PASSIE

‘Een combinatie van spel
en vakinhoud’
Je zou hem – gelet op alle tijd en energie die hij er al ingestoken
heeft – met gemak kunnen aanduiden als ‘Mister Tulpen Keuren’. Gerard van Dijk (71) is een bevlogen man; alles wat hij doet,
doet hij met veel enthousiasme. Daarmee weet hij veel te bereiken. Zo wist hij meer lijn te krijgen in het tulpen keuren in de verschillende regio’s. Sfeer, beleving en vakkennis; daar draait het
allemaal om voor hem.
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G

erard van Dijk werd geboren op 25
december. Als een heus ‘kerstkindje’ lijkt hij een missie te hebben in dit
leven. Hij wil mensen bij elkaar brengen, verbeteringen realiseren, sfeer en beleving creëren.
En daarbij laat hij zich door weinig weerhouden. Hij heeft die missie tenslotte niet voor niks.
Vanaf zijn geboorte is Van Dijk als het ware
geïnjecteerd met liefde voor het bollenvak.
“We woonden in De Engel en mijn vader had
een bloembollenkwekerij aan de Spieringerweg op de zandplaat in de Haarlemmermeer.
Samen met mijn broer en drie zussen heb ik
heel wat uurtjes meegeholpen op het bedrijf.”
Zelf kweker worden, was echter nooit een
optie. “Ik wilde de handel in. Toen ik nog thuis
woonde, deed ik al de verkoop van mijn vaders
bollen.” HBG – het huidige CNB – was zijn eerste werkgever. “Ik hield me bezig met reclames
en geschillen.” Na zijn diensttijd kwam hij in
dienst van C.J.M. Vester in Voorhout waar hij
de boekhouding en de inkoop deed en ook
veel reisde. In 1971 werd hij aangenomen bij
P. Nelis & Zonen BV, aanvankelijk voor de
inkoop. “Uiteindelijk werd ik daar adjunct
directeur.” Officieel nam hij hier afscheid op
zijn 65ste, maar inmiddels is hij toch weer
actief voor het exportbedrijf. “Ik doe nog wat
inkoop en wat hand- en spandiensten.”

NEGEN REGIO’S
Zijn belangstelling voor het keuren ontstond
toen Wim Lemmers hem benaderde voor de
tulpenkeuringswedstrijden die HBG organiseerde. “Ze zochten nieuw bloed en ik had al
eens bij wat shows gekeurd. Het leek mij wel
leuk.” Initiatiefrijk als hij is, nam Van Dijk al snel
het voortouw bij de organisatie van de keuringen. In de loop der jaren breidde het aantal
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regio’s waar wordt gekeurd flink uit. “Inmiddels
zijn er negen regio’s actief en we zijn niet ontevreden over het aantal deelnemers.” Tegenwoordig zijn er duidelijke afspraken tussen de
regio’s over de wijze van keuren. “Dat was lange tijd niet zo. Elke regio had zo zijn eigen aanpak, waardoor de verschillen tijdens het Nederlands Kampioenschap behoorlijk groot konden
zijn. Daarom hebben we alle koppen bij elkaar
gestoken en de regio’s aan elkaar gekoppeld
onder de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren’.

wers Festival wordt daarmee een aardig begin
gemaakt. “Dan nodigen we consumenten ook
uit om mee te doen met de keuring. We leggen
de spelregels uit en dan kunnen ze aan de slag.
Daarmee hopen wij dat zij opeens anders naar
het product gaan kijken. Het zou mooi zijn als
het daardoor nog meer bij ze gaat leven.” Beleving; daar gaat het wat Van Dijk betreft ook om
bij het tulpen keuren: “Je moet de drive hebben om met andere ogen naar het sortiment
te kijken. Via het tulpen keuren doe je kennis
op, zeker als je het regelmatig doet. Daardoor
kun je bijvoorbeeld als broeier betere keuzes maken. Ik zie het als een leerproces. Daarbij heb ik een fascinatie voor nieuwe soorten.”
Tulpen keuren is een mooie combinatie van
‘spel’ en ‘vakinhoud’ vindt Van Dijk. “Je moet
heel goed kijken naar het product om te kunnen scoren.”

SAMENHANG

We hebben goede afspraken gemaakt en we
hanteren een gezamenlijke lijn voor het tulpen keuren. Er is eenheid ontstaan, zodat je
echt kunt spreken van een Nederlands Kampioenschap. Het NK Tulpen Keuren is volwassen geworden.” Daarbij weet de stichting een
groot aantal sponsors aan zich te binden zoals
bemiddelingsbureaus CNB en Hobaho, maar
ook FloraHolland, BloembollenVisie, Flynth
en Interpolis. Ook het Productschap Tuinbouw
ondersteunt deze activiteit.

Van Dijk vindt het ook belangrijk dat het tulpen
keuren bijdraagt aan het ontstaan van meer
sfeer en samenhang in het vak en contacten tot
stand brengt tussen jong en oud. “Bovendien is
het een goede manier om jonge mensen te binden. En dat is heel belangrijk, want als we dat
niet doen, zal dit vak langzamerhand uitsterven. Hoeveel jongelui kiezen nou tegenwoordig nog de richting bloembollen? Ze zitten allemaal voor de tv of achter de computer. Onder
jongeren is weinig belangstelling voor deze
sector en dat baart mij wel zorgen.” Bij de keuringen worden dan ook nadrukkelijk de leerlingen van het Wellant College betrokken die bij
FloraHolland mogen keuren en dan direct een
rondleiding krijgen over de veiling. “Laatst hebben we een leuke bijeenkomst georganiseerd
voor de leerlingen van het Clusius College in
Hoorn, bij Proeftuin Zwaagdijk.” Op het Fioretti
College in Lisse was Van Dijk betrokken bij een
duurzaamheidsproject. “Daarbij viel mij op dat
kinderen die zó dicht bij Keukenhof wonen en
in het voorjaar overal bloeiende bolgewassen
kunnen zien, zó weinig van dit vak en de streek
weten.”

Het feitelijke keuren is maar een onderdeel van
het geheel. “Daar omheen moet van alles georganiseerd worden. Van bollen selecteren en
laten afbroeien tot en met het organiseren van
de wedstrijd. Gelukkig hebben we goede mensen die ons daarbij helpen, zoals Hans Dekker
van CNB.” Van Dijk zou bij wijze van spreken
het liefst de hele wereld aan het tulpen keuren hebben. “Ik wil de liefde voor het bollenvak
verder verspreiden.” Tijdens het Holland Flo-

Eén van Van Dijk’s missies is het aantal deelnemers aan de tulpenkeuringen te verhogen. “Er
doen nu zo’n 120 jongeren mee, maar dat aantal moet omhoog, naar 300 of 400. Daarvoor
heb je mensen nodig die de juiste drive kunnen
overbrengen.” En het programma moet interessant zijn, weet Van Dijk. Daarvoor bedenken
hij en zijn mede-organisatoren steeds nieuwe
invalshoeken. “Sinds vorig jaar werken we met
thema’s. Deelnemers komen binnen, gaan eerst

‘Het allerleukste is dat ik
door de jaren heen mensen
zie groeien in het vak’

Gerard van Dijk: ‘Je moet de drive hebben om met andere ogen naar het sortiment te kijken’
keuren en krijgen daarna een voordracht van
een interessante spreker. Vervolgens maken we
de uitslagen bekend en is er ruimte om vragen
te stellen en met de jury in discussie te gaan.
Dat werkt heel goed, zo hebben we al heel wat
gezellige avonden gehad.” Terugblikkend heeft
vooral de legionellatragedie tijdens de Westfriese Flora veel indruk op hem gemaakt. Ook
die eerste keuringsavond in Kennemerland zal
hij nooit meer vergeten. “We waren al blij met
vijftien deelnemers. Bleken er in de hal dik zestig mensen te staan die allemaal wilden meedoen. Dat was meteen een groot succes.” Van
Dijk kent wel meer van die anekdotes die hij
graag met je deelt. Over ‘dat jonge ventje’ dat
hem wees op een te keuren pot tulpen waar
een gek blad aan zat. Hij vertrouwde Van Dijk
toe dat hun hond de tulp blijkbaar zo lekker
vond ruiken dat hij er niet af kon blijven. Daardoor was het blad gescheurd. Maar ja, er was zo
gauw geen andere pot voorhanden. Erg vermakelijk vindt hij dat. En dat hij de Clusius-leerlingen – die met frisse tegenzin en de handen
in de zakken binnen kwamen – vroeg zich voor
te stellen, waarna bleek dat hij de ouders kent
van achttien van de twintig leerlingen. Vervolgens werd ‘het verplichte uitje’ nog heel gezellig. Die momenten geven hem voldoening. Hij
verheugt zich alweer op de volgende dag. Dan
staat een activiteit op het programma op het
Martinus College in Hoogkarspel.

Zo lang Van Dijk nog een volledige baan had bij
Nelis, was zijn keuringswerk wel eens lastig te
combineren met zijn drukke privéleven, waarin
hij onder andere actief is in de voetbalwereld.
Daarbij doet hij niet alleen de tulpenkeuringen,
maar ook die op het Holland Flowers Festival
en de Driebanflora. “Gelukkig heeft mijn vrouw
veel begrip, zij is een kwekersdochter – van de
Gebroeders Zandwijk – en weet heel goed hoe
het werkt in dit vak. Bovendien kent ze mij, ik
ben geen type om achter de geraniums te gaan
zitten. Mijn dochter wist ook al heel jong dat
‘papa een grote hobby’ had, maar dat zorgde
nooit voor problemen. De een gaat biljarten, en
ik heb mijn keuringswerk. Nu ik geen volledige
baan meer heb, laat het zich wel beter combineren. Ik doe ook veel dingen samen met mijn
vrouw. En bovendien gaan de keuringen niet
het hele jaar door.”

GROEIEN
Door de jaren heen heeft Van Dijk een grote
kring van contacten opgebouwd. “Ik ken inmid-

dels ongelooflijk veel mensen. Nadeel daarvan
is wel dat je ze ook allemaal weer kwijt kunt
raken. Ik ben een verzamelaar van levensverhalen geworden.” Verder weet hij – door al dat
keuren – veel over het product en het actuele
assortiment. “Maar het allerleukste vind ik nog
dat ik door de jaren heen mensen zie groeien
in het vak. Ik kwam laatst twee leuke jonge studenten tegen die een mooie carrière tegemoet
gaan, daar zit écht wat in. Dat vind ik geweldig
om te zien.” Op een dag – hij weet nog niet wanneer – zal Van Dijk het stokje overdragen aan
zijn opvolgers. “Daar ben ik nu al mee bezig,
want ik wil het goed achterlaten en de continuïteit gewaarborgd hebben. Natuurlijk gaan
die opvolgers het op hun eigen manier doen,
en dat moet ook. Het is juist leuk om je eigen
ideeën vorm te geven.” Nou moeten we niet
denken dat Van Dijk thuis in de luie stoel gaat
zitten. “Ik heb nog een functie bij FC Lisse en
daar zal ik me dan meer op gaan richten. Ik zal
me zeker niet vervelen.”

Resumé
Gerard van Dijk brengt graag mensen bij elkaar. En hij wil de vakkennis onder vakgenoten
behouden en vergroten. In zijn activiteiten rond de tulpenkeuringen kan hij zijn ei heel
goed kwijt. Op deze pagina’s vertelt hij wat hem drijft en wat hij met al zijn inspanningen
bereikt. Een portret van een gedreven vakgenoot. Een vakgenoot met een passie.
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