BLOEM IN BEELD

CNB Midwinterflora etalage

Bas Scholten en Wim Zandwijk pakken fors uit met 26e inzending

Terwijl het handelscentrum van CNB wordt omgedoopt tot
showtheater, leggen enkele tientallen inzenders de laatste hand
aan hun te showen materiaal. Van 4 tot en met 7 januari 2011
zijn zij present op de CNB Midwinterflora. Voor het vak het
moment om met de vroegheid van cultivars te pronken. BloembollenVisie blikt vooruit met een trouwe inzender die dit jaar
fors uitpakt en een kersverse deelneemster.
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‘ZO VROEG MOGELIJK HYACIN
TEN IN BLOEI’
Vorig jaar kregen zij voor hun 25e inzending
nog een zilveren tulp overhandigd. Dit jaar
zijn Bas Scholten en Wim Zandwijk van het
CNB Hyacintenteam, inzender van het eerste
uur, opnieuw present. En hoe? De vertegenwoordigers zijn de enige die een ‘echte’ hya52 • BLOEMBOLLENVISIE • 30 december 2010

cinteninzending verzorgen en pakken dit jaar
groots uit. Een scala aan hyacintencultivars
staat opgeplant bij Proeftuin Zwaagdijk, waarvan er ongeveer 50 zullen worden geshowd tijdens de CNB Midwinterflora. “De hyacint is
een typische voorjaarsbrenger, tijd om dit ook
als zodanig onder de aandacht te brengen”, vertelt Scholten. “Samen met Proeftuin Zwaagdijk
werken we dit jaar aan meer promotie voor het
product tijdens de Midwinterflora.” De veelzijdigheid van hyacinten kan de bezoeker van de
Midwinterflora niet ontgaan, dankzij een extra

grote inzending. “Net als vroeger”, aldus Scholten.

VROEGHEID
De hyacintenbollen, zo’n 100 cultivars in totaal,
zijn afkomstig van de Floratuin in Den Helder. Als ze niet allemaal van dezelfde locatie
komen, zou het volgens Scholten en Zandwijk
onmogelijk zijn om ze te prepareren en gelijk in
bloei te krijgen. “Dit jaar heeft E.J.M. Damen in
Voorhout de hyacinten voor ons geprepareerd.
Goed prepareren blijft een vak apart, maar het
is weer gelukt. En mede dankzij de samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk kunnen we dit
jaar groots uitpakken. We proberen er alles
aan te doen om hyacinten onder de aandacht
te brengen. De Midwinterflora is daar een prima medium voor. Veel vakgerichte showgelegenheden in het vroege voorjaar zijn er namelijk niet. Het leuke is dat je de vroegheid van
bepaalde cultivars goed kunt zien, een ontzettend belangrijke eigenschap voor een hyacint.
Broeiers willen zo vroeg mogelijk hyacinten in
bloei hebben. Met Franse bollen lukt dat aardig, maar het mooiste is natuurlijk wanneer
een cultivar van zichzelf vroeg is.”

e voor vroege cultivars
VERNIEUWING
De mannen van het CNB Hyacintenteam zullen tijdens de Midwinterflora een compleet
assortiment hyacinten showen, bestaande uit
nieuwe en gangbare cultivars. Scholten geeft
toe dat er momenteel weinig nieuwe soorten
geïntroduceerd worden. “Toch is die vernieuwing wel belangrijk. Het consumentengedrag

‘VROEGE SOORTEN MET
ELKAAR KRUISEN’
Een nieuw gezicht tijdens de 26e CNB Midwinterflora is Lydia Boots. De 57-jarige vakgenote
uit Hem is zo’n 15 jaar actief met het kruisen van
tulpen. Onder de naam Lybo veredeling introduceert zij verschillende tulpensoorten die zichzelf
de afgelopen jaren bewezen hebben, en vaak al
met flinke aantallen. Een serieuze business, wat
als hobby begon en nog steeds een grote hobby is. Lydia heeft er de groene vingers voor, zoals
ze zelf zegt. “Mijn man heeft een bloembollenbedrijf met tulpen en gladiolen, waar inmiddels ook mijn zoon in participeert. Toen mijn
kinderen groter waren, wilde ik graag iets erbij
doen. De veredelingssector was me niet onbekend. Ik heb tien jaar lang bij een veredelingsbedrijf in bloemen- en groentezaden in Enkhuizen gewerkt.”

verandert, daar moeten wij als vak wel in mee.
Kerst is een hele belangrijke periode voor de
hyacintenafzet, dat vraagt om korte en stevige hyacinten. Wit en blauw zijn nog steeds
de meest populaire kleuren. Nieuwe soorten
als ‘Fairy White’, ‘Rembrandt’ en ‘Scarlet Pearl’
zullen het dus goed doen in de markt. Kortom, vroeg en kort zijn de eisen.” Voor Proef-

tuin Zwaagdijk is het de eerste keer dat zij zo
grootschalig en vroeg in het jaar hyacinten
broeit. Scholten en Zandwijk leveren de kennis en gaan regelmatig kijken. Al met al gaat er
flink wat tijd in zitten. “De voorbereidingen zijn
goed verlopen; we hebben de hyacinten op tijd
in bloei gekregen. Wij verzorgen een kleurrijke
Midwinterflora.”

is belangrijk dat een soort hiervoor geschikt is,
want tulpen worden tegenwoordig massaal op
water gebroeid. Dat aandeel zal komende jaren
alleen maar toenemen.”

lichtroze ‘Lynn’, de donkerrode ‘Kay’ en een
zuurstokroze, onder nummer staande tulp.”

SAAMI
Enkele soorten waar Lydia hoge verwachtingen
van heeft en die er komende jaren aankomen
zijn ‘Saami’, ‘Kay’, ‘Lynn’, ’85K297-3’, ‘Richarda’, ‘Lornah’ en ‘Twinny’. De eerste vier zullen
tijdens de Midwinterflora geshowd worden.
Lydia: “De warmgele ‘Saami’ is een hele vroege triumphtulp met een sterke houdbaarheid
en grote gelijkheid tijdens de broei. Bovendien heeft deze tulp slechts 19 tot 20 kasdagen nodig. De cultivar is nog heel nieuw, maar
ik heb er al flink wat kilo’s van. Tijdens de Midwinterflora zal het soort daarom in porties van
100 kg uitgegeven worden. Andere soorten die
ik op dit moment graag wil laten zien zijn de

In totaal heeft het veredelingswerk van Lybo al
honderden tulpen opgeleverd, vaak nog kleine
hoeveelheden. Een aantal soorten waar al flink
wat RR van staat, 28 in totaal, worden komend
voorjaar groen geveild. Ze worden deze winter in de CNB-showkas met begeleidende flyer
geshowd, zodat men kan zien wat men koopt.
Lydia zendt ook steeds vaker in op shows en
evenementen, zoals het Holland Flowers Festival, de Driebanflora, Keukenhof, de KAVB-keuringen en de podiumtulp. “Nu is het moment
om een beetje uit te pakken”, zegt ze. “De soorten voor de Midwinterflora staan er tot nu toe
(half december) goed bij. ‘Saami’ racet erover
en is er bijna, de anderen moeten nog even. Het
is een kwestie van de juiste temperatuurbehandeling geven.”

WEGGOOIEN
Met haar veredelingswerk wist Lydia al vrij snel
wat zij wilde: kwalitatieve tulpen, geschikt voor
de vroege broeierij. “Ik kruis het liefste vroege
soorten met elkaar”, vertelt zij. “Nog lang niet alle
soorten tulpen kunnen voor de kerst in bloei
getrokken worden. Daar liggen kansen. Ik richt
me in dit segment vooral op een goede witte,
rode, roze of gele tulp. Oftewel, eenkleurige tulpen zonder randje of vlam. Hier is tenslotte altijd
een markt voor. Als veredelaar moet je veel investeren en geduld hebben. Het duurt al gauw vier
of vijf jaar voordat je resultaat hebt en de eerste
tulpen van een soort kunt broeien. Vervolgens is
het de kunst om weg te gooien. Dat vind je vaak
zonde, want alles is mooi, maar je moet echt kijken naar de kwaliteit die het oplevert.”
Die kwaliteit lijkt Ldyia met een aantal van haar
nieuwe cultivars bereikt te hebben. Al haar tulpen worden uitgebreid getest, ook in de broeierij. “Ik wil wel dat mensen iets goeds kopen,
een soort waar ik volledig achter sta. Voor het
veredelen en testen heb ik de mogelijkheid om
van alle faciliteiten binnen het bedrijf van mijn
man en zoon gebruik te maken. Ook te velde
heb ik de nodige ondersteuning. Voor een aantal van mijn cultivars loopt momenteel een test
op Proeftuin Zwaagdijk met waterbroei. Het

Lydia Boots: ‘De tulpen voor de Midwinterﬂora staan er goed bij’
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