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KEURINGEN

Het vernieuwde bestuur van het NK 
Leliekeuren is klaar voor de zestien-
de editie die woensdag 7 mei start in 

BolleNoord. Fervent leliekeurder Martijn van 
den Berg is de opvolger van Peter Apeldoorn. 
“Apeldoorn is gestopt als bestuurslid vanwe-
ge een carrièreswitch. Wij zijn hem dankbaar 
voor zijn inzet de afgelopen jaren”, aldus Eline 
Schoon, die tevens in het bestuur zit samen met 
Jeroen van het Kaar, Leo Vaars en Marian van 
der Meer. Met zijn vijven is het team weer com-
pleet. Grote wijzigingen zijn er dit jaar niet, geeft 
Van het Kaar aan: “We hebben dit jaar wederom 
drie groepen: de junioren, senioren en het top-
klassement. In de laatste groep zitten de vijftien 
beste deelnemers van vorig jaar. Wel gaan we 
dit jaar extra streng toezien op de toppers van 
elke groep, omdat sommige deelnemers nog 
wel eens overleggen. Dat is niet toegestaan.” 

UITSLAG ONLINE
Het doel van de deelnemers is om de lelies te 
beoordelen op steel, blad, bloem, knop en alge-
mene stand en daarmee zo dicht mogelijk bij 
de waardering van de vakjury - die bestaat uit: 
Johan Duijn, Ed Vink, Frans van Lierop, Elaine 

Vlaming en Robert van der Hulst - te komen. 
Iedere week is er een winnaar per groep. Voor 
de beste uit het topklassement en de beste 
senior staat een taart klaar, die een keer per 
persoon is te winnen. Bij de junioren wint de 
top vijf een bioscoopbon, ook maximaal een 
per persoon. Na vijf rondes wordt de uitslag 
van de vier beste keuringen bij elkaar opgeteld. 
Degene die dan het minste aantal strafpunten 
heeft, mag zich de winnaar van de groep noe-
men. “We streven ernaar rond 21.00 uur dezelf-
de dag de uitslag op de website www.leliekeu-
ren.nl te zetten en op onze Facebookpagina. 
Op veler verzoek komt het juryrapport ook 
online”, vertelt Schoon.

Met een opkomst van rond de honderd 

deelnemers per ronde is het NK Lelie-

keuren een heus begrip. De zestiende 

editie bouwt voort op het succes van 

voorgaande jaren. Met wat kleine wij-

zigingen, zoals verscherpt toezicht en 

waar nodig een tip bij de soortenkennis-

wedstrijd, probeert het NK Leliekeuren 

zich ieder jaar verder te professionali-

seren. Nog even en dan mogen de keur-

ders weer aan de bak.

NK LELIEKEUREN:

Geen plaats meer voor 
enkel topkwaliteit

De soortenkenniswedstrijd, die vorig jaar is 
toegevoegd, krijgt dit jaar een vervolg. “Waar 
nodig geven we dit jaar een tip”, geeft Vaars 
aan. De variatie van kwaliteit zorgde vorig jaar 
voor wisselende scores. Die lijn wil het bestuur 
doortrekken in het leliekeuren. Van het Kaar: 
“We willen niet alleen topkwaliteit laten zien. 
Dat vinden de veredelaars misschien niet leuk, 
maar hierdoor verhogen we de moeilijkheids-
factor.” Van den Berg: “Met alleen topkwali-
teit krijg je vaak dezelfde punten. Als je overal 
een score van 18 invult kom je redelijk uit. Dat 
moet niet meer kunnen.”

VERTEGENWOORDIGERS
Doel van het NK Leliekeuren is om jeugd te 
enthousiasmeren voor het vak en uiteraard 
ook om mee te doen. Daarom zijn de scholen 
uit ’t Zand wederom uitgenodigd. Dit jaar komt 
ook een groep van 25 scholieren van het Clu-
sius College uit Hoorn een dag meedoen aan 
de keuring. Van het Kaar: “Voorafgaand aan het 
keuren krijgen ze uitleg van de jury. Daarnaast 
krijgen ze meer informatie over bemiddeling en 
over het bollenvak.” Naast jeugd ziet het bestuur 
graag meer intermediairs in de zaal. “Keuren is 
voor iedereen. Het is juist leuk als er meer deel-
nemers mee doen.”

Tekst en fotografie: Lilian Braakman

Keuringsdata
Het NK Leliekeuren begint 7 mei in Bol-
leNoord aan de Groteweg 9 in ’t Zand. 
Vervolgens zijn er nog vier rondes op 
woensdag 14, 21, 28 mei en 4 juni. Er kan 
gekeurd worden van 8.00 tot 20.00 uur. 
Uitzondering hierop is 4 juni. Die dag is 
het tot 19.00 uur omdat de prijsuitreiking 
om 20.00 uur begint. 

Het bestuur v.l.n.r.: Jeroen van het Kaar, Marian van der Meer, Leo Vaars, Eline 
Schoon en Martijn van den Berg


