Black Queen gaat wereld veroveren
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een zwarte Anthurium. Het kwekersrecht is al geregeld. Nu nog een hoog
rapportcijfer van de Vaste Keurings
Commissie en de afnemers zullen toestromen. Maurice van Leeuwen (24) is
ervan overtuigd dat deze nieuwe variëteit een topper wordt op de markt.

Leeuwen, een specialist in Anthuriums.
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tuinders werken zich in het zweet om op te vallen bij de jury. Een
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Trots loopt hij door de kas. Hier in de
showkas staan alle verschillende soorten Anthuriums die zijn bedrijf teelt.
Bloemen in allerlei kleuren en maten.
Witte, oranje, bruine, en natuurlijk
rode, de kleur waarmee de Anthurium
bekend is geworden. Planten in grote
potten, in kleine potten. Planten met
weinig blad, veel blad, met lange stelen, korte stelen. Hier staan tientallen
verschillende variëteiten. Een zee van
kleuren.
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En daar staat opeens een zwarte, de
Black Queen. Een nieuwe variëteit
waarmee Rijnplant dit jaar in de prijzen
hoopt te vallen. Hij vraagt, onzeker:
“Vind je ‘m mooi? Is hij zwart genoeg?”
Nou, om eerlijk te zijn, pikzwart is de
bloem niet, maar wel bijna zwart.
Een zwarte Anthurium, dat is een
echte noviteit in deze sector. Een
kwestie van kruisen, kruisen en nog
een keer kruisen. Jarenlang zwoegen
en zweten. Eindelijk is het gelukt:

Maurice is in vaste dient bij Rijnplant
in De Lier. Accountmanager staat op
zijn visitekaartje. Het is de taak van
Maurice om de afzetmarkt van Rijnplant in Midden- en Zuid-Amerika verder open te breken. Ook verricht hij
pionierswerk in Zuid-Korea, Indonesië
en sinds kort in Nigeria.
Rijnplant kweekt nieuwe Anthuriumvariëteiten, kweekt de jonge planten
op en verkoopt deze vervolgens aan
afnemers in de hele wereld. Een deel
van de jonge potplanten wordt op het
eigen bedrijf afgekweekt.

Kritische keurmeesters
In de sierteelt is de Vaste Keurings Commissie (VKC) een begrip. De commissie is niet alleen verantwoordelijk voor
de registratie van nieuwe bloemisterijgewassen, maar deelt ook prijzen uit.
Keurmeesters lopen met een kritische blik rond op beurzen en tentoonstellingen. Hun oordeel over de ingezonden
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gewassen is voor tuinders van groot belang. Want niet alleen zijzelf, maar zeker ook afnemers kijken naar de rapportcijfers van de VKC.
De keuringen blijken trouwens ook te leiden tot verbreding van het assortiment én, ook belangrijk, tot promotie van
de hele sector.
De commissie kan een beroep doen op meer dan driehonderd gespecialiseerde keurmeesters.
Er zijn totaal 36 keuringscomités. Ook één voor het gewas Anthurium. Het Anthurium-comité let op:
• kleurvastheid (uniformiteit), maximaal 20 punten
• kolf (lengte, rijpheid, stand, kleur), maximaal 30 punten
• schutblad (vorm, stand, grootte), maximaal 50 punten
Op de Horti Fair van 2006 werd Rijnplant tweede met de Baby Orange (96 punten). Í

Elk land kent zijn eigen regels als het
gaat om kwekersrecht en bijvoorbeeld snijlicenties. Dat soort zaken
moeten goed zijn geregeld, want
anders gaan andere telers met de
producten van Rijnplant aan de haal.
Maurice: “Wij zijn jarenlang bezig om
nieuwe variëteiten op de markt te
brengen, dan moeten wij er natuurlijk
ook voor zorgen dat wij niet op de

de plant tegenwoordig bij jongeren.
Ook bij studenten en yuppen is de
plant vaak aan te treffen. Als potplant
in de vensterbank, maar ook als bosje
snijbloemen op tafel.
Om het imago van het bedrijf te verbeteren, doet Rijnplant vaak mee met
de keuringen van de Vaste Keurings
Commissie (VKC, zie ook kader). De
ingezonden planten worden door keur-

Identiek
Het is een helse klus om veel punten
te krijgen voor kleurvastheid, zeker bij
variëteiten waarvan het schutblad een
kleurovergang kent van groen naar
rood of van wit naar roze. Vind dan
maar eens planten die precies identiek zijn. Maurice: “Bij de VKC-keuring
gaat het er vooral om dat je een aantal
precies identieke planten voor de jury

arte Anthurium
markt worden beconcurreerd door
telers die illegaal ons plantmateriaal
vermeerderen.”

Imago
Maurice geeft onmiddellijk toe, de
Anthurium had een oubollig imago.
Met de nadruk op had, want de tijden
zijn veranderd. Met de nieuwe kleurvariëteiten en bloemvormen scoort

meesters beoordeeld op uniformiteit
van de bloemkleur, op lengte, stand
en kleur van de kolf en ook op vorm en
grootte van het schutblad. “Een hoge
score is goed voor onze concurrentiepositie,” stelt Maurice. “Als je in de
prijzen valt, word je gezien in de markt.
En dat kun je weer slim benutten. Een
hoge score geeft een goeie PR en overtuigt de afnemers van onze kwaliteit.”

True love
Rijnplant is in de teelt van Anthuriums marktleider in Europa. Op dit moment ligt de productie
op zo’n acht miljoen stekken en vier miljoen eindproducten: Anthuriums in de pot en sinds een
aantal jaren ook snij-Anthuriums. In de nabije toekomst groeit het bedrijf naar een teeltoppervlakte van 20 hectare glas.
Het bedrijf teelt elf verschillende collecties pot-Anthuriums. En elke collectie kent weer een
tiental variëteiten. Zo omvat de zogeheten Love-collectie ondermeer de variëteiten True Love,
Strong Love en Pink Love.
Baby White, Baby Pink en Baby Brown zijn variëteiten uit de Baby-collectie. Í

brengt. Als je dat lukt, krijg je veel
punten. Dat lukt ons vaak wel. Bij het
kruisen en selecteren letten wij meer
op andere factoren. Houdbaarheid
is bij ons een belangrijk criterium, en
we letten goed op de opbouw van de
plant. Heeft de plant body, of is het
een spriet? Daarnaast selecteren we
steeds meer op de kleur van de bladeren. Donkergroen doet het beter
dan lichtgroen, want lichte bladeren
verkleuren eerder.”
Op de Horti Fair van dit najaar brengt
Rijnplant zeventien nieuwe snijAnthuriums en veertien pot-Anthuriums voor de jury. Afgelopen jaren
wist Rijnplant altijd bij de eerste drie
te eindigen. Voor dit jaar is Maurice
optimistisch. Zeker als het gaat om
Black Queen. “Daar gaat de jury zeker
voor vallen.”
(De uitslag konden we helaas net niet
meer in dit nummer meenemen.) Í
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