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Beauty’s en
toppers in de
spotlights
Hoe is het gesteld met het
tulpenassortiment? Wat zijn de prestaties
op potgrond en op water? Welke soorten
springen er echt uit? Om daar een
beeld van te krijgen, laat het CNB
Bloembollenteam elk jaar honderd
soorten broeien, waarna de resultaten
worden geshowd op de locatie in
Bovenkarspel. Vertegenwoordigers Dick
de Wit en Jari Conijn laten hun licht
schijnen over een aantal toppers.

‘Gold Race’

“Elk jaar maken wĳ een ronde langs kwekers om honderd
tulpensoorten te verzamelen. Die worden vervolgens gebroeid door Tj. Arendse in Slootdorp, die broeit op potgrond,
en door Karel Bloembollen BV in Bovenkarspel, die broeit op
water”, zet Dick de Wit uiteen. “We zĳn erg blĳ dat deze bedrĳven hieraan willen meewerken, want daarmee zĳn we nu al
een aantal jaren verzekerd van superkwaliteit en een mooie
marktbroeishow.” Dit jaar was de show online te bezoeken.
“De reacties waren positief, kwekers waren enthousiast en de
tulpen waren best.” De Wit en zĳn collega Jari Conĳn stippen
een aantal soorten nog even aan.

‘DE SHOW STELEN’
Conĳn is onder andere enthousiast over ‘Ice Lolly’ van inzender Teeuwen en Zonen B.V. “Dit soort komt uit de veredeling
van Vertuco B.V. en is een typische pottulp. Hĳ is kort en stevig. Met zĳn geel met rode blos blĳft hĳ zeker niet onopgemerkt, in elke huiskamer zal ‘Ice Lolly’ de show stelen.” Ook
zoomt hĳ in op ‘San Stefano’ van inzender Meelebo B.V. “Dit is
een nieuwe aanwinst in de crispa-groep, eveneens af komstig
uit de veredeling van Vertuco B.V. ‘San Stefano’ geeft in de
broeierĳ voldoende lengte en mooi blad. Met zĳn roze kleur
en helder witte, goed gevulde crispa toef is het een echte
beauty. Na een koudeperiode van 15 weken volgt een snelle
broeiperiode in de kas van zo’n 21 dagen.”
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Thuiswerkplek
Red Angel’

Paul Peters — Manager Bemiddeling
p.peters@cnb.nl

San Stefano’

Rhino’

‘Thunderball’

De Wit noemt ‘Gold Race’ als een van de toppers, van inzender
Blankendaal Tulips. “Dit is een gele parkiet en een verloping van
‘Strong Gold’. Hĳ bezit alle sterke eigenschappen van dit grootste
tulpensoort. Zo is ‘Gold Race’ een goede groeier en broeier, lang
houdbaar en wereldwĳd goed bruikbaar. Geheid een hit.” Ook is
De Wit enthousiast over ‘Red Angel’ van inzender Van Woesik
Veredeling. “Een kruising van ‘Kung Fu’ en ‘Golden Melody’ met
een mooie rode kleur, een strakke stand en met zo’n achttien tot
negentien kasdagen snel in de broeierĳ. Zowel op potgrond als
op water is het resultaat goed.”

DUBBELE BLOEMEN
Inzender vof Stap-Sjerps kwam met ‘Rhino’, een kruising van
‘White Heaven’ en ‘Monte Peony’. “Een prachtige, dubbele witte
tulp met een zware poot die snel is in de kas en geschikt is voor
zowel waterbroei als potgrond. Een aanwinst voor het assortiment.” ‘Thunderball’ van J.A. Borst Bloembollen is een kruising
van ‘Monte Peony’ en ‘Rambo’ en trekt de aandacht met zĳn lange
poot, rode, dubbele bloem en fraaie knoppresentatie. “Hĳ is bovendien snel in de kas en heeft aan dertien tot veertien koudeweken
genoeg. Op dit soort vernieuwing zit de markt te wachten.” Al
met al een prachtige show waar het CNB Bloembollenteam met
een goed gevoel op terugkĳkt. “Wie meer informatie wil over deze
of andere soorten, kan contact met ons opnemen.” Kĳk voor de
gegevens op https://www.cnb.nl/contact-bloembollenteam.

Ik type deze column vanaf mĳn thuiswerkplek. Die had ik niet voordat corona ons
overviel. Ik zat wel eens achter mĳn laptop thuis, maar meestal werkte ik vanuit
het kantoor in Lisse. Ik heb de ‘game room’
van mĳn zoon geannexeerd. Hĳ is inmiddels vĳftien en zit steeds vaker in zĳn eigen
slaapkamer achter een inmiddels gepimpte
huiswerk/game-omgeving.
Met steigerhout en steigerpĳpen heb ik een
bureau in elkaar geknutseld. Ik vind dat
mooier dan een glad gelakt model dat ik
in allerlei advertenties voorbĳ zag komen.
Daarna heb ik een goede stoel geregeld en
daar zit ik dan. Via mail, telefoon en MS
Teams sta ik in contact met mĳn collega’s.
MS Teams was even wennen, maar is inmiddels een vast communicatiemiddel geworden. Je kan je camera en/of microfoon uitzetten. Dat is eigenlĳk wel handig wanneer
de hond de DHL-bezorger verwart met ongewenst bezoek, of wanneer mĳn moeder
van 92 voor de deur staat omdat ze dacht
‘dat ik wel thuis zou zĳn’.
Ik begrijp dat een kwekerij, broeierij of
exportbedrĳf runnen vanaf een thuiswerkplek niet lukt. Ik zoek onze vertegenwoordigers daarom steeds vaker op in Lisse, Bovenkarspel, op de Floratuin of Bollenoord.
De complimenten voor de mooie omzetten
die we bĳ CNB op dit moment realiseren,
breng ik het liefst live over.
De thuiswerkplek heeft wel een vaste plek
verovert in mĳn werkweek. In ons kantoor
in Lisse is het steeds vaker heel rustig. Ik
kan me goed voorstellen dat we de indeling
van het kantoor tegen het licht gaan houden. Maar dat heeft geen haast. Corona gaat
hopelĳk uiteindelĳk weg of krĳgen we goed
onder controle. Wat blĳft is dat ik af en toe
ook te vinden zal zĳn achter mĳn steiger26 maart 2021
houten bureau.
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