
’Vakjury van collega’s  
maakt prijs waardevol’
‘Sissi’ was de winnende tulp in 2017. Sam Veldboer van Hybris ziet het winnen 
vooral als bevestiging van hetgeen Hybris heeft bereikt in het vak.  Dat heeft 
voor Veldboer voor een belangrijk deel te maken de jury. Die bestaat uit vakge-
noten: ervaren kwekers en broeiers. “Dat maakt zo’n prijs voor mij extra waar-
devol. De winnaar wordt bepaald door het kritische oog van je collega’s, op 
basis van hun criteria.”
De jury gaat daarbij niet over een nacht ijs, weet Veldboer. Telers, broeiers en 
juryleden maken al ruim voor de Vaktentoonstelling hun opwachting in Zwaagdijk 
om de groei van het gewas te bekijken. Veldboer let daarbij zelf niet op uiterlijk 
of kleur, maar vooral op de knoppresentatie. “Een mooi grote knop die al vroeg 
op komt, heeft de toekomst. Dat wil de handel. ‘Sissi’ is donkerroze en ook daar-
van kun je al in een vroeg stadium zien wat de kleur wordt.”
“De prijs is goede promotie voor het tulpenvak an sich”, vindt Veldboer. “Ver-
edelaars worden gestimuleerd betere producten te ontwikkelen. We zijn alle-
maal wel zo ijdel dat we niet alleen willen deelnemen, maar de beste willen zijn. 
Dat de top vijf bijna evenveel punten heeft, geeft aan dat er in de hele sector op 
hoog niveau wordt gewerkt. De lat ligt hoog.”
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 ‘BODYBUILDER’
J. en P. Snoek en Zn. uit Ens dingt mee naar de eerste plaats met de ‘Body-
builder’. Deze rode tulp met een gele rand is voortgekomen uit de krui-
sing Rambo x New Jersey. De tulp is te broeien op potgrond en water. De 
bladstand maakt deze tulp geschikt voor machinale verwerking. Voorals-
nog is de ‘Bodybuilder’ ongevoelig gebleken voor Fusarium. Deze tulp is 
ingezonden door Borst Bloembollen bv.

‘DREAM DANCE’ 
‘Dream Dance’ is naam voor de korte roze broeitulp van inzender Marax 
Tulips uit Hem. Deze tulp geeft gemiddeld 97 bloemen van 100 bollen. 
‘Dream Dance’ is het product van ‘Christmas Dream’ x ‘Monte Peony’. Deze 
tulp bloeit relatief vroeg op het veld en kan ook vroeg gerooid worden. 
‘Dream Dance’ is uiteindelijk beter geschikt voor broei op water dan op 
potgrond in verband met de lengte.

‘FIRE CLAY’ 
De helder rode tulp ‘Fire Clay’ is ingezonden door G&K Reus uit Lutje-
broek. ‘Fire Clay’ behoort tot de groep van de Triumphtulpen en is een 
kruising van ‘Leen van der Mark’ x ‘Sevilla’ x ‘Arie Hoe’k. Deze tulp ken-
merkt zich door een grote bloemvorm, heldere rode kleur en een strak 
blad. ‘Fire Clay’ kent een normale trekduur vanaf half februari tot het 
einde van het broeiseizoen. 

‘HONESTY’
BoLa Tulpenverdeling heeft deze kruising verkregen door ‘Hollandia’ met 
‘Monte Carlo’ te kruisen. Deze dubbele rode tulp is vroeg te broeien. In 
2017 werd ‘Honesty’ door meerdere bedrijven gebroeid en leverde een 
bovengemiddelde prijs op. De rode kleur is vroeg in knoppresentatie te 
zien. ‘Honesty’ is niet virusgevoelig, maar wel gevoelig voor een zuurtje.

‘MERCURE’
‘Mercure’ is een kruising van ‘Canary’ x ‘Saigon’ die gemaakt is door de 
veredelingsgroep Vertuco,. Het is een paarse gefranjerde tulp met een 
gele rand. Mercure geeft een lengte van 45 cm. Daarnaast is deze tulp 
makkelijk in de teelt en geeft mooie bollen. Virus is gemakkelijk te vinden 
in de teelt en het is een goede groeier.

‘PAUL MCCARTNEY’
De tulp ‘Paul McCartney’ is ingezonden door Remarkable. De tulp is 

op 8 juni 2015 gedoopt door Paul McCartney. De kleuren rood-wit 

zijn een verwijzing naar Liverpool, de geboortestad van deze muzikant. 
Rood staat voor passie en liefde en wit symboliseert ongekende moge-
lijkheden. ‘Paul McCartney’ is het product van ‘Kung Fu’ x 95LG006-03.

‘RED STONE’
‘Red Stone’ is een zware enkele rode tulp, ingezonden door Marax Tulips 
vof. Het is een kruising van ‘Kung Fu’ x ‘Monte Peony’ uit 1998 en is een 
tetraploide tulp. Deze tulp is van vroeg tot laat te broeien. De kracht van 
deze tulp is de mooie rode knoppresentatie in de broeierij. Ook geeft deze 
tulp een zware bos op water.

‘REPLICA’
Veredelaar Hybris, vorig jaar nog winnaar met ‘Sissi’, hoopt op een herha-
ling van het succes met ‘Replica’. Hybris heeft in 1996 een kruising gemaakt 
met de ouders ‘Mondial’ en ‘Uncle Sam’ waaruit ‘Replica’ is voortgekomen. 
‘Replica’ is een mooie rode dubbele tetraploide tulp. In de teelt is deze 
tulp een goede groeier met een lage uitval door fusarium.

‘SAAMI’ 
‘Saami’ is ingezonden door Boots Quality Bulbs vof. Deze gele tulp is het 
product van ‘Yellow Flight’ x ‘Skyline’ en valt vooral op door zijn snelheid. 
‘Saami’ broeit supersnel in zeventien dagen. Kenners noemen deze tulp 
ook wel de snelle ‘Yellow Flight’. Het is een beste groeier die voldoende 
plantgoed geeft, mooi ronde bollen die goed in de huid zitten. 

‘TARZAN’ 
IJsbrand de Jong van Sylvestris uit Creil heeft deze zware rode tulp met 
gele rand verkregen door ‘Hunter’ met een eigen tetra leliebloemige tulp 
te kruisen. Deze broeitulp kan zowel op potgrond als op water uit de voe-
ten. Begin januari heeft deze tulp al bovengemiddelde lengte en gewicht. 
Dat maakt ‘Tarzan’ onderscheidend. Deze tulp is vooralsnog ongevoelig 
gebleken voor Fusarium. 

Van 22 tot en met 25 februari is de 
Vaktentoonstelling in Zwaagdijk het 

strijdtoneel van de Interpolis Tulpenprijs. 
De jury buigt zich over deze selectie om 
uiteindelijk te bepalen welke broeitulp 

het meeste marktpotentie heeft. 
Hieronder de genomineerden
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