Tulp in de
hoofdrol bĳ
deelnemers
Lentetuin
Vorig jaar vond hij nog plaats, dit jaar niet: Lentetuin
Breezand. Net als bij de andere wintertentoonstellingen
kreeg een aantal deelnemers de vraag wat zij dit jaar
beslist hadden willen showen als er wel een Lentetuin
zou zijn. De tulp voert daarbij de boventoon.

TINUS EN ARNOLD TEEUWEN:
‘OPVALLENDE COMBINATIE’
Een paar jaar geleden liet veredelingscombinatie Vertuco een nieuwe serie gefranjerde tulpen voor de broeierĳ zien. Alle
cultivars uit deze collectie beginnen met
San, zoals ook ‘San Clemente’. Die tulp is
de keuze van Tinus en Arnold Teeuwen
van bloembollenkwekerĳ Teeuwen bv.
‘San Clemente’ kwam in 2016 op de markt
en is het resultaat van een kruising tussen
‘Canary’ en ‘Saigon’. Er is inmiddels op
kleine schaal materiaal beschikbaar voor
de handel. ‘San Clemente’ is geschikt voor
de broeierĳ en kan vanaf de middenperiode goed in bloei worden getrokken. Het
aantal kasdagen bedraagt 24, de lengte is
40 cm.
Wat maakt deze tulp voor Teeuwen zo bĳzonder? “Het is een goede groeier en een
mooie bollenmaker in de kwekerĳ. Met
zĳn grĳsachtige bladkleur in combinatie
met de donkerpaarse bloemkleur is het
een echt opvallende tulp.”

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: PR

SJAAK EN TIM VAN DEN BERG:
‘TULP VAN OPA SJAAK’
Hĳ is sinds 2017 op de markt en de keuze
voor juist deze tulp is er een met historisch besef, maken Sjaak en Tim van den
Berg duidelĳk: “We hebben gekozen voor
‘Yellow Flair’, de gele mutant uit ‘Flair’.
Die tulp is gewonnen door onze opa Sjaak
van den Berg. Daarvan is een flink areaal
geteeld en hĳ is nog steeds in cultuur. Er
zĳn meer gele mutanten gevonden, maar
‘Yellow Flair’ is de enige met kwekersrecht, omdat de kleur niet speelt. Het is
dan ook de enige gele mutant die er is.”
Wat betreft de lengte leent ‘Yellow Flair’
zich goed voor de broeierĳ-op-pot. Met
twaalf weken kou is hĳ in bloei te trekken.
Daarnaast is hĳ vanwege de geringe lengte
goed bruikbaar voor de droogverkoop. Materiaal voor de handel is er in de bolmaten
11-12 en 12/+. De broers telen ‘Yellow Flair’
als enige, maar kunnen wel wat versterking in de teelt gebruiken. “We hadden die
uitgifte graag gedaan tĳdens de Lentetuin,
maar dat kon niet doorgaan.”
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JEFFREY VAN WOESIK:
‘HYBRIDE BROEITULP’

Vorig jaar liet Van Woesik Veredeling BV voor het eerst de tulp ‘Killerbody’
zien. Niet alleen op de marktbroeishow bĳ
Vertify, maar ook op Lentetuin Breezand,
waar het bedrĳf voor het eerst de Gouden
Bolbloem won. ‘Killerbody’ heeft als ouders ‘Kung-Fu’ en ‘Princeps’. Die kruising
zorgt voor een paar bĳzondere eigenschappen, aldus Jeffrey van Woesik. “Deze tulp
is resistent tegen Tulpenmozaïekvirus
en heeft een hoge mate van resistentie
tegen TVX. Ook lĳkt hĳ goed bestand
tegen Fusarium. Daarnaast geeft hĳ ruim
voldoende plantgoed en groeit hĳ niet te
grof. De bloemen blĳven op de vaas mooi
gesloten en groeien ook niet zo erg door.
Dat is voor een hybride broeitulp heel
speciaal.” Wat de broei-eigenschappen
betreft: hĳ is van vroeg tot laat te broeien. De trekduur is 19 tot 20 dagen en de
lengte 40 tot 45 cm. Voor oogst 2022 is er
bolmateriaal beschikbaar voor de handel.
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KEES VAN DER WERELD:
‘GEMENGD SORTIMENT’

Eigenlĳk was de opdracht om maar
één cultivar uit te kiezen, maar bĳ wĳze
van uitzondering kiest Kees van der Wereld van World Flower voor vĳf cultivars:
de tulp ‘Foxtrot’ en vier kleurmutanten,
te weten ‘Foxy Foxtrot’, ‘Pink Foxtrot’,
‘Red Foxtrot’ en ‘White Foxtrot’. De groep
is gaandeweg gegroeid. ‘Foxtrot’ zelf is in

2000 geregistreerd, ‘Foxy Foxtrot’ in 2007
en de andere drie de afgelopen paar jaar.
Van deze twee en van ‘Red Foxtrot’ is materiaal beschikbaar voor de handel, van de
overige twee komt dat in 2022. Wat maakt
deze groep zo bĳzonder? Van der Wereld:
“Deze vĳf maken een mooi gemengd
sortiment met dezelfde eigenschappen in
behandeling en bloeitĳdstip. Dat maakt
ze geschikt voor de broeierĳ en voor een
mooie aanplant als mengsel in tuinen en
parken.” Voor de broeierĳ zĳn ‘Foxtrot’ en
mutanten geschikt voor midden en laat en
is de trekduur drie weken. Lengte tot 35
cm en gewicht boven de 24 gram is geen
probleem.
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RUUD VAN DER MEER:
‘EEN WITTE ‘TÊTE-À-TÊTE’

Wie trompetnarcis zegt, heeft
gelĳk als hĳ naar de door Ruud van der
Meer van Meelébo uitgekozen narcis ‘Ice
Baby’ kĳkt. Maar wie een grote gele narcis
verwacht, moet zĳn beeld bĳstellen. ‘Ice
Baby’ is nog korter dan ‘Tête-à-Tête’. Het
is een aanwinst van de Amerikaanse narcissenliefhebbers Brent en Becky Heath en
in 2015 zĳn de eerste bollen verhandeld.
Sinds twee jaar zĳn er echt grote aantallen beschikbaar. Als er iets is waarin
deze aanwinst uitblinkt, dan is het wel
de geschiktheid voor de pottenbroeierĳ.
Van der Meer: “‘Ice Baby’ is hiervoor zeer
geschikt. Hĳ kan al vroeg worden aangevoerd, vergelĳkbaar met ‘Tête-à-Tête’ en
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is zelfs nog sneller in bloei te krĳgen. Ook
is hĳ iets korter dan ‘Tête-à-Tête’. Dit is
een goede aanvulling in het assortiment
narcissen dat voor de pottenteelt geschikt
is. Er is niet veel vergelĳkbaars in dit segment. Als ‘Ice Baby’ in bloei komt, begint
hĳ met een gele trompet, maar hoe rĳper
deze wordt, hoe witter de kleur. In volle
bloei kun je dus met recht spreken van de
witte ‘Tête-à-Tête’.
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KEES ZONNEVELD:
‘PRIMA POTHYACINT’

Vaste waarde in de inzending van
M.C. Zonneveld uit Julianadorp op Lentetuin Breezand is de hyacint. Door de jaren
heen is een eigen sortiment opgebouwd,
met cultivars als ‘Miss Saigon’ en ‘Aida’.
Het is dus niet verwonderlĳk dat voor dit
artikel ook de keuze valt op een hyacint
uit het eigen veredelingsprogramma. Het
betreft zaailing 1064, die frisroze van
kleur is. Deze aanwinst is inmiddels getest
voor de broeierĳ en daar scoort hĳ volgens
Kees Zonneveld goed. “Het is een korte,
stevige hyacint, wat hem geschikt maakt
voor de pottenbroei.” Wat de broeiperiode
betreft, geeft Zonneveld aan dat hĳ voor
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de midden- en late periode geschikt is.
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