
 

Informatie: J. van Scheepen 
P KAVB T 0252 53 69 54 
 Postbus 175 E vanscheepen@kavb.nl 
 2180 AD Hillegom I www.kavb.nl 

 

 

 

BolleNoord bomvol met irissen 

 

Woensdag 28 mei 2014 organiseerde de KAVB in samenwerking met BolleNoord een 
speciale iriskeuring in ’t Zand. 
 
Een groot aantal inzenders zette een breed assortiment neer en creëerde voor de 
bezoekende vakgenoten een schitterende irisshow. En druk was het direct al. 
 
Bij de grofbollige irissen bestond de kopgroep uit ‘Flashlight’, ‘Daylight’ en nummer 786. 
Zaailing 786 is een mooie paars zaailing met lichtere brug die de jury de derde plaats gunde. 
Hij werd ingezonden door Rooijakkers Breezand. 
 
De tweede plaats was voor de fraaie lichtblauwe ‘Daylight’ met groot geel honingmerk op 
witte ondergrond. Deze iris met grote bloemen werd ingezonden door Hommes Iris.  
 
Ook nummer één ‘Flashlight’ met schitterende paarsblauwe bloemen en contrasterend geel 
honingmerk werd ingezonden door Hommes Iris. BolleNoord geeft deze winnaar een taart 
cadeau. 

 
Flashlight 
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Bij de prijsvraag voor de beste fijnbollige iris werd de derde plaats gedeeld door ‘Strong 
Gold’ van Hommes Iris en ‘Lion King’ van Maveridge International. 
De tweede plaats was voor de gele ‘Mickey Gold’ die opviel  door zijn mooie kleur geel en  
gave bloemen, die rechtop de overigens korte steel staan.  
 
De winnaar werd ‘Pink Panther’ van Maveridge international met de lilakleurige sierlijke 
bloemen, waarbij de verhoudingen van vlag en lip precies goed zijn. Een plaatje om te zien. 
Ook met deze inzending werd een taart van BolleNoord verdiend. 
 

 
 

Pink Panther 
Opvallende inzendingen waren verder de grofbollige ‘Purple City’ van Rooijakkers en de 
fijnbollige zaailing 7-8 van Boesaard, Katwijk met een mooie fluwelige paars kleur in 
combinatie met een bijzonder honingmerk. 
 
De grote collecties Irissen van Maveridge international, Hommes Iris, Iris Nova en 
Rooijakkers kregen een gouden medaille. 
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Speciale vermelding is ook op zijn plaats voor de geweldige gemengde vaas van 
Rooijakkers. Zo’n vaas wil iedere consument in huis hebben ! De iris is een schitterende 
snijbloem, die het overigens in de tuin ook goed doet. 
 

 
Mix Rooijakkers 

 


