
 
 
Derde Narcissenkeuring weer mooi 
 
Afgelopen maandag organiseerde de KAVB de derde van drie speciale narcissenkeuringen. 
De keuring werd gehouden in de keuringszaal bij CNB. Het weer zat nu duidelijk meer mee 
dan de eerste keer. 
 
De beste pot werd ingezonden door Mts Van Kuijeren van Saase uit Anna Paulowna. Ze 
wisten net als in Julianadorp een prima pot ‘Mrs Iwasa Masako’ neer te zetten en bleven 
daarmee de concurrentie voor. 
 

 
Mrs Iwasa Masako 
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De beste collectie werd dit keer een overweldigende collectie van meer dan 25 cultivars van 
C. Breed uit Noordwijkerhout. Een grote variatie en een zeer goede kwaliteit maakte dat hij 
de winnaar werd in deze categorie. In de collectie waren o.a. te vinden de dubbele 
‘Innovator’, de spleetkroon ‘Atricilla’ en de trompet ‘Quiet Waters’. 
 

 
Collectie Breed 
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De beste vaas werd ingezonden door Smakman Anna Paulowna met de gele ‘4U2’. 
 

 
4U2 

 
Joséphine Dekker, specialiste in narcissen van gisteren en weleer liet een grote collectie 
zien. 
P. Pennings uit Noordwijkerhout deed wederom mee met een mooi assortiment met o.a. 
‘White Medal’, ‘Audubon’ en ‘Harpischord’. ‘Chaning Colors’ presenteerde hij zo, dat de 
verschillende kleuren goed te zien waren. 
 
Chr. Van der Salm uit Lisse liet evenals Wentink uit Egmond Binnen eigen aanwinsten zien. 
VOF van Hage uit Noordwijkerhout was o.a. present met ‘Avalon’. Maverdige International 
voegde hier nog ‘Baby Boomer’ aan toe. 
 
Gewoon een goede narcissenkeuring waar veel te zien is. De narcissen staken qua kleur 
prima af tegen de Muscari inzendingen van de Muscari keuring. Visueel een zeer 
aantrekkelijke combinatie. De narcissen zijn nog de gehele week te bewonderen bij CNB in 
Lisse. 
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