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NIEUWSBERICHT 
 
Schitterende tulpenshow tijdens Dag van de beste snijtulp op pot op Proeftuin Zwaagdijk. 
 
De eerste Tulpenkeuring van de KAVB in 2016 vond plaats op 29 januari 2016 tijdens de 
Dag van de Tulp. Naast de uitgebreid marktbroeishow werd er een behoorlijk aantal tulpen 
ingezonden voor de KAVB  keuring. 
 
De beste snijtulp op pot werd ingezonden door Lybo veredeling uit Hem. De winnaar was 
een zeer uniforme pot ‘Trijntje Oosterhuis’ die precies in het goede rijpheidstadium werd 
geshowd. Er waren geen merkbare beschadigingen en de plant had prima verhoudingen. 
Mooie grote bloem en perfect blad. Een toppertje. 
 

 
Trijntje Oosterhuis 

 
Directe concurrenten werden ingezonden door Marax en Borst Bloembollen. Marax met 09-
MA-1306 en Borst met 09-MA-1279, die net iets te rauw was en ‘Time Out’. 
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Bij de pottulpen op pot werd Marax met de kleine rode tulpenzaailing 05-MA-534 de winnaar. 
Een mooie compacte plant met prima verhoudingen en een relatief grote rode bloem.  
 
 

 
Marax 

 
Pater Bloembollen uit Spierdijk zond de witte pottulp ‘White Desire’ in. 
 
Bij de vazenkeuring deden Maverdige met ‘Pink Majesty’, Marax met o.a. ‘Lech Walesa’ en 
Borst met o.a. ‘Surrender’, ‘Signum’ en ‘Double Twist’. Deze laatste gooide hoge ogen, maar 
was net iets minder uniform qua kleur dan ‘Surrender’.  
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Surrender 

 
‘Signum’ was net iets te rauw, maar een van de juryleden vond hem zo mooi, dat hij hem wel 
mee wilde nemen. Uiteindelijk kwam de opvallend rode ‘Surrender’ als beste te voorschijn. 
Overigens voor een goede beoordeling van de inzendingen is het nodig dat het papier van 
de bossen afgehaald wordt, zodat er een eerlijke vergelijking kan plaatsvinden. 
 
Er waren een aantal inzenders met behoorlijke collecties tulpen. Marax uit Venhuizen 
showde een groot aantal zaailingen en geregistreerde cultivars, net als Lybo Veredeling uit 
Hem. Borst Bloembollen liet een grote collectie snijtulpen op pot zien en ook een groot aantal 
vazen. Stef Knijn Bloembollen liet een zevental zaailingen zien in de categorie snijtulp. 
Boltha, Pater Bloembollen, D.M. van Es, J.W. Reus, Bola Veredeling en Maveridge zonden 
op bescheidener schaal in. 
De Dag van de Tulp op Proeftuin Zwaagdijk doet zijn naam eer aan. Een grote variatie aan 
tulpen op de KAVB tulpenkeuring met daarnaast een indrukwekkende marktbroeishow van 
allerlei tulpen en inzenders. Voor iedere tulpenvakman een goede kennismaking met het 
sortiment.  
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