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Veel moois op de pot 
 
Op maandag 29 februari organiseerde de KAVB een keuring met als thema bol op pot. 
Veel bolgewassen zijn prima op pot te brengen voor gebruik in huis. Van belang is dat het 
bolgewas niet te hoog wordt en het goed doet op een pot. Verschillende inzenders lieten zien 
wat ze konden. 
 
Bij de hyacinten werd een van nature meerbloemige, dat wil zeggen met verschillende 
bloeiwijzen, de winnaar voor de beste hyacint op pot. Dit type wordt multiflora of fairy hyacint 
genoemd. De roze zaailing 051407 van Nic. Dames uit Lisse werd de beste. Zijn gehele 
collectie met multiflora zaailingen in alle kleuren kreeg een Gouden medaille. De jury ziet 
veel mogelijkheden in dit type hyacinten op pot. 
 

 
Zaailing Dames 
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Bij de narcissen werd de pot ‘Sint Victor’ de beste. Een helder gele narcis die je goed 
aankijkt. De pot was zeer uniform, precies goed op rijpte en won daarmee van de andere 
narcissen uit de kopgroep: ‘Tygo’ van Th.A. Pennings (Breezand), ‘Oxford Gold’ van J.S. 
Pennings (Breezand) en ‘Tête Bouclé’ van KV Florapool uit Lisse. ‘Sint Victor’ werd 
ingezonden door fa. J.H. Oostdam uit Voorhout en maakte deel uit van een grote collectie 
narcissen, die als geheel een Gouden medaille kreeg. 
 
 

 
Sint Victor 

 
Bij de tulpen waren er ook fraaie pottulpen om uit te kiezen, zoals bijvoorbeeld ‘Ice Lolly’ en 
‘Yellow Flair’ van Boltha (Breezand). De inzending van Wentink (Egmond Binnen) met greigii 
zaailingen bracht de winnaar. Zaailing 977-7-05 , in pastel tinten, werd de beste. Wentink 
kreeg voor zijn collectie een Gouden medaille. 
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Zaailing Wentink 

 
Bij de bijzonder bolgewassen werd Pseudomuscari chalusicum, selectie  1 van Sjaak de 
Groot (De Zilk) de beste. De commissie vindt dit iets van de traditionele Muscari afwijkende 
type met zijn frisse kleur een veelbelovend type voor de pot. Mooi licht blauw en prima op 
rijpte. 
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Pseudomuscari chalusicum 

 
Cees Breed zond verschillende Cyclamen in topkwaliteit in. Deze potten zijn zonder meer 
erg goed, maar zijn door hun meerjarige cultuur niet goed te vergelijken met de andere 
bolgewassen op pot. 
 
De gehele week is de zeer gevarieerde bloemenkeuring nog bij CNB in Lisse te bewonderen 
door vakgenoten. 
 
Binnenkort is er een fotoverslag van de keuring te zien op de Facebookpagina van de KAVB. 
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