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Pioenenshow Keukenhof zeer interessant
Wie van te voren had gedacht dat nog zo veel inzendingen aangeleverd zouden worden had
begin juni gezegd dat dit onmogelijk was. Toch slaagde de organisatoren, Compass Plant, er
in om ruim 100 soorten in de show te hebben. De VKC werd gevraagd de jurering uitvoeren
en prijzen aan de hoogst scorende inzending te geven. Deze werden als volgt verdeeld:
Enkelbloemig
Een tiental inzendingen streed om de 1e Prijs die in de wacht werd gesleept door VOF de
Horsthoek uit Leiden met de diep rode cultivar ‘America’. De jury sprak van een perfecte
bloemvorm, mooi en gezond blad er onder en alles in een goede verhouding. De mooie grote
bloemen waren zeer uniform en scoorden 9.20 punten.
Dubbelbloemig
Een veel groter sortiment werd hier aangevoerd met prima kwaliteit en waar alle inzendingen
zeer dicht bij elkaar lagen. Tweede werd hier NOP Fleur BV uit Espel met een van de eerst
bloeiende lactiflora’s genaamd ‘Primevere’. De crème witte cultivar was mooi dubbel en
scoorde 9.20 punten. Winnaar werd uiteindelijk Bloemencentrum De Oude Proeftuin uit
Rockanje. De helder witte ‘Marie Lemoine’ had bijna volmaakte bloemen, alle bloemen
waren uniform van rijpte, je kon zien dat aan deze inzending aandacht en tijd besteed was. De
inzending behaalde de 1e Prijs met 9.38 punten.

Hybriden
Hier was het grootste sortiment met zo’n 40 inzendingen. Hier kreeg de jury de allerbeste
kwaliteit te zien. Bovenin werd het spannend met op een gedeelde derde plaats De
Wilgenhoek uit Aalsmeer met ‘Coral Charm’ en Jac. Th. de Vroomen uit Lisse met de
‘Buckeye Belle’ beide scoorden 9.37 punten. Tweede werd met een klein verschil de ‘Red
Charm’ van W. Aanhane & Zn uit Noordwijkerhout. De enorm grote bloemen, waren zeer
gelijkmatig en van een fantastische kwaliteit uitmondend in de score van 9.43 punten. De
winnaar kreeg de mooie score van 9.47 punten en dat werd Wim Vriend uit Andijk met de
‘Coral Sunset’. Een machtige vaas pioenen met een mooie topbloem, geweldig blad en
bijzonder stevige stelen. De zalmkleurige bloem straalde de jury tegemoet en kon de 1e Prijs
in ontvangst nemen.

Bijzondere Pioen
Een pioen die je niet dagelijks tegenkomt of een bijzondere uitstraling heeft: daar was deze
prijsvraag voor bedoeld. Hier was het J. Boon uit Bovenkarspel die met ‘Bartzella’ een prima
inzending die 9.27 punten scoorde. Veruit de beste was hier de donkerrode pioen ‘Command
Performance’ vanwege de mooie hoge bloem aan de tak en de geweldige uniformiteit
bekroond met 9.42 punten en de prijs.

Consumenten keuze
Voor het eerst jureerde onder de VKC ook een consumentengroep. Deze werd gevormd uit de
Groei en Bloei afdeling Lisse. De tienkoppige jury moest letten op kleur, vorm, geur en
andere bijzondere aspecten. De top drie bestond uit de 'Red Charm' van W. Aanhane & Zn uit
Noordwijkerhout. De jury sprak van een blikvanger, met bijna een bloem in een bloem en een
imposante uitstraling. Tweede werd 'Coral Sunset' van Wim Vriend uit Andijk die pas na een
tweede juryronde deze plaats kreeg toebedeeld. De jury sprak van een robuuste bloem, zeer
apart van kleur en vorm en prachtig gevuld. Blijft over de winnaar: dit werd de hagelwitte
‘Marie Lemoine’ van Bloemencentrum De Oude Proeftuin uit Rockanje. Deze winnaar
ontving een mooie beker met de motivatie een mooi gevulde pioen, prachtig helder wit en een
mooie grote bloem. De de heerlijke geur gaf de doorslag.

Prachtige pioenenshow in Lisse
07 jun 2010
Wie van tevoren zou hebben gezegd dat er begin juni en na de afgelopen winter en te koude
voorjaar weinig pioenen naar de pioenenshow op Kasteel Keukenhof zouden komen, werd
aanvankelijk in het gelijk gesteld.

De groei en bloei van dit gewas kwam namelijk erg traag op gang. Desalniettemin
slaagde organisator Copmpass Plants uit Hillegom er in meer dan honderd
variëteiten in voortreffelijke kwaliteit te presenteren. Bij de enkelbloemigen
werd de eerste prijs in de wacht gesleept door VOF de Horsthoek uit Leiden
met de diep rode cultivar 'America'. De jury sprak van een perfecte bloemvorm,
mooi en gezond blad er onder en alles in een goede verhouding.
Bij de dubbelbloemigen was de tweede plaats voor NOP Fleur BV met een van de
eerst bloeiende lactiflora’s genaamd 'Primevere'. Winnaar werd in deze
categorie werd Bloemencentrum De Oude Proeftuin uit Rockanje met de helder
witte 'Marie Lemoine'. In de categorie Hybriden kreeg de jury zeer goede
kwaliteit onder ogen. Bovenin werd het spannend met op een gedeelde derde
plaats De Wilgenhoek met 'Coral Charm' en Jac. Th. De Vroomen met de
'Buckeye Belle'. Tweede werd 'Red Charm' van W. Aanhane & Zn. en de winnaar
in deze categorie werd Wim Vriend 'Coral Sunset'.

Meesterlijke pioenshow onder moeilijke omstandigheden
04 JUN 2010
Ondanks het feit dat door een veel te koud voorjaar de natuur tussen de twee en drie weken
achterloopt wat op de Keukenhof-pioenshow resulteerde in een aanzienlijk kleinere
hoeveelheid bloemen en smaller sortiment, spreekt de VKC over een interessante keuring.

'Door het late seizoen missen we een heel deel bloemen. Zoiets hebben
we nog nooit eerder meegemaakt. Ondanks dat probleem hebben we een mooi sortiment
vroege pioenen en zijn we aangenaam verrast door de kwaliteit', zei Gerard de Wagt van de
Stichting VKC (Vaste Keurings Commissie) donderdagmiddag 3 juni na afloop van de
keuring. De beoordeling die werd gehouden bij het naast Kasteel Keukenhof gelegen
Frederik’s Hof in Lisse bestond uit een binnen- en buitenpresentatie.

In de categorie enkelbloemig streden zo’n tien inzendingen naar de eerste prijs. Winnaar werd
VOF de Horsthoek uit Leiden met de dieprode cultivar ’America’, goed voor 9.20 punten. Bij
de dubbelbloemigen werd een veel groter sortiment aangevoerd. In deze categorie behaalde
Bloemencentrum De Oude Proeftuin uit Rockanje de eerste prijs met de helderwitte ’Marie
Lemoine’. De inzending behaalde 9.38 punten.

Het grootste sortiment met zo’n veertig inzendingen betrof de hybriden. Hier kreeg de jury de
allerbeste kwaliteit te zien. Winnaar met 9.47 punten werd inzender Wim Vriend uit Andijk
met de zalmkleurige ’Coral Sunset’. Ook in de categorie bijzondere pioenen kreeg Vriend de
eerste prijs. Dat was voor zijn donkerrode ’Command Performance’, die 9.42 punten ontving.

Voor het eerst jureerde onder de VKC ook een consumentengroep, gevormd uit de Groei en
Bloei afdeling Lisse. Had de vakjury ’Marie Lemoine’ al een prijs gegeven, ook de
consumentengroep kende deze cultivar z’n zogeheten Keukenhofprijs toe vanwege de geur
van deze bloem.

