Tulip Trade Event

Oekraïners en Russen
gemist bĳ evenement
Het was relatief rustig op de drie bedrijven die Greenity bezocht tijdens het afgelopen
Tulip Trade Event 2022. Oorzaak: zo goed als geen gasten uit Oekraïne en Rusland als
gevolg van de oorlog tussen die landen. Aan het aanbod op de bedrijven lag het niet.
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‘H

oud het sober’, was de
boodschap van de organisatie voor de deelnemers
aan het handelsevenement
bij de tulpenexporteurs in Noord- en
Zuid-Holland. Geen feestelijke opening,
geen ronkende berichten op social media
en geen uitspattingen bij de aankleding
van de bedrijven. Het is oorlog en feestelijkheden zijn niet passend, oordeelde
de organisatie van het Tulip Trade Event
(TTE). C. Steenvoorden BV, Nord Lommerse en P. Nelis & Zn in Hillegom gaven daar
gehoor aan, al was niet de voorkomen dat
de uitbundige kleuren en vormen van de
getoonde tulpen toch een fraaie presentatie vormden.
De klanten uit het oosten werden gemist,
want voor sommige bedrijven zijn beide
landen goed voor 80 procent van het
bezoek. In Hillegom deed vrijdagochtend
het gerucht de ronde dat toch enkele
handelaren uit Rusland een bezoek
zouden brengen. Ze zouden via een flinke
omweg bij collega’s in ‘de noord’ terecht
zijn gekomen en mogelijk ook ‘de zuid’
bezoeken. De exporteurs kunnen zich ook
maar moeilijk voorstellen dat de komende
tijd helemaal geen bloemen in met name
Rusland terecht komen, blijkt uit de gesprekken tussen de bakken met tulpen.

Een greep uit de ‘tulpen van de toekomst’ van Remarkable bij Nord Lommerse. Hier staan (v.l.n.r.)
‘Hema’, ‘Heartbreaker’, ‘Limoncello’ en ‘Nyenrode’.
Veel bezoekers, zoals het
gezelschap van Leenen bij
Nord Lommerse, zijn blij
dat er ‘eindelijk weer wat
kan’ na corona.

‘TOCH AL LATEN BROEIEN’
Wie waren er dan wel? Het publiek
bestond vrijdag vooral uit bemiddelaars,
en exporteurs namen ook een kijkje bij
elkaar. Ook enkele (oud-)kwekers deden
een ronde. “We zijn als het ware weer een
beetje op het niveau van het eerste jaar
van het evenement”, stelt exporteur Paul
Groot van P. Nelis en Zn vast. “Dat is eigenlijk best jammer, als je bedenkt dat het
vrij succesvol werd voordat de coronapandemie uitbrak.” Het virus zette een streep
door de afgelopen twee afleveringen van
het evenement. “En nu dit weer”, verzucht Groot met een verwijzing naar de
oorlog. “Je doet toch mee, want je hebt de
tulpen al laten broeien en die kun je maar
beter laten zien.”
Toch is de stemming niet slecht onder
de exporteurs. De bezoekers uit onder
meer Noord- en Zuid-Amerika, IJsland,
Frankrijk, Italië, Duitsland, Hongarije,
Roemenië en andere Oost-Europese landen
zijn met extra aandacht benaderd en er
bleek alle tijd om kritisch naar het tulpenaanbod te kijken. “Je kijkt tenslotte zelf
op zo’n moment ook hoe de tulpen zich

8 april 2022

Hoewel de aankleding sober was, zorgden de tulpen zoals hier bij P. Nelis en Zn wel voor voldoende spektakel.
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Veel vertegenwoordigers op pad tijden het Tulip Trade Event, zoals het team van IGH bij Steenvoorden.

houden als ze in bloei worden getrokken”,
zegt in- en verkoper Dirk van Dorp van C.
Steenvoorden BV. “In die zin is het nuttig
om ze zelf ook te broeien.”

SCHUIVEN MET HANDEL
Ook de huidige prijzen zorgen voor een
goede stemming, al durft geen van de exporteurs zich te wagen aan een voorspelling. “Je weet echt niet hoe dit afloopt”,
zegt verkoper Nol Geerlings van Nord
Lommerse. “Er gaat nu bijvoorbeeld een
betere kwaliteit naar China en ze betalen
daar goed voor de tulpen”, ziet Groot. “Hopelijk raken ze gewend aan die kwaliteit.”
Geerlings en Groot denken dat er flink
kan worden ‘geschoven met de handel’,
omdat er nog wel ruimte is voor afzet op
de markt. Van Dorp is daar iets voorzichtiger in, volgens hem is niet te voorspellen
of straks ook alle tulpen weer een baas
krijgen.
De drie exporteurs presenteerden alle
tulpen ‘waar aantallen van zijn’ uit hun
aanbod. Bij Nord-Lommerse vormde een
opstelling van Remarkable-kwekers een
blik op de toekomst. Geerlings: “Dat zijn
de tulpen die er straks toe gaan doen,
maar waar we nu nog niets van kunnen
aanbieden omdat er nog onvoldoen18

de aanbod van is, of omdat ze al zijn
uitverkocht.” Bij P. Nelis & Zn konden
bezoekers het aanbod zien, plus potentiële vervangers van oudere cultivars die
zich al hebben bewezen. Groot: “Met het
bestuderen van allerlei nieuwe nummers
ben ik al lang geleden gestopt, omdat de
meeste van die nummers het toch niet

halen.” Ook C. Steenvoorden richt zich op
de vernieuwing. Van Dorp: “Voor cultivars
die inmiddels lastiger te telen zijn omdat
ze virusgevoelig zijn, zoeken we natuurlijk
alternatieven, zoals ‘Panama’ die wat mij
betreft de ‘Barcelona’ moet vervangen.
Nagenoeg dezelfde kleur en uitstraling,
maar veel beter te telen.”

Dirk van Dorp wil de tulpen volgend jaar in cellen laten zien, want in de showkas van C. Steenvoorden BV
voor de Dutch Lily Days gaat de bloei eigenlijk te hard.
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