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Iris keuringen goed van start met grofbollige irissen 
 
Maandag 1 juni 2015 was niet alleen de eerste dag van de maand, maar ook de start van 
een drietal iriskeuringen op 1 en 15 juni bij CNB in Lisse en op 10 juni in BolleNoord. 
 
De showruimte bij CNB was goed gevuld met allerlei bloemen en met sterke aanwezigheid 
van Iris. 
Er werden voornamelijk grofbollige irissen ingezonden, zodat de commissie voor 
nomenclatuur besloot om de prijsvragen samen te voegen tot één prijsvraag: de beste vaas 
irissen. 
 
De beste vaas werd ingezonden door Kwekersvereniging Hommes Blue uit Lisse. Deze 
inzender zond een mooie uniforme vaas ‘Hommes Blue’ in, de bloemen waren puntgaaf en 
het blad was mooi groen. Ze werden in precies het goede stadium gebracht, kortom zonder 
meer de beste vaas van de keuring. Twee ander irissen maakten nog deel uit van de 
kopgroep: Kwekersvereniging Saturnus zond een beste vaas ‘Nofa White’ in en Gebr. De Wit 
zonden een schitterende ‘Apollo’ in. Het scheelde maar weinig, toch was de vaas ‘Hommes 
Blue’ net iets beter. 
Veel belovend vond de jury de cultivar ‘Park Avenue’ die werd ingezonden door Iris Nova uit 
Heiloo. De commissie was zeer gecharmeerd van deze mutant van ‘Hommes Blue’. J. 
Boesaard uit Katwijk zond een vaasje met zaailing 116, een fijnbollige, in uit eigen 
veredeling. 

 
Hommes Blue 
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Smakman Anna Paulowna kreeg een Gouden medaille voor een bijzonder fraaie vaas Iris 
cycloglossa. 
 

 
Iris cycloglossa. 

 
Maveridge International uit St. Maarten liet ‘Discovery’ zien met de mutanten ‘Discovery Sky’, 
‘Discovery Purple’, ‘Discovery Lilac’. Ook showde het bedrijf ‘Montecito’ en een gele mutant 
van ‘Montecito’. Daarnaast nog een collectie zaailingen, waarvan sommige de aandacht 
trokken. 
 
Iris Nova liet drie mutanten van ‘Telstar’ zien: ‘Star Mauve’, ‘Star Purple’ en ‘StarViolet’. 
‘Telstar’ zelf werd neergezet door De Wit. 
 
Een boeiende keuring met mooie irissen. Dit spektakel wordt voortgezet op de keuringen van 
woensdag 10 juni in BolleNoord en maandag 15 juni in Lisse. De gehele week zijn de irissen 
nog te bewonderen evenals de vele andere bloemen die waren ingezonden. 
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