Weer laat sporen na
op Narcis-Bijzondere
Bolgewassenshow

Openingsbeeld inzending Leenen
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Vooral voor de narcissentelers is de jaarlijks
binnententoonstelling op Keukenhof een
avontuur, omdat alle bloemen van buiten komen.
Buiten was het de afgelopen weken warm, koud,
het sneeuwde, woei en regende. Geen weer waar
narcissen blij van worden. Dat was te merken aan
de hoeveelheid narcissen. Tegelijkertijd gaat de
sortimentsvernieuwing door. De deelname vanuit
de bijzondere bolgewassen is tanende en dat is
jammer, want juist in deze groep zit zoveel moois
dat het showen meer dan waard is. Net aan drie
deelnemers lieten dit jaar van zich horen.
Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard
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Foto 1 De basisinrichting van het
Oranje Nassaupaviljoen kenmerkt
zich dit jaar door felle kleuren en
kleurcontrasten. Daar sloot een deel
van de gevarieerde collectie bijzondere
bolgewassen van C.S. Weijers & Zonen
heel goed op aan.

Foto 2 Hij oogt klassiek, maar is het

2
4

niet. De dubbele ‘Richard Bennett’ was
een van de bijna honderd narcissen die
H.M. Meeuwissen liet zien. Aan kleuren
en vormen in deze feestelijke inzending
geen gebrek.
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Foto 3 Flower Boost zette een
grote collectie neer van narcissen die
zich lenen voor potcultuur. Een van
de opvallende cultivars was hier de
trompetnarcis ‘Primeur’, die de koper
een goedgevulde pot narcissen geeft.

Foto 4 H. Wijnhout & Zonen is
gespecialiseerd in de teelt en handel
van dubbele narcissen. Een van de
toppers hier was ‘Androcles’, een
aanwinst van Bill Pannill uit 1978.

Foto 5 Geschikt voor pot en snij en
exotisch ogend, dat is Scadoxus. King
Art Flowers uit Hoogwoud zette een
aantal eigen selecties neer.
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Foto 6 Een van de weinige inzenders
van bijzondere bolgewassen was De
Goede Bloembollen. Opvallend goed
was de kwaliteit van Corydalis solida
‘Beth Evans’, een van de meest rode
selecties, die elk jaar trouw weer
terugkomt in de tuin.

Foto 7 W.F. Leenen liet de bezoeker
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kennismaken met sterk uiteenlopende
noviteiten. Naast bijna geheel groene
narcissen, allerlei dubbelen en nieuwe
tazetta’s zette het bedrijf ook een
grillige spleetkronige neer.

6
8

9
Foto 8 Een echte aandachttrekker
bij P. Pennings was een dubbele mutant
van de grootkronige ‘Suada’. Heel
bijzonder is de oranje geruffelde krans
die om de dubbele bloem ligt.

Foto 9 Fa. M.H. van der Zon zette
heel wat noviteiten neer, waaronder
zaailing 34. Deze cyclamineus heeft een
roze cup met een fijn wit randje.

Foto 10 Een van de meest
fotogenieke narcissen is ‘Pacific Rim’,
geshowd door J.G. Weijers. Alles klopt
aan deze narcis: de kleur, de vorm en
het contrast.

Foto 11 Bijna twintig jaar geleden
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selecteerden Brent en Becky Heath een
meerbloemige spleetkronige die ook
nog eens tweekleurig was en ze gaven
hem de naam ‘Smiling Twin’. Gebr.
Hulsebosch liet deze rijkbloeiende
narcis zien.
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