Indrukwekkende
lelieshow bĳ CNB
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotografie: René Faas

Wat een niveau, wat een sortiment en wat
een kwaliteit! Na lange tijd konden lelieliefhebbers genieten van een indrukwekkende lelieshow, die van 3 tot en met 5
november werd gehouden bij CNB. Vooral
de inzending van De Jong Lelies uit Andijk
maakte indruk. Daar stond ook de allerbeste lelie van de show: Longiflorum ‘Torre del Sol’.
1. Kwekersvereniging Roselily zette een
mooie doorsnee neer van deze populaire groep dubbele lelies. Naast de witte
‘Aretta’ viel de tweekleurige ‘Mikaela’ op.
‘Minouska’ was de beste dubbele op vaas.
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2. In alle belangrijke groepen liet De Jong
Lelies een topkwaliteit aanwinsten zien.
Bij de Oriëntals was het de enorme ‘Kremlin’ die opviel, met knoppen die tot 20
cm lang zijn. Verder zette het bedrijf een
kleurrijk sortiment dubbele LA-hybriden
neer, evenals een groep gele LA’s. Topper
was Longiflorum ‘Torre del Sol’, die door
de KAVB-jury werd aangemerkt als allerbeste lelie van de show.

3. Double Check Lily legt zich toe op LAhybriden met frisse, intense kleuren. Een
daarvan is de wijnrode ‘Forza Red’, die
door Marklily is ontwikkeld.

4. Bij Royal van Zanten was een aantal interessante noviteiten te zien, zoals de gele
LA-hybride 13.1020-12. Ook de Oriëntal
‘Toba’ en de OT-hybride ‘Master’ vielen
op. Beide kregen een tweede prijs van
de jury.

5. Dutch Lily Masters zette een topkwaliteit
lelies uit de eigen broeierij neer, met als
echte blikvanger de witte OT ‘Sempione’.
Deze werd door de jury aangemerkt als de
beste OT-hybride van de show.

6. Veredelaar Vletter & den Haan uit Rijnsburg gaf een mooie inkijk in de ontwikkelingen in het leliesortiment. Naast diverse nieuwe dubbele Oriëntals was er ook
een aantal prima ogende OT-hybriden te
zien, waaronder de prijswinnende ‘Galabier’ en de tweekleurige, fraai contrasterende ‘Brancusi’.

Zo’n honderd vazen met lelies waren tijdens de lelieshow van CNB te zien. Aan de show deden verede19 november 2021
laars en broeiers mee, die een mooi overzicht van het sortiment gaven.
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