
 
 
Boeiende Amaryllis (Hippeastrum) show bij KAVB / CNB in Lisse 
 
Maandag 23 maart 2015 organiseerde de KAVB een bloemenkeuring waarbij het gewas 
Amaryllis, of beter gezegd, Hippeastrum centraal staat. 
 
Verschillende inzenders deden mee met een grote variatie aan cultivars. 
 
De beste Hippeastrum op pot werd ‘Grand Diva’ van Floralia uit Lisse. De mooie 
verhoudingen tussen bloem, blad en steel in combinatie met de perfecte kwaliteit maakten 
van deze inzending een toppertje.  
 

 
Grand Diva 

 
Dezelfde inzender showde ook de opvallende en dubbele ‘Dancing Queen’. 
 
De beste vaas of arrangement van afgesneden Hippeastrum werd de witte ‘Himalaya’ van 
A.G. Boers uit ’s-Gravenzande. De bloemen waren puur wit, zonder een spatje rood. Het hart 
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mooi appelgroen en de bloemen kwamen keurig open en waren mooi vlak. De bloembladen 
hadden een goede, stevige substantie.  
 

 
Himalaya 

 
N.L. van Geest uit ’s-Gravenzande showde de opvallende ‘Spotlight’ in zeer goede kwaliteit. 
M. Boers trok de aandacht met de nieuwe dubbele rode ‘Amarantia’. ‘Clown’ van G. van 
Staalduinen & Zn uit ’s-Gravenzande bevond zich ook in de kopgroep met bloemen van 
prima tentoonstellingskwaliteit. Ook ‘Pyjama Party’ van dezelfde inzender zal de aandacht 
van de bezoekers trekken. Floralia liet ook een paar mooie vazen met ‘Gervase’ zien. A.G. 
Boers liet ook de grote rood met witte ‘Superstar’ zien. 
 
De beste Hippeastrum in een bijzondere vorm werd ‘Quito’ van Gebr. Van Velden uit ’s-
Gravenzande. De vaas was zeer uniform, de bloemen puntgaaf en groot voordeel, de 
bloemen keken je aan.  
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Qito  

 
Grote concurrent was de trompetvormige ‘Rebecca’ van dezelfde inzender, die minder 
uniform was. Ook ‘Sumatra’ van N.L. van Geest was van zeer goede kwaliteit, maar de 
bloemen keken je niet aan en de vaas was net iets minder uniform dan ‘Quito’. 
 
Gerianne Boers-Boerman uit ’s-Gravenzande deed het arrangement van verschillende 
inzenders. Door haar bloemwerk kwam het product nog beter uit. De jury waardeerde haar 
bloemsierkunst met een Gouden medaille. 
 
Ter opluistering zond Park Amaryllis uit Heiloo een pot ‘Park Red’ en een vaas met de 
dubbele kleinbloemige zaailing H-11-20-A. Deze laatste was gebroeid van bollen van 
Nederlandse buitenteelt, een niet alledaags verschijnsel. 
 
De komende tijd kunnen vakgenoten nog volop genieten van het brede sortiment Amaryllis / 
Hippeastrum in de showruimte bij CNB. De prima kwaliteit en fraaie presentatie maakt 
duidelijk waar dit product voor gebruikt kan worden. Bezoekers kunnen kennismaken met 
zowel zeer nieuwe cultivars als met wat oudere cultivars die nog prima mee kunnen. 
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