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Volop Irissen in Lisse 
 
Maandag 26 mei organiseerde de KAVB bij CNB in Lisse de eerste van twee speciale 
Iriskeuringen. 
 
Er was veel animo om deel te nemen en de showruimte van CNB was een zee aan bloemen. 
Zowel irissen als ook nog veel Allium’s van vorig week veroorzaakten met een fors aantal 
lelies deze bloemenzee. 
 
De beste grofbollige iris werd de blauwe ‘Salvatore’ van Hommes Iris uit Heiloo/Egmond a.d. 
Hoef. De beste lengte en de mooie opstaande bloem maakte deze vaas tot de winnaar. 
‘Salvatore’ was ook goed op kleur.  
 

 
Salvatore 

 
Deze eerste plaats werd gewonnen in nauwe competitie  met zaailing 08.131 van Iris Nova 
uit Heiloo en de witte ‘Alaska’ van Kw. Ver. Juno uit Enkhuizen. De zaailing van Iris Nova 
kenmerkte zich door grote bloemen in combinatie met een opvallende grote gele vlek op de 
slippen. 
 
Bij de fijnbollige irissen wist Maveridge International uit St. Maarten de eerste prijs te 
bemachtigen met de blauwe ‘Tiger Blue’. De mooie donkerblauwe adering op lichtere blauwe 
ondergrond maakte deze iris een plezier om naar te kijken, De grove bloem, die fier recht op 
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de steel staat met duidelijk opvallende staanders perfectioneerde het geheel. De competitie 
werd in eigen huis gevoerd met de ander fijnbollige irissen van Maverdige. 
 

 
Tiger Blue 

 
Gebr. De Wit uit Callantsoog lieten de blauwe ‘Dakar’ en nog een zaailing 74-98-01-2 zien. 
Boesaard uit Katwijk liet een collectie zaailingennin goede kwaliteit zien. Kw. Ver. Saturnus 
trok de aandacht met de witte ‘Nofa White’. Iris Nova kreeg voor de gehele collectie irissen  
waaronder de nieuwe ‘Park Avenue’ en ‘Caroline Blue’ een Gouden Medaille. Ook Hommes 
Iris viel deze eer ten deel, waarbij ‘Mickey Gold’ zeker een vermelding waard is. Verder 
kreeg Maverdige ook zo’n medaille. De collectie zaailingen met minder gangbare 
kleurcombinaties trok ieders aandacht. Zo waren er zaailingen met een groenige slip, die 
heel part waren. 
 
Alle irissen zijn zeker vandaag en morgen nog te bewonderen bij CNB. Woensdag 
organiseert de KAVB weer een iriskeuring en wel in BolleNoord. 


