KEURINGEN

‘Oefening baart kunst’
Er werd over gesproken in de
kantine bij zijn werkgever en
ook in het dorpsblad kwam
de Tulpenkeuring Wervershoof regelmatig naar voren.
Het maakte Danny Louter (21)
nieuwsgierig genoeg om eens
een kijkje te nemen. Inmiddels
is hij al vijf jaar een trouwe deelnemer, maar een eerste plek
heeft hij nog niet weten te veroveren. De enthousiasteling laat
zich echter niet zomaar uit het
veld slaan.
Danny Louter: ‘Mijn bollenhandel helpt me bij de soortenkennis’
Tekst en foto: Jeannet Pennings

Z

elf is Danny geen bollenkweker of broeier, maar hij is wel bekend met de sector. En dat kan ook haast niet anders
als je uit Wervershoof komt. Op zijn 12e ging
Danny al bollen pellen bij een kweker in de
buurt. “Ik wilde graag aan het werk. Mijn opa
heeft een bloembollenbedrijf gehad, waar mijn
moeder altijd heeft meegeholpen, en dat leek
mij ook wel leuk. Ik ging eerst bij de ene kweker aan de slag en toen de klus geklaard was
ben ik naar een volgende kweker gegaan die
later begon met pellen. Alles deden we met de
hand en het was ontzettend gezellig. Toen het
bollenseizoen voorbij was wilde ik verder werken. Zodoende ben ik bij een tulpenbroeierij in
Andijk terecht gekomen. Daar deed ik van alles:
opplanten, plukken, bossen, koppen enzovoort.
Zo ben ik de broeierij ingerold. Ik vind het werken met bloemen erg leuk. Het proces dat er uit
een bolletje een bloem komt blijft bijzonder.”

UITDAGING
Twee jaar later kwam Danny bij Karma BV in
Wervershoof terecht, een tulpenbedrijf dat jaarlijks miljoenen tulpen produceert. Hij sleepte
ook zijn drie broertjes mee en nog steeds is Danny er actief. “Op een verdwaalde zaterdag als zij
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het druk hebben of ik rustig, help ik nog wel eens
mee. Via Karma ben ik met het tulpen keuren in
aanraking gekomen. Er werd over gesproken in
de kantine en het stond geregeld in het dorpsblad. Ik ging dus maar eens kijken wat het precies inhield. De eerste keer had ik 40 strafpunten”, lacht Danny. Met behulp van wat mensen
met ervaring en de organisatie kreeg hij de slag
te pakken. “Ik ben een keer tweede en twee keer
derde geworden. Dat leverde één keer de slagroomtaart op. Winnen is me nog niet gelukt,
maar ik blijf proberen. Oefening baart kunst. Het
is een uitdaging om steeds zo min mogelijk punten te halen. En de sfeer is altijd goed.”
In het dagelijkse leven houdt Danny zich niet
met tulpen, maar met groenten bezig. Hij werkt
drie dagen per week als transportregisseur bij
groentesnijderij Hessing in Zwaagdijk. “Zodra
de orders binnen zijn, zorg ik dat de producten
over de juiste vrachtwagens worden verdeeld
en dat deze op tijd op plaats van bestemming
zijn. Het is een hectische baan, maar erg leuk.
In mijn overige tijd houd ik mij bezig met een
thuisstudie Resort- en Hotelmanagement en
verzorg ik drive-inshows. Daarnaast heb ik ’s
zomers een eigen bollenhandel.” Toch nog een
beetje in de bloembollen dus, iets wat eigenlijk
als hobby is begonnen. “Ik kreeg wat bollen van

mijn oude baas en die plantte ik op. Het jaar
erop waren het er al zoveel dat ik ze ben gaan
verkopen aan particulieren en later ook aan
handelaren. Nu haal ik elke zomer bollen op bij
kwekers in de buurt en die verkoop ik door aan
derden. Het is allemaal maatwerk. Tegenwoordig gaan er wel tienduizenden bollen in om.”

SOORTENKENNIS
Via de tulpenkeuringen breidt Danny zijn netwerk steeds verder uit. En de bollenhandel
helpt de jonge ondernemer op zijn beurt weer
bij het keuren. “Ik leer op deze manier ontzettend veel tulpencultivars kennen. Die informatie komt goed van pas tijdens de soortenkenniswedstrijden die twee keer per seizoen worden
gehouden. Dat gaat me goed af. Ook het tulpen
keuren zelf gaat steeds beter. Ik heb mezelf de
afgelopen jaren zien verbeteren. Moeilijkste
onderdelen zijn naar mijn mening het blad en
de bloem, omdat de richtlijnen hiervoor minder scherp zijn. Ook de parkiettulpen zijn een
struikelblok. Alles wat afwijkt van het normale
vraagt om een andere beoordeling. Maar zoals
ik al zei, ik blijf proberen. Komend jaar heb ik de
keuringsdata alweer vrij genomen, aangezien
ik vaak ´s avonds werk. Mijn doel? Die eerste
plek en deelname aan het Nederlands Kampioenschap.”

