
 
NIEUWSBERICHT 
 
 
 
Bloemenshow bij CNB Bloem en Relatiedagen een goed begin van 2015 
 
 
Van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 januari organiseert CNB in Lisse de Bloem en 
Relatiedagen. In dat kader is er een bloemenshow, waarbij de KAVB commissie van 
nomenclatuur de lelies en de narcissen heeft gekeurd. 
 
De lelies waren in het algemeen van zeer goede kwaliteit, sommige iets aan de rauwe kant. 
De beste vaas werd ingezonden door Royal van Zanten, Hillegom. Lilium Tisento was de 
beste van de show. Het mooie opstaande donkergroene blad, de prima presentatie en de 
goede opbouw en compactheid maakte deze vaas volgens de jury tot de beste.  
 

 
Tisento 
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In de kopgroep deed Lilium Bendigo sterk mee in de competitie. De knop presentatie was 
zonder meer geweldig, maar door de sterke mate van compactheid, was er weinig ruimte 
voor de ontplooing van de individuele bloemen. Ook Bendigo werd ingezonden door Royal 
van Zanten. Marklily, Lisse liet een grote collectie lelies van prima kwaliteit zien. Van Marklily 
streed de gele Lilium ‘Altaris’ om de eerste plek met de twee vazen van Van Zanten. Ook 
‘Maldano’ van Marklily was te zien in zeer goede kwaliteit. 
 
Bij de narcissen won inzender H.M. Meeuwissen uit Voorhout met een prima pot Narcissus 
‘Inca’. De pot was mooi gelijk en had perfecte bloemen, Het gewas was goed gezond en de 
bloemen keken je goed aan. Kortom het was een pot in volle bloei en de beste van de show.  
 

 
Inca 

 
Ook mooi was de tazetta narcis ‘Castanets’ van dezelfde inzender. H.M. van der Zon uit 
Lisse showde onder andere de narcissen ‘Kiss Me’ en ‘Las Vegas’. Narveco trok de 
aandacht met ‘Alnwick Magic’ vernoemd naar het kasteel waar de Harry Potter films zijn 
opgenomen. 
 
Daarnaast was de gekoelde showruimte bij CNB tot de nok gevuld met tulpen. Veel cultivars 
werden als marktbroei geshowd op kisten. De bezoeker kan zo zelf een oordeel vormen over 
de stand en kwaliteit van de cultivars. 
 
Voor vakgenoten is een bezoek aan de CNB Bloem en Relatiedagen toch wel een must voor 
nadere kennismaking met het moderne assortiment. De nieuwe opzet van de show dit jaar is 
zonder meer verfrissend en laat het product goed uitkomen. 
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