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Irissenkeuring naar prachtige climax in Lisse 
 
Maandag 15 juni 2015 organiseerde de KAVB de derde van de speciale iriskeuringen met 
het resultaat van een zaal vol irissen. CNB koppelt hier een CNB irisweek aan, zodat met 
brede inzet van allen een mooie show werd neergezet.   

 

 
 
Maar liefst 15 verschillende inzenders zonden hun irissen in. Sj. de Groot uit De Zilk zond de 
species Iris xiphium in, een van de species die aan de basis van het huidige sortiment liggen. 
Mts Bakker uit Wervershoof showde o.a. ‘Prof. Blaauw’, inmiddels een oude bekende uit de 
jaren ’40. Rooijakkers Breezand liet een mooie collectie grofbollige irissen zien met o.a. de 
nieuwe grofbollige ’Dutch Voice’, ‘Ripple’ en ‘Peacock’. Alle drie zo nieuw dat ze nog niet 
geregistreerd zijn. Rooijakkers kreeg een Gouden medaille voor de mooie en kwalitatief 
goede collectie. World Flower uit Breezand zette een mooie collectie grofbollige irissen neer. 
Naast een lichtgekleurde mutant van ‘Telstar’ werden ook 4 mutanten van ‘Hong Kong’ 
getoond: ‘Shanghai’, ‘Osaka’, ‘Toronto’ en ‘Bangkok’. World Flower kreeg ook een Gouden 
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medaille. Gebr. De Wit uit Callantsoog liet naast ‘Apollo’  ook de relatief nieuwe ‘Mira’ zien. 
Bot Flower Bulbs uit Andijk liet 9 cultivars zien uit eigen veredeling, die in de loop van de 
week in volle bloei zullen staan. 
 
Hommes Iris uit Egmond a.d. Hoef zette een gevarieerde collectie irissen neer, zowel fijn- als 
grofbollig. Met hun vaas ‘Nova Blue’ wisten ze het predicaat beste grofbollige van de keuring 
te verwerven. ‘Nova Blue’ werd optimaal gebracht en was zonder enige twijfel de beste in 
zijn categorie.  
 

 
Nova Blue 

 
Veel meer discussie is er geweest om de beste fijnbollige aan te wijzen. De jury heeft het er 
druk mee gehad. In de kopgroep zaten de wit-gele zaailing 09-0166 van Iris Nova, zaailing 
A4 en ‘Tiger Blue’ van Maveridge International, en ‘Mickey Ocean’ van Hommes Iris. Kleine 
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verschillen in uniformiteit, in bloemkwaliteit en presentatie zorgden dat ‘Mickey Ocean’ de 
beste fijnbollige van de keuring werd.  
 

 
Mickey Ocean 

 
Hommes liet een heel sortiment zien en kreeg net als Iris Nova een Gouden medaille. 
Hommes liet o.a. de gele  fijnbollige ‘Strongold’ zien en de mooie zaailing 7000.01.03 en 
verder o.a. ‘Daylight’ en ‘Flashlight’, ‘Salvatore’ en ‘Endeavour’. Iris Nova uit Heiloo liet ook 
een heel scala aan cultivars zien in goede kwaliteit, waaronder ‘Park Avenue’ (mutant van 
‘Hommes Blue’), ‘Royal River’ en de ‘Telstar’ mutanten ‘Star Violet’ en ‘Star Mauve’. Gouden 
medaillewinner Maveridge International uit Sint Maarten showde ook een mooie collectie van 
fijn- en grofbollige irissen. Naast een collectie zaailingen werden verschillende cultivars uit 
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het z.g. Beauty sortiment getoond. Verder de mooie roodbruine ‘Autumn Princess’ , 
‘Montecito’ en ‘Discovery Purple’. 
Salm Flora liet ‘Blue Magic’ zien, terwijl ‘White Magic’ door de gelijknamige Kwekers-
vereniging gebracht werd.  
 
De gehele week kan het vak nog zijn soortenkennis ophalen bij CNB in Lisse en met eigen 
ogen de winnaars bewonderen: de mooie tuin iris ‘Mickey Ocean’ en de broei iris ‘Nova 
Blue’. De iris is een sierlijke en vorstelijke bloem die in elke tuin en vaas een plekje verdient. 
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