Classificeren
schept duidelijkheid
Al ruim honderd jaar hanteert de KAVB een groepsindeling, die in die tijd
regelmatig werd aangepast aan de veranderingen in het sortiment. Op dit
moment werkt de KAVB aan een nieuwe opzet. Vorm, eigenschappen en
bloeitijdstip zijn daarin de rode draad.
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W

ie de Classified List van de KAVB uit 1963
openslaat, komt daarin een groepsindeling
tegen die weinigen meer iets zegt. Cottagetulpen, mendeltulpen, breeders en bizarren, ze
zijn als groep geen onderdeel meer van het huidige sortiment. Het toont maar aan hoe de tulp telkens aan verandering onderhevig is. De KAVB staat als vereniging dicht op de
ontwikkelingen in de sector, en dus past de vereniging de
groepsindeling van de tulp aan als de tijd daar rijp voor is.

BLOEITIJDSTIP
Sinds de laatste Classified List uit 1996, die KAVB-taxonoom
Johan van Scheepen maakte, is het tulpensortiment op een

aantal fronten flink gewijzigd. “We zien dat de groep die in
de middenperiode bloeit, dus zeg van half april tot begin
mei, veel groter is geworden. Daarnaast zijn de specifieke
triumftulpen en darwinhybriden steeds minder goed onderscheidbaar geworden. Als ik leden van de Subcommissie
Tulp vraag om een duidelijke omschrijving van een darwinhybride te geven, dan lukt dat niet meer zo goed als pakweg
twintig jaar geleden. En in 1969 was de omschrijving van
de KAVB voor die groep ook al eens aangepast, omdat het
lang niet altijd meer een darwintulp x een fosterianahybride
was. Er werd ook met andere species gekruist en nu worden
er ook tetraploïden ingekruist. De aanduidingen darwinhybriden en triumftulpen komen dus niet meer terug in de
nieuwe indeling. Cultivars uit beide groepen vallen voor het
grootste deel in de middengroep. Een andere ontwikkeling
is dat er binnen parkieten, leliebloemigen, viridiflora’s en
gefranjerden ook dubbelen zijn ontstaan. Ook is er binnen
deze groepen een grotere variatie in bloeitijdstip ontstaan.”
Reden voor de KAVB-taxonomen Saskia Bodegom, Roderick Bouman en Johan van Scheepen en de leden van de
Tulpencommissie om na te denken over een andere opzet.
Daarvan zijn de eerste contouren inmiddels zichtbaar. Nog
meer dan in het recente verleden is de bloeiperiode leidend
geworden. Van Scheepen: “We hebben, net zoals Clusius
in 1601 al deed, gekozen voor vroeg, midden en laat. Elke
periode heeft zijn begin- en einddatum en daar zit wel wat
overlap tussen, omdat elk voorjaar weer anders is. Maar
in grote lijnen moet elke cultivar binnen een van die drie
periodes vallen.”

REMBRANDTTULPEN
Wie het lijstje met voorgestelde groepen bekijkt (zie kader),
komt de rembrandtgroep tegen. Dit betreft tulpencultivars
waarbij de bloem gevlamd is, wat wordt veroorzaakt door
het tulpenmozaïekvirus. Geen majeure groep, maar wel nog
steeds in cultuur, aldus Van Scheepen. “Dit zijn de gebroken
tulpen, waarmee een aantal clubs in het Verenigd Koninkrijk
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Op basis van bloeiperiode, vormen en eigenschappen komt de KAVB
op dit moment tot de volgende indeling in zeventien groepen.

1
Enkele vroege groep
2
Dubbele vroege groep
3
Enkele midden groep
4
Dubbele midden groep
5
Enkele late groep
6
Dubbele late groep
7x	Parkietgroep, vroeg/
midden/laat
(omvat enkel en dubbel)
8x	Leliebloemige groep,
vroeg/midden/laat
(omvat enkel en dubbel)
9x	Gefranjerde enkele groep,
vroeg/midden/laat
10x	Gefranjerde dubbele
groep, vroeg/midden/laat

11x	Viridifloragroep, vroeg/
midden/laat
(omvat enkel en dubbel)
12x	Coronetgroep
(omvat enkel en dubbel)
13
Kaufmannianagroep
14
Fosterianagroep
15
Greigiigroep
16
Diversengroep (species)
17
Rembrandtgroep

x = voor deze groepen geldt dat
ze als toevoeging vroeg, midden
of laat krijgen

nog steeds actief is. Deze groep bestaat dus nog steeds en er
is daarom geen reden om deze groep te wijzigen of te laten
vervallen.”
Mooi dat de KAVB zich hiermee bezighoudt, maar voor wie
is zo’n nieuwe indeling relevant? “Door uit te gaan van de
drie genoemde bloeiperiodes kan de droogverkoop veel beter
de consument informeren over de gebruiksmogelijkheden
in de tuin. Voor grootschalige beplanting in parken helpt
de indeling om een nog betere sortimentskeuze te maken,
waardoor alle gekozen cultivars nagenoeg in dezelfde periode bloeien. De groepen worden nu uniformer en passen
beter bij het verwachtingspatroon. Voor het gebruik in de
broeierij zegt deze indeling veel minder. We weten uit eigen
ervaring, dat cultivars die wij tot de vroege tulpen rekenen,
in de broeierij laat kunnen zijn en andersom.”
Voor elke bloeiperiode heeft de KAVB in overleg met het
bedrijfsleven een aantal referentiecultivars geselecteerd.
Dit zijn:
Vroeg: ‘Purple Prince’, ‘Monte Carlo’
Midden: ‘Purple Flag’, ‘Ile de France’, ‘Leen van der Mark’
Laat: ‘Maureen’, ‘Flaming Parrot’.

VERVOLGTRAJECT
De KAVB-taxonoom benadrukt dat het proces nog niet is
afgerond. “Op onze Proef- en Monstertuin hebben we de
afgelopen paar jaar van de hele collectie de bloeitijdstippen
genoteerd. Die gegevens gebruiken we voor het toepassen
van de nieuwe groepsindeling. Ook in Edibulb zal de nieuwe
groepsindeling gebruikt worden. Verder checken we op dit
moment allerlei partijen en collecties om zo na te gaan welke cultivars er nog in cultuur zijn. De invoering zal nog wel
een tijdje duren. Handelaren hoeven dus nog niet op stel en
sprong hun catalogi en verpakkingsmateriaal aan te passen.
Kortom, er is nog veel werk te verrichten.”
Zodra een en ander geïmplementeerd wordt, zal de KAVB dit
publiceren.

GER KOOMEN:

‘Het wordt gemakkelijker’
Ger Koomen van Haakman Flowerbulbs uit Wervershoof is een van de leden van
de Tulpencommissie van de KAVB en vindt het prima dat de KAVB de groepsindeling aanpast. “Dat is nodig, want de groepen begonnen steeds meer door
elkaar heen te lopen, waardoor het allemaal steeds vager werd. Hoe hou je een
darwinhybride en een triumftulp nog uit elkaar? Bovendien zie je steeds meer
nieuwe vormen, zoals dubbele crispa’s en leliebloemigen. Die passen niet binnen de huidige groepsindeling. De nieuwe groepsindeling wordt gemakkelijker.
Een tulp is enkel of dubbel en vroeg, midden of laat, plus nog een aantal specifieke vormen. Het wordt echt simpeler voor de koper, met name in de droogverkoop. De broeierij kijkt vooral naar broei-eigenschappen en daar zegt de
groepsindeling niets over.”
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