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NIEUWSBERICHT TULPENKEURING 7 MAART 2016 
 
Maandag 7 maart 2016 organiseerde de KAVB de derde en tevens laatste speciale 
tulpenkeuring van dit jaar. De jury kreeg de taak de beste te kiezen uit over het algemeen 
kwalitatief zeer goede inzendingen.  
 
Lybo Veredeling uit Hem zond met haar pot ‘Voice of Holland’ de beste snijtulp op pot in. 
Deze mooie rode dubbele tulp had een prima poot en mooi strak blad. De verhouding bloem-
blad- poot was prima. ‘Trijntje Oosterhuis’ van dezelfde inzender had ook een prima stand en 
was mooi strak en was ongetwijfeld in competitie met ‘Voice of Holland’. De collectie van 
Lybo Veredeling, die ook een grote collectie op vaas inzond kreeg een Gouden medaille. 
 

 
Voice of Holland 

 
De beste vaas tulpen werd ingezonden door Maveridge International uit Sint Maarten met de 
rode snijtulp ‘Opportunity’. Een goede rode tulp met goede poot en blad. Kwalitatief een zeer 
goede vaas.  
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Opportunity 

 
Maverdige zond eveneens een grote collectie in. Die collectie omvatte o.a. ‘Sundowner’, 
‘Hemisphere’, ‘Flying Dragon’ en de opvallende ‘African King’. 
De beste pottulp op pot werd de rood met gele ‘Ice Lolly’ van Boltha uit Breezand. Een mooie 
compacte tulp met grote bloem en sprekende kleuren. Een prima pot.  
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Ice Lolly 

 
De strijd ging hier tussen deze en ‘Yellow Flair’ van dezelfde inzender. ‘Ice Lolly’ was een 
stuk strakker en was net iets beter. 
 
Lybo showde ook de witte ‘Dutch Mountain’, die een prima witte snijtulp is, verder stonden op 
het podium de gele ‘Elba’ (vaas) en ‘Saami’ (pot en vaas) en de bekende ‘Astronaut Andre 
Kuipers’ (pot en vaas). Piet Boots voegde daar nog een pot ‘Milkshake’ aan toe. 
Fred Klein uit Roelofarendsveen liet de aparte gele ‘Yellow Fire’ zien. Snoek breeding 
showde ‘Zamarra’ en ‘Bohemian’. P. Dekker uit Nieuwe Niedorp bracht ‘Jan Buis’ naar voren, 
terwijl D. van Es uit Steenbergen de witte zaailing BR-90-129 in bracht. Hybris toonde de 
nieuwe ‘Lido’ en Gerard Buis uit Nieuwe Niedorp ‘Jabadabadoo’. A. Verschoor uit Hillegom 
showde de snijtulp ‘Tout Vous’ en Jan Romar uit Callantsoog de dubbele witte  ‘Marina 
Ingman’. 
 
Al met al een mooie keuring met veel kwaliteit. Duidelijk is dat als de consument deze 
kwaliteit dagelijks krijgt, die zonder meer verwent wordt. Het is natuurlijk goed mogelijk om 
nu beste tulpen te brengen, maar het leuke is dat de inzenders dat ook volop deden. De 
bezoekers kunnen hun hart ophalen aan de tulpen in de showruimte bij CNB. Naast de 
tulpen is er nog een ruime variatie aan andere bolgewassen. Floralia zond een grote collectie 
Hippeastrum cultivars op pot in en verwierf daarmee een Gouden medaille. Verder zijn er 
mooie hyacinten, Veltheimia’s, narcissen en lelies te zien. Kortom een bezoek dubbel en 
dwars waard. 
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