Ontzorgen als
toverwoord
De komende maanden is het op tal
van plekken showtime. Of het nu
Lentetuin Breezand heet, Keukenhof
of een marktbroeishow, het product
staat in de schijnwerpers. Showen
is voor veel bedrijven steeds minder
vanzelfsprekend. Redenen genoeg, maar
ook een gemiste kans.

“M

et showen zet je wel je bedrijf op de
kaart”, zegt Peter Schilder, bij Proeftuin
Zwaagdijk verantwoordelijk voor de
broeiproeven. “In de sierteelt is het steeds
duidelijker: niet showen in Keukenhof is een gemiste kans”,
voegt Henk de Mooij, parkmanager van Keukenhof hieraan
toe. “De combinatie van een productshow met een aanvullende activiteit pakt vaak goed uit”, aldus Diane Gortzak,
bij CNB manager communicatie en promotie. “De meeste
bedrijven hebben geen bijzonder sortiment om te showen”,
stelt Johan van Scheepen, taxonoom bij de KAVB en verantwoordelijk voor de wekelijkse bloemenkeuring. Meningen
genoeg over de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied
van het showen.
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Showen gebeurt nog steeds, maar de vanzelfsprekendheid
ervan is flink aan het veranderen. Dat heeft zo zijn redenen.
Johan van Scheepen somt er een aantal op. “Showen is heel
arbeidsintensief, noviteiten worden nauwelijks meer betaald
en het assortiment per bedrijf wordt steeds kleiner. Van dat
assortiment is vaak al een flink deel vroegtijdig verkocht,
waardoor showen minder noodzakelijk is. Wat ook meespeelt, is dat op de plaatsen waar je showt niet altijd meer
zoveel mensen komen kijken. Verder speelt het weer een
rol. Als het veel regent in het voorjaar of in de nazomer,
dan zien we minder narcissen en dahlia’s op de wekelijkse
keuring.”
Diane Gortzak ziet ook dat de belangstelling om te showen
verandert. “Neem de tulp. Het showen van een topproduct
neemt hard af, maar de belangstelling om mee te doen met
onze marktbroeishows tijdens de Bloem- en relatiedagen
en begin maart in Bovenkarspel is heel goed. Vooral die
tweede show werkt goed. Er is veel sortiment en er komt
veel bezoek. Die show werkt, omdat het maar een dag duurt
en iedereen er is. Wat wij horen is dat het voor veel ondernemers vooral een kwestie is van tijd en geld om wel of niet te
showen.”

POT NEEMT AF
Het showen van producten die op pot zijn gebroeid, neemt
af. Peter Schilder ziet dit bij Proeftuin Zwaagdijk al een
paar jaar. “Er zijn sowieso minder tentoonstellingen waar
geshowd kan worden. Telers vinden het vaak ook een dure
aangelegenheid om hun producten op pot te laten broeien.
En wat ook meespeelt: zo’n pot in topkwaliteit is mooi,
maar als diezelfde cultivar wordt gebroeid voor de marktbroeishow, dan zien broeiers en bloemenkopers hoe hij in
de praktijk presteert. Hoe is de knopkleur, hoe snel is hij
te oogsten en hoe is de verwerkbaarheid, dat kun je daar
allemaal zien.”
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Keukenhof ziet ook dat er in vergelijking met een paar jaar
geleden weinig op maat gebroeide potten meer worden neergezet. “Die manier van showen sterft langzaam uit”, aldus
directeur Bart Siemerink. “Kijk naar de hyacint. Daar zie
je echt een kentering. De potten worden nog door een paar
specialisten gebroeid. Voor de meeste ondernemers past het
niet in de bedrijfsvoering. Aan snijhyacinten en het handelssortiment op potten hebben we echter geen gebrek.”
Ook de KAVB ziet het aantal geshowde potten op de wekelijkse bloemenkeuring afnemen. In 2016 werden er nog ruim
vijfduizend geshowd, dit jaar waren dat er nog drieduizend.
“Wat zorgelijker is, is het aantal potten per keuring. In 2016
hadden we 23 keuringen met meer dan honderd potten, dit
jaar waren dat er nog maar negen”, aldus Van Scheepen.
Voorzitter Frank van den Hoek van Lentetuin Breezand ziet
ook dat het broeien op pot onder druk staat, maar plaatst
daar wel een kanttekening bij. “Tegelijkertijd zien wij ook
dat deelnemers aan de Lentetuin het zelf broeien van het
te showen sortiment juist zien als een mogelijkheid om het
eigen sortiment nog beter te leren kennen. Om die reden
laten deelnemers ook niet alles elders broeien, maar doen ze
het toch graag zelf.”

WAT WERKT WEL?
Is het dan somberheid troef als het om showen gaat? Zeker
niet, zo stellen de gesprekspartners vast. Bij de CNB-shows
ziet Diane Gortzak producten waarbij veel belangstelling
is om te showen. “We zien dat de inzet van een vertegenwoordiger een rol speelt. Mede daardoor lukt het om shows
neer te zetten met pioenen, dahlia en bol-op-pot die genoeg
inzenders en bezoekers trekken. Ook kijken we steeds
meer naar de juiste plek om te showen. De dahliashowtuin
was dit jaar bij de Tulperij in Voorhout geplant. Een groot
succes. En de bol-op-potshow is op de Floratuin in Julianadorp. De pioen- en irisshow valt bewust samen met de
Dutch Lily Days. Wat de vaste planten betreft zoeken de
vertegenwoordigers beurzen op die er toe doen, zoals IPM
en Plantarium.”
Ook de keuringen van de KAVB maken die ontwikkeling
door, aldus Van Scheepen. “We organiseren komend jaar
weer een tulpenkeuring tijdens de Dag van de Tulp in
Zwaagdijk en bieden in Lisse gelegenheid aan Hippeastrum,
hyacint, iris, narcis en dahlia. Daarnaast hebben we elke
maandag de wekelijkse keuring, en dat is uniek. Desondanks ziet iedereen dat het minder wordt en is het lastig
om dat tij te keren. Dat heeft wel tot gevolg dat de sortimentsontwikkeling in de sector lastiger wordt om te
volgen.” Gortzak beaamt dat laatste. Komend jaar is er geen
gladiolenshow meer. Gebrek aan inzenders en gebrek aan
belangstelling. En dus verdwijnt het gladiolensortiment uit
beeld.
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‘Meedoen vraagt wel wat:
goed sortiment, goede
kwaliteit en meehelpen
met opbouwen en afbreken’

Een toverwoord lijkt het ontzorgen van de inzender. Bij Keukenhof betekent dat bijvoorbeeld dat voor de eerste binnententoonstelling met tulpen tulpenbroeiers van Growing Together
via groothandel L&M een belangrijk deel van het geshowde
sortiment leveren. “Zo’n handelsbedrijf heeft de breedte van
het gangbare sortiment gewoon staan. Als dat bedrijf de bloemen klaarzet, zorgen wij voor het transport en het showen en
dat kost de inzender niets.”
Ook op Lentetuin Breezand is het bestuur actief als het gaat
om het ontzorgen. “We zien dat de afgelopen jaren een aantal
inzenders is gestopt. De redenen zijn heel divers. Feit is dat we
die plekken graag wel weer gevuld willen hebben. We hebben
een lijst met bedrijven die in het verleden hebben aangegeven
wel belangstelling te hebben om mee te doen. Als het dan
zover is, dan schrikken ze soms toch wel terug. Want meedoen
vraagt wel wat. Goed sortiment, goeie kwaliteit en ook meehelpen met het opbouwen en afbreken. Wat dat laatste betreft
houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de
inzenders. Om ook voor de toekomst nieuwe deelnemers
enthousiast te maken, zijn we gestart met een nieuw initiatief:
supporters van de Lentetuin. Die krijgen de mogelijkheid om
drie potten te broeien voor de gemengde inzending. Daarmee
doen ze ervaring op met het zelf broeien en maken ze misschien de overstap om met een eigen inzending mee te doen.
Dat heeft inmiddels al een paar nieuwe inzenders opgeleverd.
Daarnaast is de Lentetuin niet alleen voor consumenten, maar
ook voor zakelijk bezoek. We investeren in het verhogen van
het aantal zakelijke bezoekers op de show, zodat het voor de
inzenders interessant blijft om mee te doen.”

DENK NA
Ten slotte blijft het aan de individuele deelnemer om wel of
niet mee te doen met een show. Het mag dan druk zijn, geld
kosten of om andere redenen niet interessant, er zitten ook
positieve kanten aan. Peter Schilder: “Ik zie dat de gewone
kweker slecht is te motiveren om mee te doen. Het zijn
vaak de grotere bedrijven die veel showen. Ik mis de bredere
belangstelling.” Johan van Scheepen wijst op de publiciteit
die deelname oplevert. “Er mogen dan weinig mensen de
wekelijkse keuring bezoeken, maar het wekelijkse verslag
op Facebook gaat de hele wereld over. Ook de verslagen in
Greenity en de nieuwsbrief komen overal terecht.” Keukenhof merkt dat ondernemers bewuster kiezen. “Kwekers en
veredelaars zijn steeds bewuster in hun keuze aan welke
shows ze willen deelnemen. Dit is vooral afhankelijk van
welke doelgroep zij willen bereiken.” Als geen ander weet
Keukenhof hoe het werkt met publiciteit. Henk de Mooij:
“Wij zijn niet alleen een platform voor ondernemers, maar
zetten de producten neer voor de consument. Tel daar de
belangstelling van de pers bij op en kijk wat er met al die
gewassen gebeurt. Ze gaan de hele wereld over.”
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