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Sprankelende show tijdens CNB Bloem- en relatiedagen 2016 
 
CNB organiseert dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 januari 2016 een show tijdens de CNB 
Bloem- en relatiedagen. De KAVB heeft op verzoek de bloemen gekeurd. Alleen de marktbroei van 
tulpen werd natuurlijk niet gekeurd. 
 
De show is buitengewoon sprankelend en transparant opgebouwd. Een groot assortiment lelies in 
prima kwaliteit maakt diepe indruk. In januari zo’n goede kwaliteit brengen is een staaltje 
vakmanschap. 
 
Bij de lelies werd Lilium Signum ‘Zanlorsig’ van Royal van Zanten de beste oriental. Een super 
werklelie met prima blad en stand in combinatie met een mooie bloemvorm. De beste OT werd 
‘Maldano’ van Marklily met een imposant zwaar gewas en grote bloem en dikke knoppen.  
 

 
Maldano 

 
Zaailing L 06-20-26188-001 werd de beste inde LA-Longi categorie. Deze zaailing is compact, heeft 
best blad en mooie witte knoppen met opstaande bloemen. De Jong Lelies zette o.a. ‘Yale’ en ‘Red 
Twin’ neer te midden van veel andere cultivars. Ook Mak Breeding liet een grote collectie in prima 
kwaliteit zien, met o.a. ‘Bellville’, ‘Seine’ en ‘Dalian’. 
 
Bij de hyacinten stak de pot ‘Rembrandt’ van J. Hogervorst met kop en schouders uit. Een topkwaliteit. 
Hogervorst kreeg de prijs voor de beste pot.  
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Rembrandt 

 
Naast inzendingen van o.a. Van Haaster showde E. de Groot een collectie snijhyacinten uit de praktijk 
afkomstig. ‘Purple Star’ werd hier de beste. 
 
Muscari was prominent aanwezig. ‘Alida’ van Muscari bv werd de beste pot, goede verhouding bloem-
blad en veel bloemen. Naast verschillende zaailingen werden ook bekende cultivars als ‘Atlantic’ in 
goede kwaliteit gebracht. In dit geval door KV Big Smile. 
 
Bij de narcissen zond Van der Geest een paar vazen in met o.a. ‘Soestdijk’. De echte competitie ging 
tussen H.M. Meeuwissen en M.H. van der Zon, die beide een groot sortiment neer zetten op pot. De 
standaard narcis ‘Kiwi Sunset’ van Van der Zon en de kleinbloemige ‘Julia Jane’ van Meeuwissen 
werden elk de beste in hun categorie. 
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Kiwi Sunset 

 
Een grote collectie Helleborus werd geshowd op initiatief van CNB New Plants. ‘Double Ellen White’ 
van De nachtvlinder werd de beste bij dit gewas. 
 
Tulpen waren er ook voldoende, zeker als je weet dat het broeien niet super vlot gaat dit jaar. Marax 
liet een grote collectie zien met de nieuwe ‘Terminator’ en de al wat oudere tweekleurige ‘De Dijk’. 
Tuliko showde een collectie met o.a. ‘Marrero’ en ‘China Girl’. Lybo cultivars waren ook te spotten in 
de showruimte, zoals ‘Kay’ en ‘Astronaut Andre Kuipers’. 
Holland Bolroy Markt showde verschillende ‘Debutante’ mutanten, waaronder ‘Debu Red’. 
 
Het voorjaar is begonnen in Lisse. Het is een bezoek meer dan waard. Naast de recht toe recht aan 
cultivars staan er ook bijzonder inspirerende bloemstukken van leerlingen. De show is mooi 
opgebouwd met zeer robuste pallets en tafels en het bloemwerk is zonder meer goed te noemen. Een 
prima start van het jaar. 
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Zoals altijd staat er op de Facebookpagina van de KAVB een foto impressie van de show. 
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