Anders kijken naar
promotie hyacint
Gezondheid goed, prijzen goed, kennis op orde. Geen vuiltje aan de lucht bij
de hyacint, zo leek het tijdens de jaarvergadering van de KAVB-productgroep
Hyacint. Maar wat promotie betreft laat de sector kansen liggen. En dat terwijl
het project AYA al vier jaar aantoont dat die kansen er liggen.
Tekst:Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Vakprijs voor
M.C. Zonneveld
Tijdens de jaarvergadering maakte
directeur Bart Siemerink van de Keukenhof de prijzen bekend van de beoordeelde hyacinten. Bij de snijhyacinten
ging de eerste prijs naar ‘Sweetheart’
van P. & G. van Haaster. Mooiste pothyacint was ‘Siberia’ van Markglory. De
snijhyacintencollectie van Nijssen & Van
Haaster kreeg de prijs voor de beste
inzending. Beste noviteit was de meerstelige, lichtroze zaailing LRS 72037 van
J.F.M. Hogervorst en de vakprijs 2018
ging naar M.C. Zonneveld.
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‘B

e good and tell it.’ Wie kent die uitspraak
niet? Simpel gezegd komt het erop neer
dat je de kansen die er zijn moet pakken
en daar ook de wereld over informeert.
Maar dat informeren, hoe doe je dat? Reclame is mogelijk, maar duur. Promotie is een prima alternatief.
Als het om bloembollen gaat, is de Keukenhof met zijn
ruim 1 miljoen bezoekers een uitgelezen plek om te
laten zien wat de consument allemaal kan doen met
dit product. Menig inzender in het park neemt hyacinten op in zijn presentatie. Maar die bloeien maar
een week of drie, hooguit vier, terwijl het park acht
tot negen weken open is. Mogelijkheden om de volle
periode de hyacint te laten zien, zijn er zeker. Groepen
telers van andere siergewassen weten dat maar al te
goed. Die laten permanent hun producten zien in een
van de paviljoens.
De hyacint heeft al jaren een eigen show bij de start
van het seizoen. Over de belangstelling voor deze
show maakt de Keukenhof zich bij monde van directeur Bart Siemerink zorgen. Tijdens de jaarvergadering Hyacint hield hij de aanwezigen voorafgaand aan
de prijsuitreiking van de show voor dat de belangstelling om te showen afneemt. “De hyacint is de smaakmaker voor veel bezoekers. Maar wat zien we? Potten
met showhyacinten maken is een uitstervend vak. De
nieuwe generatie heeft daar geen tijd meer voor. De
snijhyacinten die er staan, komen voor het merendeel
uit de veilingaanvoer. Het is goed als u zich afvraagt
hoe u het platform dat de Keukenhof is, wilt blijven
gebruiken. Ik kan u melden dat de belangstelling om
te showen op ons park groot is. Kijk maar naar de Tulpenshow. Daar is de Lisianthus bijgekomen. Een groep
telers wil dat product bij ons laten zien en regelt dat.”

Nieuw boek teelt en broei
Uit handen van Martien van der Poel kreeg Tim Kapiteijn van Kapiteyn
uit Breezand het eerste exemplaar uitgereikt van het nieuwe boek
Teelt en broei van hyacinten. Van der Poel schreef samen met Peter
Knippels dit boek, dat is geschreven op initiatief van de Bollenacademie. Sinds najaar 2016 voert de Bollenacademie het project Studiebol uit, dat als doel heeft om de kennis over de vele facetten van
de bloembollensector op papier en digitaal beschikbaar te maken.
Eerder verschenen er al teelt- en broeiboeken over tulp en lelie en
een ketenboek. Het nieuwe boek over hyacinten kost 59 euro en is
te bestellen via www.webshop.ontwikkelcentrum.nl.

5.000 BOSSEN
Dat er nog wel degelijk kansen zijn op promotiegebied, maakten Rob van Haaster en Eveliene Manten
duidelijk. Manten is van de stichting AYA, die zich
inzet voor jongeren van 18 tot 35 jaar die met kanker
te maken krijgen. In die leeftijd komt kanker extra
hard aan, aldus Manten. “Je bent net met een studie
begonnen, gaat een relatie aan, krijgt je eerste baan,
kortom een roller coaster. En dan ook nog kanker.”
Deze stichting kwam vijf jaar geleden in contact met
Rob van Haaster, teler en snijhyacintenbroeier. “We
wilden een actie op touw zetten om geld in te zamelen
en we kwamen uit bij de hyacint. Met Rob maakten
we een plan waarbij promotie van de hyacint en een
goed doel samengingen.”
Hyacintenbroeiers stelden in 2015 voor het eerst 2.500
bossen snijhyacinten beschikbaar en de stichting
zorgde voor de verkoop. Resultaat: bijna 10.000 euro.
Afgelopen winter stond de teller op 5.000 bossen en
werd ruim 25.000 euro opgehaald. Daarnaast hadden
de media veel aandacht voor AYA en de hyacint.
Voor Rob van Haaster is dit een voorbeeld hoe je de
hyacint kunt promoten. “Hier moeten we mee doorgaan. Als je ziet waarvoor je dit doet, dan ben je blij
dat je iets terug kunt doen. Ik denk dat er nog meer
mogelijk is dan de snijhyacint promoten. Laten we
kijken als ondernemers of we aan de slag kunnen met
bol-op-pothyacinten, met plantmomenten. Doe mee en
kom met ideeën. Wees trots op je product.”

BKD: Kwaliteit in orde
Namens de Bloembollenkeuringsdienst maakte hoofd keuring en
kwaliteit Peter van Nieuwkoop duidelijk, dat de gezondheid van
hyacinten op orde is. Van het totale areaal van ruim 1.100 ha werd
in 2017 slechts 31 ha afgekeurd, voornamelijk vanwege rasonzuiverheid. “Een stabiele situatie”, aldus Van Nieuwkoop. Dat geldt ook
voor het witsnot, dat een aantal jaren geleden telers en exporteurs
de nodige hoofdbrekens bezorgden. Door het verplicht toetsen is
de situatie gestabiliseerd, zo liet Van Nieuwkoop zien. Ruim 80%
van de partijen is vrij van witsnot. Het percentage partijen dat voor
100% is besmet is in vijf jaar tijd afgenomen van dertien naar drie.
Van Nieuwkoop had ook nog minder goed nieuws voor de aanwezigen. Eind 2019 komt er een nieuwe Europese richtlijn voor het
Plantenpaspoort. Die verplicht broeiers om op de kleinste verpakkingseenheid van een product een plantenpaspoort te vermelden.
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