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Mooi sortiment tulpen op Dag van de Tulp 
 
Inmiddels een traditie om de1e speciale tulpenkeuring van de KAVB op Proeftuin Zwaagdijk 
te organiseren en als het even kan in combinatie met de Dag van de Tulp. 
 
Met zaailing 1-Marax-rose-wit wist Marax uit Venhuizen de eerste prijs te bemachtigen. Deze 
rose met witte zaailing viel op door de goede bladstand, de mooie verhoudingen, de prima 
stand en de grote uniformiteit binnen de pot, in combinatie met een gewone poot. 
 

 
Rose zaailing Marax  

 
De tweede prijs was voor Borst Bloembollen, Obdam voor zaailing 09-Ma-1276. Ook hier 
goede verhoudingen en een mooie bloem. De derde prijs in de categorie snijtulpen op pot 
was voor Marax met hun zaailing 12-MA-1449. Deze rode tulp met geel randje was zeer 
zwaar en strak en trok ieders aandacht. 
 
De beste vaas werd ingezonden door Nic. van Schagen & Zn uit Bergen. Het was de nieuwe 
tulp ‘In Love’. 
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In Love 

 
De prijsvraag voor de beste pottulp op pot verviel. 
 
Borst Bloembollen liet een grote collectie tulpen zien in goede kwaliteit. Het waren 
voornamelijk nieuwigheden en zaailingen. Opvallend was ook de parkietmutant van ‘First 
Class’.  Ook Lybo Veredeling kwam sterk naar voren met een grote collectie. Met name de 
gele triumftulp ‘Saami’ trok de aandacht en kwam in de buurt van de winnaars. Maveridge 
International uit Sint Maarten showde o.a ‘Double Flag’. M. Boots Bloembollen Selectie uit 
Hem showde ‘Thijs Boots’, een mooie grote blauwroze triumftulp. J.M. Kaagman uit 
Wijdenes liet een roze enkele tulpenzaailing zien. Westfriesland Tulpen was present met een 
pot en een vaas van ‘Westfrisian Fire’. Pater Bloembollen liet ‘White Desire’ zien en ook D.M. 
van Es uit Steenbergen zette een witte tulp neer. 
 
Verder kon elke teler en broeier zijn hart ophalen aan de uitgebreide marktbroeishow. 
Het zal niet meevallen voor teelt en broeirij om de juiste keuze te maken bij de vernieuwing 
van de tulpenkraam. Het aantal zaailingen dat op de drempel naar de praktijk staat te 
dringen is groot. Hier, op de marktbroeishow en bij de KAVB tulpenkeuring kunt u slechts 
kennismaken met dit legioen van nieuwigheden. Er is veel vakkennis en informatie nodig en 
veel wijsheid en geluk om tot een juiste keuze te komen. De praktijk is aan zet! 
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