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Brilliant Dutch is een
nieuw concept. In
het kort: de tweelingbroers Dave en Mats
Boots verven tulpenbollen. Dat lijkt wellicht makkelijk, maar
dat is het zeker niet.
Na vier jaar testen zijn
de broers er klaar voor
om volgend broeiseizoen te starten.
Dave (links) en Mats Boots: ‘Alle bollen kwamen goed uit de verf tijdens het testen’

Geverfde tulpenbollen van
Brilliant Dutch
Tekst en fotografie: Lilian Braakman

H

et idee om tulpenbollen te verven is
volgens Dave en Mats Boots gewoon
opgekomen. “We lazen artikelen in
BloembollenVisie dat we de consument meer
moesten uitdagen met een verpakking. Wij
bedachten toen om de bollen te verven, want
een verpakking gooit men immers weg en dan
blijft de ‘saaie’ bol over. Het begon met een blik
verf uit de bouwmarkt te halen. Deze bollen
deden het natuurlijk niet vanwege zuurstofgebrek”, vertelt Dave. De zoektocht naar de juiste verf heeft twee jaar tijd gekost. Uiteindelijk
heeft een Nederlandse fabrikant in anderhalf
jaar een geschikte, milieuvriendelijke verf ontwikkeld.

WATERBROEI
Klanten hebben vooralsnog keus uit drie verschillende vormen: een hart, een vlag en een
rondje. “De vlag kan in allerlei kleuren gemaakt
worden, wat leuk is voor toeristen. Het hart is
in rood en goud beschikbaar en de ronde vorm
wordt een soort beschuit met muisjes. Leuk als
kraamcadeau met wit en blauw of roze. Weer
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eens iets anders dan een rompertje”, zegt Mats.
“Brilliant Dutch staat zes weken in de woonkamer. Het is het principe van waterbroei. De
geverfde en tevens geprepareerde tulpenbollen
staan in een witte hoogglans waterbroeibak op
prikkers. De eerste vier weken kunnen consumenten genieten van het groeiproces. Daarna
staan de tulpen twee weken in bloei. Het enige
wat de consument hoeft te doen is elke 48 uur
het water bijvullen tot de vulrand.” Dave: “‘Grow
your own’ is nu razend populair. Daar sluit Brilliant Dutch op aan.”

SNOEPWINKEL
Ook zijn er losse gekleurde bollen te koop. “Het
idee is dat mensen zelf hun kleuren kunnen
uitkiezen in tuincentra, als een soort snoepwinkel. De kleur van de bol wordt ook de kleur van
de bloem. Zo kunnen consumenten de kleuren in hun tuin in vormen of zelfs een als huwelijksaanzoek planten.” Beiden weten zeker dat
alle bollen uitkomen. “We prepareren ze en de
verf tast de bol niet aan. We hebben dit uitvoerig vier jaar lang getest en elke bol kwam goed
uit de verf. We staan dan ook honderd procent
achter ons product. We hebben er direct patent
op aangevraagd.”

De bollen komen deels bij het bedrijf Boots
Quality Bulbs vandaan, dat Dave en vader Piet
runnen. Deels wordt ingekocht om een ruime
kleurkeuze aan te bieden. De oplettende kijker
ziet op de foto ook blauwe bollen. Deze tulpen
worden natuurlijk niet echt blauw. “We proberen zo dicht mogelijk bij de kleur te komen.
Blauw is bijvoorbeeld een lila/paarse tulp. Een
gouden bol is een gele tulp. Dit doen we om
een breed palet aan mogelijkheden te bieden.
Op de verpakking geven we aan dat de kleuren
iets kunnen afwijken.”
Tijdens de testfase hebben Dave en Mats het
product bij consumenten thuis uitgeprobeerd.“
Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties gehad”, vertelt Mats. “Verschillende scholen zien dit als een leerzame ervaring
voor de leerlingen. We hebben een paar exporteurs en tuincentra gepolst, daar is voldoende
interesse in ons concept. Aan het eind van het
jaar willen we dat het product in de schappen
ligt. Dan gaan we qua beschikbaarheid met het
broeiseizoen mee. Wij zijn erg benieuwd naar
de reacties en gaan graag het gesprek aan.”
Meer informatie en beeldmateriaal is te vinden
op www.brilliantdutch.com.

