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Muscari feest in Lisse 
 
Maandag 15 februari 2016 organiseert de KAVB een speciale Muscarikeuring in 
samenwerking met CNB. CNB organiseert verder aansluitend een Muscari week, waarbij de 
gehele week Muscari commercieel centraal staat. 
 
De showruimte stond helemaal in het teken van het druifhyacintje, beter bekend in het 
bollenvak als Muscari. 
 
De beste pot werd ‘Big Smile’ van Komen-Kruiswijk uit Breezand. Twee enorme schalen 
helemaal vol met prachtige blauwe ‘Big Smile’. Twee forse  blauwe pyramiden in het centrum 
van de keuring. Komen zond topkwaliteit in en bovendien nog in tentoonstellingskwaliteit. 
Zeer uniform. Kortom een topprestatie.  A.J. van den Berg uit Breezand liet een mooie pot 
‘Marleen’ zien.  K.V. Big Smile showde verschillende potten ‘Big Smile’ en ‘Atlantic’ van heel 
kort tot normale lengte, keurig in bloei. K.V. Blue Magic showde ‘Blue Magic’ en ‘White 
Magic’. Muscari bv uit Breezand zette een zeer grote en goede collectie neer met o.a. ‘Aqua 
Magic’, ‘Cupido’, ‘Marieke’, ‘Helena’, en ‘Lindsay’. 
Hun ‘Julia’ is weliswaar nog niet geregistreerd maar trok door zijn frisse kleuren: blauw-wit-
groen de aandacht. In combinatie met een goede stand en prima blad werd deze cultivar de 
beste nieuwigheid van de keuring. 

 
Julia  
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De beste snij-Muscari werd ‘Carola’ van inzender J.C. Zonneveld uit Rijnsburg. Zonneveld 
zond een perfecte kist ‘Carola’ in, geheel uniform, goed op kleur en ook in 
tentoonstellingskwaliteit. De kist trok ieders aandacht, omdat duidelijk was dat een dergelijke 
kist in één keer alles geoogst kan worden.  
 

 
Carola van Zonneveld 

 
Muscari latifolium van Kwekerij Tuefspoor was een goede tweede, direct achter ‘Carola’, 
mooi op kleur en in prima kwaliteit. Turfspoor zette ook een vaas met de witte ‘Siberian Tiger’ 
neer. Ook stond er een zeer goede kist met ‘Siberian Tiger’ die liet zien hoe deze cultivar in 
de praktijk is. Koen van Zeil uit Rijpwetering showde M. botryoides ‘Album’, ‘Helena’, 
‘Marieke’ en een zeer goede ‘Carola’. 
 
Opvallend was dat zowel ‘Carola’ als ‘Big Smile’ nog verschillende keren in de keuringszaal 
stonden, telkens op een andere manier. Alle keren echter goed. Kortom er zijn heel wat 
mogelijkheden met die cultivars.  
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Big Smile 

 
U kunt als vakgenoot nog de gehele week meefeesten bij CNB met al deze Muscari’s. U 
krijgt een goede indruk hoe het sortiment de laatste jaren fors is gemoderniseerd. Verder 
geven, weliswaar maar twee, de kisten toch een indruk hoe er in de praktijk gebroeid wordt. 
Wellicht vormt een bezoek aan de KAVB Muscarikeuring aanleiding om de verschillende 
inzenders eens met een bezoekje te veren, om te zien hoe deze cultivars het doen. Het 
gebruik op pot is in ieder geval prima gedemonstreerd. 
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