NIEUWSBERICHT
Narcissenkeuring kleurrijk festijn.
Over het algemeen denkt men bij narcissen aan gele bloemen. Natuurlijk zijn er veel van die
vrolijke gele voorjaarsbloeiers, maar er zijn nog veel meer kleuren. Een bezoek aan de
showruimte bij CNB in Lisse maakt dat direct duidelijk.
De KAVB organiseert drie narcissenkeuringen bij CNB in Lisse en eentje samen met CNB op
de Floratuin in Julianadorp. De data zijn resp. 31 maart, 7, 28 april en woensdag 23 april.
De keuring op de Floratuin is tevens ingebed in een Narcissen-driedaagse van CNB.
Het prijsvragenprogramma is dit jaar fors aangepast aan de huidige tijd. Er zijn drie
prijsvragen: de beste pot, de beste vaas en de beste collectie narcissen. Er zijn dus
maximaal drie winnaars per keuringsdag. De eerste keuringsdag kende de volgende
winnaars.
De beste pot was ‘Mrs Iwasa Masako’ van Van Kuijeren-Van Saase uit Anna Paulowna. De
stevigheid van deze wit met gele narcis maakt hem buitengewoon geschikt voor gebruik op
pot. De frisse kleuren, perfecte bloemvorm en bloeirijkheid overtuigden de jury dat ze met
een echte prijswinnaar te maken had.
De beste vaas werd een echte gele narcis van Smakman uit Anna Paulowna. Deze zond de
gele trompet ‘Strong Gold’ in met een perfecte bloemvorm. Het sprankelend geel en de
stevige bloemen maken van ‘Strong Gold’ een prima snij-narcis met uitstraling.
P. Pennings uit Noordwijkerhout won met een zeer gevarieerde collectie narcissen de prijs
voor de beste collectie. Naast wit en geel kwam ook donker roze in deze collectie voor.
‘Shrike’ is wit met donker roze en schitterde in deze collectie. De collectie van Pennings was
net als die van J.J. van Saase en Zn uit De Zilk van topkwaliteit, maar kende een grotere
variatie in kleur. Van Saase liet vooral dubbele narcissen zien. Ook Wentink uit Egmond
Binnen liet een mooie collectie zien.
Alleen was er geen rood te bekennen deze maandag op de keuring. Misschien op een van
de volgende keuringen.
De narcissen zijn nog de gehele week te bewonderen bij CNB. De variatie is erg groot en het
is de moeite waard om deze en de volgende keuringen te bezoeken om een goed beeld te
krijgen en te houden van de ontwikkelingen binnen het narcissensortiment.
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