KEURINGEN

‘Je moet heel goed plannen’
Zonder tulpen geen tulpenkeuringen. En dus is het duo Duin en
Dekker jaarlijks in touw om de juiste soorten op de juiste tijd en
plaats te krijgen. Hans Dekker van CNB kiest het te keuren sortiment en levert de benodigde bollen bij Proeftuin Zwaagdijk aan
waar Pieter Duin de broeierij verzorgt. Dat betekent enkele duizenden tulpen, bestemd voor de verschillende afdelingen en het
Nederlands Kampioenschap.

welke soorten ik waar vandaan moet halen.
De leveranciers probeer ik ieder jaar af te wisselen, net als het te keuren sortiment. We willen bijvoorbeeld niet alleen enkele tulpen,
maar zo nu en dan ook een crispa- of parkiettulp. Daarbij komt veelal het nieuwere sortiment aan bod, aangevuld met ‘oudere’ tulpen
die altijd goed scoren, zoals ‘Abra’, ‘Brigitta’ en
‘Ben van Zanten’. ’s Zomers kan het verzamelen van de verschillende soorten beginnen.
Dan moeten we dus al weten voor welke afdelingen we de broeierij gaan verzorgen en wat
hun keuringsdata zijn.”
Deze informatie krijgen de mannen toegespeeld via de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren. “Het bestuur heeft bij de
oprichting van de stichting ten doel gesteld
alle keuringen in verschillende regio’s zo gelijk
mogelijk te houden”, vertelt Duin. “Zo hebben
de deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap eenzelfde basis. Wij zorgen dat de
afdelingen voor wie wij broeien dezelfde soorten voorgeschoteld krijgen. Komend jaar zijn
dat Creil, Stede Broec, Kennemerland, Lisse
en Zuidwest-Nederland. Het sortiment voor
Breezand wordt ook op Proeftuin Zwaagdijk
afgebroeid, maar de bollenaanvoer verzorgt
deze afdeling zelf. Zij kiezen er bewust voor
om soorten te keuren die in de eigen regio
geteeld worden, en die formule werkt. Zodra
de afdelingen en keuringsdata bekend zijn,
kan het juiste sortiment samengesteld worden. Om een goede pot tulpen te maken, heb
je minimaal 20 tulpen nodig. En dat keer vijf
afdelingen, dus reken maar uit hoeveel tulpen
je nodig hebt.”

AMBACHTELIJK
Pieter Duin (rechts) en Hans Dekker: ‘Ieder jaar is anders’
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H

et is ieder jaar weer flink puzzelen:
zes regio’s met ieder drie tot zes keuringen op verschillende data á 12 potten tulpen van goede kwaliteit. Aan Proeftuin
Zwaagdijk de eer de puzzel kloppend te maken
en te zorgen dat de juiste tulpen op het juiste
moment bloeien. Dat gebeurt dit seizoen voor
de vierde achtereenvolgende keer. “Met de
overname van Van den Hoek’s Broeiproeven
is de broeierij voor de tulpenkeuringen onze
kant op gekomen”, vertelt Pieter Duin. “In 2007
broeide Van den Hoek de tulpen nog zelf af. Het
jaar erop was onze vuurdoop, alles was nieuw.
Daarvoor heb ik nauw contact gehad met
Gerard van Dijk, coördinator van de tulpenkeu-

ringen. De planning is namelijk heel belangrijk.
En niet te vergeten de aanvoer van de bollen.
Jan van den Hoek verzorgde dit zelf, maar bij
Proeftuin Zwaagdijk leveren klanten hun bollen aan. Het past niet in ons systeem om met
een vrachtwagen rond te rijden en alles zelf op
te halen.”

VEEL VARIATIE
Zo kwam Hans Dekker uit De Goorn in beeld.
Sinds 1981 deed hij als individuele deelnemer al mee aan de tulpenkeuringen bij Van
den Hoek en toen in Creil een tulpenkeuring
op poten werd gezet, trad Dekker aan als jurylid. “Vanuit CNB verzorgde ik de organisatie
rondom de Podiumtulp; het verzamelen van
de bollen voor de tulpenkeuringen lag in het
verlengde. Ik zit veel langs de weg en weet

Dat kwaliteit hoog in het vaandel staat bij het
tulpen keuren, weten Dekker en Duin maar al
te goed. Het is een stukje promotie voor het
tulpenvak. Zeker op het NK moet alles er piekfijn uitzien. “Toch zou het voor het spelelement leuk zijn als er af en toe een misser tussen zit. Een strakke pot met één kromme poot
is veel moeilijker te beoordelen.” Momenteel
zijn alle tulpen bij Proeftuin Zwaagdijk binnen
en opgeplant. Dekker: “Zodra ik de bollen bij
de kwekers heb opgehaald, worden de broeischema’s gemaakt. De broeierij is bij Proeftuin
Zwaagdijk in vertrouwde handen. Vervolgens
vraagt alleen het oppotten en afhalen om een
goede afstemming. Elke afdeling keurt op een
andere dag.” Duin ziet het vooral als een uitdaging om goede potten af te leveren. “Het blijft
handwerk, een ambachtelijke klus. Het geeft
veel voldoening als de tulpen goed scoren.”
En volgens Dekker is elk jaar anders. “Je komt
steeds weer nieuwe dingen tegen, daar leer je
veel van.”
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