, een bezoek aan de showruimte levert niet alleen Kwekers-
vereniging Big Smile met de gelijknamige cultivar een “smile”. Iedereen krijgt er een van zo 
veel mooie Muscari cultivars in een geweldige presentatie. De Muscari week zal ongetwijfeld 
veel vakgenoten trekken en veel voldoening schenken.  
 

Informatie: J. van Scheepen 
P KAVB T 0252 53 69 54 
 Postbus 175 E vanscheepen@kavb.nl 
 2180 AD Hillegom I www.kavb.nl 

mailto:vanscheepen@kavb.nl

