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Bescheiden start met Alliumkeuringen in BolleNoord 
 
Woensdag 27 mei 2015 organiseerde de KAVB de eerste speciale Alliumkeuring in 
BolleNoord. Het was duidelijk nog aan de vroege kant voor dit vormenrijke siergewas. 
Het weer was dan ook aan de frisse kant en veel Alliums zijn nog niet in bloei. 
 
Toch wisten een aantal inzenders zeer goed voor de dag te komen met mooie inzendingen 
van goede kwaliteit. 
 
Firma A. Langedijk uit Zwaagdijk zond een mooie collectie Allium in. Ze behoorden allemaal 
tot de grote Alliums van 50 cm of groter.  ‘Atlas’ was zonder meer de beste vaas in deze 
categorie. Deze cultivar was mooi op kleur, de vaas was absoluut uniform en de bloemen 
werden gebracht op het mooiste moment van de bloei. ‘Atlas’ kreeg dan ook de eerste prijs 
van de KAVB in deze klasse. BolleNoord voegt daar een prijs aan toe in de vorm van een 
taart. ‘Universe’ was ook heel mooi, maar net iets minder op kleur en iets minder uniform, 
zodat ‘Universe’ ‘Atlas’ voor moest laten gaan.  
 

 
Atlas 
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Ook de mooie ronde bloeiwijzen van ‘Amabassador’ trokken de aandacht. Verder zond 
Langedijk een Nectaroscordum in onder de naam meliophilum. De statige bloemstelen 
hebben een bloeiwijze met hangende en opstaande wit met roze bloemetjes. Zeer 
decoratief. 
Gebr. Valkering uit Egmond a.d. Hoef liet de bekende ‘Globemaster’ zien, maar door het 
frisse voorjaarsweer nog niet op volle sterkte. 
Sj. De Groot uit De Zilk zette een gevarieerde collectie Allium neer met de grote nog niet 
geregistreerde A. stipitatum Pink Globe. Verder werden o.a. aflatuense, platycaule en 
falcifolium geshowd. De strijd om de beste Allium in de categorie onder de 50 cm werd 
gestreden tussen A. komarovii en A. roseum. Het pleit werd tenslotte gewonnen door de al 
sinds 1697 in cultuur zijn Allium roseum. De Groot wist deze bescheiden sierui in optima 
forma te brengen en voor een species zeer uniform. Leuk om te realiseren dat deze sierui al 
meer dan 300 jaar in cultuur is en nog steeds geteeld en verhandeld wordt. Ook voor De 
Groot een taart van BolleNoord. 
 

 
Allium roseum 
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Verder zond Kwekerij De Schüllhorn uit Anna Paulowna een ongelofelijk fraaie pot 
‘Cameleon’ in. Je zou maar de gelukkige zijn met zo’n mooie pot in tuin of op het terras. De 
commissie wist te vertellen dat deze cultivar lang bloeit. De inzending ‘Cameleon’ kreeg een 
Eervolle vermelding. 
 

 
Cameleon 
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Omdat deze keuring van 27 mei aan de vroege kant bleek te zijn en de volgende geplande 
keuring op 29 juni aan de late kant lijkt te zijn, wordt er een extra Alliumkeuring op maandag 
8 juni georganiseerd in Lisse. 
 
Het was een bescheiden keuring, maar wel erg leuk en zelfs nu al werd duidelijk wat voor 
enorme variatie er bestaat binnen het product Allium. Maak gauw kennis met Allium en 
bezoek BolleNoord nu en de komende weken de keuringen in Lisse. 
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