LELIES BIJ IGH

Halve show, maar
wél weer een show
Tekst: Hans van der Lee
Fotografie: René Faas

Bemiddelingsbureau IGH in Schagen liet eind september zien wat
veredelaars Royal Van Zanten, De Jong Lelies, Vletter & Den Haan
en World Breeding in huis hebben. Normaal gesproken is er ook
een broeierijshow. Nu niet, omdat lange tijd onzeker was of de
show door kon gaan. Versoepeling van de coronaregels kwam net
op tijd voor de show, al moest het bijbehorende biertje in de koelkast blijven. “Dat is jammer, maar we merkten aan de bezoekers
dat ze blij zijn dat weer echte shows worden gehouden in plaats
van digitale”, zegt leliebemiddelaar Ruud Sneekes.

1. Knoppen die goed doorkleuren kenmerken de Sempione van Vletter
& Den Haan. De OT heeft grote, helder witte bloemen. “De veelbelovendste witte OT van dit moment”, stelt mede-eigenaar Herwin
Leek van IGH, “exponent van een nieuwe lichting compacte lelies.”
Leek en bemiddelaar Sneekes hebben dan ook hoge verwachtingen van de Sempione.
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2. Veredelaar Vletter & Den Haan bracht ook de Stockholm in, een
helder witte dubbele Oriëntal. De Stockholm heeft geen stuifmeel
en ook geen geur van betekenis. Sneekes: “De knoppen van de
Stockholm komen allemaal mooi open en dat zien we niet altijd
bij een dergelijke lelie.”

3. Ruiken aan de Tourega van Royal van Zanten heeft geen zin, geur
is er niet. “De broei is top”, weet Sneekes. “Misschien in de teelt
niet de makkelijkste, maar dat wordt beloond met een lelie die de
moeite waard is.” Juryleden Robert van der Hulst, Niels van Vliet
en Jan Vink beloonden de lelie met de tweede prijs in de categorie Oriëntals en OT’s.

4. De eerste prijs (LA’s en Aziaten) van de vakjury is voor de oranje Vasanta van Royal van Zanten. Groot, met een grof blad kenmerkt deze lelie. Leek ziet de lelie als kanshebber bij binnenlandse broeiers om de Menorca op termijn te vervangen. “Deze lelie is
nog niet op de markt.”

5. Ponzone van veredelaar World Breeding. De Oriëntal is rijk aan
knoppen en IGH ziet bij monde van bemiddelaar Ruud Sneekes ‘veel
marktpotentie’ voor de lelie, die bovendien geschikt is voor ‘vele
markten.’ Sneekes: “Ponzone is rijkbloeiend, zowel voor export als
broeierij verwacht ik er veel van.”
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6. Zonder twijfel een Japankleur, de lichtroze Canelli. Mede-eigenaar
Herwin Leek van IGH prijst de lelie: ‘Grote, goed gevulde knoppen bij een compacte lelie met een mooi, donkergroen blad.’ En
zo toont de lelie ook op de vaas. Overigens wordt de Oriëntal van
World Breeding alleen nog door het bedrijf zelf geteeld, de lelie is
nog niet op de markt.
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7. Een nichelelie, de LA 34527-01 van De Jong Lelies. Dubbel en volgens Sneekes bijzonder. “Dit laat zien welke kant het opgaat, met
dubbele aziaten. Het is echt een blik op de toekomst, er is veel
vraag naar dubbele lelies. Veredelaars werken er hard aan en er
komen mooie resultaten van.”
8. Over de Oriëntal ‘Brooks’ is een complete lelie, met behalve drie
of vier takken ook goed gevormd groen. “Een echte, mooie Taiwankleur”, stelt Leek, die daarmee gelijk een markt voor ogen
heeft voor de lelie. De Jong viel niet in de prijzen van de vakjury, maar Sneekes en Leek zijn zeer te spreken over de moeite die
de veredelaar heeft gedaan voor de presentatie. Er is inderdaad
werk gemaakt van de aankleding, met onder meer riet en wilgen.
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