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Arie Koot: ‘Door zijn kleur en
vorm is ‘Kick-off’ heel veelzijdig’

‘Kick-off’ geeft
mooie, rijke bloemen
Wie nog durft te zeggen dat
de dahlia ouderwets is, mag
onmiddellijk in de hoek gaan
staan. Voor een bolgewas dat
zoveel kleuren en verschijningsvormen kent, is altijd
wel een plek in de tuin, op het
terras of in de woonkamer.
Dahlia ‘Kick-off ’ is ook zo’n
blijmaker.
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V

oor de doopceremonie bij de start van
het Holland Dahlia Event zochten de
organisatoren een mooie, nieuwe dahlia. In de veredelingskraam van Arie Koot in
Voorhout vonden ze dahlia ‘Kick-off’, die toen

nog onder nummer 6717 stond te prijken tussen de andere kanshebbers. Met zijn zalmoranje kleur en opstaande bloem, sprong
hij er echt uit. En zo belandde ‘Kick-off’ in de
schijnwerpers. Wat Koot betreft, had het ook
een van zijn andere zaailingen kunnen zijn.
“Er staat zoveel moois, je kunt bijna niet kiezen.”

GOEDE KNOLLENMAKER
Dahlia ‘Kick-off ’ behoort tot de categorie
decoratief, de ouders zijn Koot niet bekend.
“Ik zet alle goede moeders en goede vaders
bij elkaar en wacht dan af wat er gebeurt. En
deze zat er zomaar tussen.” Hij zag wel direct
kansen voor dit soort. “Door zijn kleur en
vorm is ‘Kick-off’ heel veelzijdig. Het is geen
tuindahlia, hij is specifiek geschikt voor de
snij. Het gewas wordt iets langer dan een
meter.”
‘Kick-off’ is lang houdbaar op de vaas en is
bovendien een goede knollenmaker, vertelt
Koot. “Verder is de steel heel stevig en staat
de bloem mooi rechtop. De bloem moet
altijd naar de zon kijken, dat geeft het mooiste beeld.”
Wat Koot betreft, kan dit nieuwe soort succesvol zijn in vele markten in Europa. “Voor

luchttransport is het een te kwetsbaar gewas. Je moet dus meer denken aan landen
in onze directe omgeving, zoals Frankrijk en
Engeland.” Over Duitsland twijfelt hij. “Daar
houden ze wat meer van harde kleuren.”
Sowieso ziet hij voor ‘Kick-off’ een mooie rol
weggelegd in menig boeket. “Deze kleur is
een mooie aanvulling op het bestaande kleurenpallet. Ik kan me voorstellen dat bloemisten hier goed mee uit de voeten kunnen.”

Op www.premium-varieties.com vertelt
Arie Koot in een video over Dahlia ‘Kickoff’. Premium Varieties is het online platform waar broeiers alle informatie kunnen vinden over de onderscheidende
rassen die bij CNB zijn ondergebracht.
De website vormt de basis met actueel
nieuws, interessante artikelen, video’s en
teelttechnische informatie.
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