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Groot sortiment hyacinten voor snijteelt en pot 
 
Maandag 14 maart 2016 organiseerde de KAVB haar jaarlijkse hyacintenkeuring, precies 
tussen de Lentetuin en de shows bij de Keukenhof in. De jury kreeg als opdracht de beste 
snijhyacint op vaas en de beste hyacint op pot aan te wijzen. 
Bij de snijhyacinten kreeg de zeer uitgebreide collectie van  Van Noort Hyacinten uit 
Voorhout een Gouden medaille. Een collectie met 12 verschillende hyacinten in goede 
kwaliteit maakte duidelijk dat de snijhyacint niet meer weg te denken is. Van Noort liet een 
mooi kleurenpalet zien. 
 

 
Van Noort collectie 

 

mailto:vanscheepen@kavb.nl


 

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

L.W.A. van der Poel uit Breezand deed mee met drie snijhyacinten, waarbij vooral de paarse 
1x13.II7.21 met de mooie tros en ronde koppen opviel. G. de Wit & Zn uit Lisse showde 
eveneens snijhyacinten, ook zaailingen van L.W.A. van der Poel.  
 

 
Leon van der Poel 

 
E. de Groot uit Lisse bracht de dubbele ‘Crystal Palace’. De combi Van Haaster 
Vijfhuizen/Nijssen showde de inmiddels bekende fris blauwe zaailing 2-05-108. Het was 
Orientalis uit Anna Paulowna die de beste vaas snijhyacinten bracht. De winnaar was de 
paarse 0302. De binnenzijde van de bloemetjes is lichter, dan de buitenzijde, zodat de 
contrastwerking ieders ogen naar de vaas trok. Een veelbelovende aanvulling op het 
sortiment. We zijn benieuwd naar de toekomst van deze zaailing. 
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Orientalis 0302 

 
Bij de hyacinten op pot was er zeker net zo’n competitie. Orientalis liet o.a. de gele ‘Bon Bini’ 
zien, en de multiflora ‘Freestyler’. CNB Hyacintenteam liet ‘Aida’ en ‘Fairly’ Fairy White zien, 
waaronder een niet overgeplante schaal. De consument kan daar veel plezier aan beleven. 
Nic Dames uit Lisse, bracht de roze ‘Johanna’ voor het voetlicht net als een blauwe multiflora 
zaailing. Th.A. Pennings & Zn uit Breezand  pakte uit met een groot aantal fraaie potten ‘Blue 
Jacket’, de paarse ‘Woodstock’, de rode ‘Jan Bos’ en hun eigen zaailing ‘Blue Trophy’. 
Kortom forse concurrentie voor L.W.A. van der Poel, maar die wist toch met de compacte en 
zeer uniforme, gele zaailing 2x14.II7.03 als beste uit de prijsvraag te komen. De goede 
verhoudingen, bloem, steel, blad en de topkwaliteit vielen ieder op. Een pracht pot. Ook hier 
is best wel sprake van enige vernieuwing. Iets wat Chr. Van der Salm uit Lisse in ieder geval  
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op het lijf is geschreven. Hij zond een collectie dubbele zaailingen in, die sterk afwijkt van 
wat nu gangbaar is. De commissie was zeer tevreden over de kwaliteit en kende een 
Gouden medaille toe. 
 
Hoewel niet het gehele sortiment hyacinten te zien is, is een bezoek aan de CNB showruimte 
in Lisse een must voor elke hyacintenliefhebber. Er is veel te zien op deze KAVB 
hyacintenkeuring. Zeker zo’n 60 verschillende hyacinten in goede kwaliteit. Bekende 
cultivars, die al jaren trouwe diensten bewijzen, maar ook nieuwe, veelbelovende zaailingen, 
die wellicht in de toekomst hun diensten aan het hyacintenvak gaan bewijzen. De hyacint is 
een uniek product door vorm en geur en goed inzetbaar door zijn brede 
gebruiksmogelijkheden voor de consument: op pot, in de vaas en in tuin, park en 
patiobeplantingen. Een groot gedeelte van de inzendingen is gedurende de week nog te 
bewonderen bij CNB. Binnenkort is er een fotoverslag van deze keuring op de 
Facebookpagina van de KAVB. 
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