Zandhaastrofee 2012 spannend tot het laatste
moment
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Maandagavond is de Koopman & Co.
Zandhaastrofee uitgereikt aan Gonny van Saase. Bij
de Koopman & Co. Zandhaastrofee draait het
allemaal om kennis. Vele tientallen soorten tulpen,
narcissen, hyacinten, lelies en bijzondere
bolgewassen moesten ook dit jaar weer van de
juiste naam worden voorzien. De enthousiaste
prijsuitreiker Fred Wever was daarom zeer vereerd
dat hij als marktmanager bolbloemen van Flora
Holland deze bokaal mocht uitreiken aan een
nieuwe winnaar.
Het bestuur had samen met de vele vrijwilligers weer hun uiterste best gedaan om op vrijdag 2 maart tijdens de Lentetuin
Breezand weer een mooie wedstrijd te organiseren. Met een groot aantal enthousiaste en kundige deelnemers barstte de
strijd los. De deelnemers volgen de ontwikkelingen in het sortiment op de voet en het bezoeken van diverse
bloemententoonstellingen is een goede basis om tijdens de wedstrijd te kunnen scoren.
Winnaar van de Koopman & Co. Zandhaastrofee is Gonny van Saase. Zij eindigde vorig jaar nog op de vierde plek en mag
zich dit jaar met 91 strafpunten de nieuwe winnaar noemen. Gonny deed mee aan de onderdelen tulpen, hyacinten, en aan
zowel de bijzondere bolgewassen bloeiend als droog. Zij was blij verrast als winnaar uit de bus te komen. Willo Swart werd
knap tweede met 119 strafpunten over vier onderdelen. Bas Groenendijk eindigde op de derde plaats. De ‘Promo Divison’,
die winnaars uitroept over drie onderdelen, is dit jaar gewonnen door Wilco van der Hulst. Hij behaalde slechts 49
strafpunten. In deze categorie werd Marcel van den Berg tweede en eindigde Jan Vink op de derde plaats. De bedrijven‐
triocompetitie waarin drie personen elk op een ander onderdeel strijden, werd dit jaar gewonnen door
bloembollenkwekerij van Woesik. Dit trio werd vertegenwoordigd door voormalig Zandhaastrofeewinnaar Jeffrey, zijn
broer Roy en moeder Marion van Woesik. Met 36 strafpunten bleven zij het bedrijventrio ‘De Kamelen’ één punt voor. Het
meest aanstormend talent van dit jaar is de jonge junior Luc Siecker. Hij mocht de progressieprijs in ontvangst nemen.
Op vrijdagavond 9 maart zullen de winnaars van de Tulpenkeuring Breezand bekend gemaakt worden. De 60 te benoemen
tulpen bij de soortenkennis kunnen bepalend zijn voor de einduitslag en zo blijven de winnaars nog een verrassing. De
feestavond is voor alle deelnemers en zal wederom plaatsvinden in het Museum Oud Anna Paulowna. Carlos van der Veek
zal een presentatie houden over Tulpenland en maakt aansluitend de kampioenen van dit tulpenkeurseizoen bekend.
Traditiegetrouw wordt deze feestavond met een bingo afgesloten.

