
 
 
Schitterende narcissenshow op Floratuin 
 
Donderdag 16 en vrijdag 17 april organiseert CNB een Narcissen Tweedaagse op de 
Floratuin in Julianadorp. De KAVB organiseert tegelijk in samenwerking met CNB een 
narcissenkeuring. Een groot aantal inzenders zond bij elkaar meer dan 225 verschillende 
cultivars in. Van zeer eerbiedwaardige oude cultivars, via het moderne sortiment, tot nieuwe 
zaailingen onder nummer. 
 
De beste pot narcissen was een van de drie potten ‘Sherborne’ van H.G.M. Huijg en Zonen 
uit Breezand. Huijg zette drie gigantisch grote potten neer in prima kwaliteit. Mooie uniform 
en voor een dubbele narcis zeer stevig, zodat deze narcis in volle bloei goed overeind blijft 
staan.  
 

 
Sherborne 

 
Op de tweede plaats kwam de bicolor ‘Mrs Iwasa Masako’ van Van Kuijeren & Van Saase uit 
Anna Paulowna. Ook hier een prachtige pot met veel bloemen en een zeer sterke houdbare 
narcis. De derde plaats was voor de kleine dubbele narcis ‘Tête Bouclé’ van de gelijknamige 
kwekersvereniging. 
 
‘Pacific Rim’ werd de beste vaas narcissen. Deze puntgave, strakke bloemen werden 
ingezonden door J.G. Weijers uit Burgerbrug. De contrasterende rand kwam mooi uit. 
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Pacific Rim 

 
Nummer twee in deze categorie werd de cyclamineus ‘Warbler’ van P. Pennings uit 
Noordwijkerhout. In een schitterende presentatie kwam het cyclamineus karakter met de 
achterovergeslagen dekbladen prima uit. De derde plaats was voor de abrikooskleurige 
‘Apricot Whirl’ van W. van Lierop & Zonen uit Anna Paulowna. 
 
De mooiste stand was zonder twijfel die van Fa. Veul uit Anna Paulowna. Een sprankelende 
stand met bloemen in bijzonder goede kwaliteit. Een grote variatie in cultivargroepen en 
kleuren maakte van deze stand een topper! 
 

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

mailto:vanscheepen@kavb.nl


 

 
Veul 

 
De stand van J. G. Weijers volgde op de voet. Ook hier een prima stand met bloemen in 
prima kwaliteit. Nummer drie in deze categorie werd de stand van W. van Lierop & Zonen. 
 
Er is veel te zien op deze keuring op de Floratuin. Vandaag en morgen nog te zien voor 
vakgenoten. De narcis is een geweldig bolgewas, dat zowel als snijbloem en als potplant 
prima presteert. Gebruik in tuin en park biedt ook prima mogelijkheden en sommige cultivars 
kunnen prima verwilderen. 
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