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Variatie op hyacintenkeuring 
 
De KAVB organiseerde op maandag 6 maart 2015 een keuring bij CNB in Lisse waarbij de 
hyacint centraal staat. Deze keuring liet een gevarieerd beeld zien van zowel het bestaande 
gevestigde sortiment als ook een groot aantal nieuwigheden. 
 
De beste vaas werd ingezonden door Schrama & Zn uit Wassenaar. De stevige lichtblauwe 
‘Koh-I-Noor’ gemengd met de witte mutant werd in tentoonstellingskwaliteit gebracht. Een 
schitterende bos snijhyacinten.  
 

 
Koh-I-Noor 

 
Competitie genoeg vandaag, want G. de Wit & Zn uit Lisse showde de roserode ‘Johanna’ in 
een zeer verzorgde vaas; Prins & Topper uit Wassenaar stuurde ‘White Ideal’ in en Gebr. J. 
en W. v/d Slot & Zn uit Lisse showde de ‘Delft Blue’ mutanten ‘China Pink’, ‘White King’ en 
‘Purple Star’. Verder liet Chr.v.d. Salm een paar zaailingen zien op de vaas waaronder de 
rode CS rood dih. 
 
Bij de strijd om de beste pot deden ‘Jan Bos’ en ‘Blue Jacket’ van Th.A. Pennings en Zn uit 
Breezand en ‘Andorra’ van J. Heemskerk & Zn uit De Zilk mee in de kopgroep. ‘Jan Bos’ 
werd de beste vanwege zijn uniformiteit, grote trossen en prima kleur.  
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Jan Bos  

 
De andere twee waren net iets minder uniform. Pennings liet verder nog goede potten met 
de paarse ‘Woodstock’ en de blauw ‘Blue Trophy’ zien. Het Hyacinten Team Hobaho liet 
onder de naam Pearl Passion verschillende ‘Blue Pearl’ mutanten zien. M.C. Zonneveld uit 
Julianadorp showde de aparte  ‘Orange Lion’. Van der Salm liet ook een paar zaailingen op 
pot zien in verschillende kleuren. 
 
Dan werd de bezoeker verder nog getrakteerd op multiflora hyacinten. Th.J. van Zanten uit 
Julianadorp liet een prima pot met de blauwe ‘Anastasia’ zien en Nic. Dames uit Lisse deed 
de commissie versteld staan met zijn collectie zaailingen. Grote bollen met prima recht 
opstaande grote trossen. Tot wel zes stelen die centraal uit het groeipunt komen. Een 
enorme ontwikkeling in de veredeling. De commissie kent de veredelaar dan ook alle lof toe 
voor deze veel belovende zaailingen. Een bol op een pot geeft al product waar de 
consument verschrikkelijk veel plezier van kan hebben. 
 
De hyacint is een trendy product dat met de ontwikkelingen van het sortiment het nog ver zal 
schoppen. De mutliflora typen en met name de nieuwe bieden veel perspectief. Bij de 
snijhyacinten zien we steeds meer stevige typen die een prima bos bloemen maken. Ook de 
“gewone” hyacint blijkt in al zijn kleurschakeringen toch wel heel bijzonder te zijn. Alle 
inzendingen zijn de hele week nog voor vakgenoten te zien in het handelscentrum van CNB 
in Lisse. 
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