Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwe catalogus van Proeftuin Zwaagdijk broeiproeven. Hierin staan de prijzen
en voorwaarden voor de afbroei van bollen voor diverse shows en evenementen van het broei jaar
2020-2021.
De Vaktentoonstelling is de plek waar het allernieuwste tulpenassortiment wordt getoond. Dit geeft
bezoekers inzicht in de nieuwe rassen die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de sector.
Veel bezoekers van de Vaktentoonstelling willen graag ook rassen zien waarvan de leverbare bollen
beschikbaar en al enkele jaren verhandelbaar zijn. Het gaat dan om o.a. rassen die vroeg kunnen
worden gebroeid zoals de Zeeuwse bollen of het sortiment wat in grote aantallen kan worden geleverd
zoals bollen uit de Flevopolder of het Noordelijk Zandgebied. De Vaktentoonstelling zet dit
assortiment ‘gangbare’ tulpen ook graag vol in de schijnwerpers.
Voor inzenders biedt dit de mogelijkheid deze bestaande rassen te presenteren aan de handel en
broeierij die steevast in groten getale aanwezig zijn. Voor broeiers en handel verbetert dit het inzicht in
de beschikbaarheid van leverbare partijen.
U kunt, als tulpenkweker/leverancier, uw assortiment nieuwe maar dus ook gangbare bollen inzenden
bij Proeftuin Zwaagdijk, die deze naar keuze afbroeit op kisten voor marktbroei of voor de pot.
Tijdens de Vaktentoonstelling komen de gangbare tulpen in een eigen of gecombineerde stand te
staan, vergezeld van door uzelf aangeleverde informatie over deze rassen.
Ook kunt u nieuwe, beloftevolle tulpenrassen opgeven voor de Tulpenprijs 2021 tijdens de
Vaktentoonstelling in februari volgend jaar. Let er dan op dat dit geregistreerde rassen zijn en een
minimum areaal hebben van 0,5 Ha en een maximum van 5 Ha. Houd er ook rekening mee, dat als uw
ras wordt genomineerd, wij graag 110 stuks 11/12, 100 stuks 12/op en 20 stuks grove showbollen
willen hebben voor beoordeling en show. Het opgaveformulier kunt u achteraan in de catalogus
vinden.
Ik wens u een goede oogst en vlot broeiseizoen toe.
Met vriendelijke groet,
Peter Schilder

De gelegenheden om uw bloemen te showen zijn:
Bloemenshows 2021
CNB bloem- en relatiedagen
Bloembollen Vakdagen Flevoland
Driebanflora
Lentetuin Breezand
Tulpenparade Keukenhof
Tulip Trade Event
IGH show

12 t/m 14 januari 2021
3, 4 en 5 februari 2021
3 t/m 7 februari 2021
3 t/m 7 maart 2021
20 t/m 30 maart 2021
17 t/m 19 maart 2021
25, 26 en 27 februari 2021

Overige evenementen
Marktbroeishow Mechanisatiebeurs
Eerste Marktbroeishow (Dag van de Tulp)
Tweede Marktbroeishow (Vaktentoonstelling)
Eerste speciale tulpenkeuring
Tweede speciale tulpenkeuring
Derde speciale tulpenkeuring
Narcissenweek
Speciale keuring bol op pot
Speciale hyacintenkeuring

12 t/m 14 januari 2021
22 januari 2021
11 t/m 14 februari 2021
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

Showbroei
Bolbloemen kunnen worden gebroeid voor bloemenshows, fotowerk en de showruimte van CNB in
Lisse.

Tips
Voor een goed broeiresultaat van tulpen:
- Zoek de bollen bij voorkeur uit tijdens de verwerking.
- Neem ronde bollen, maat 13/15 liefst uit maat 8/10 gegroeid.
- Pak de donkerkleurige bollen die goed in de huid zitten.
- Zend de bollen uiterlijk 31 augustus 2020 in.
Ten aanzien van de bolbewaring van tulpen voordat ze naar Proeftuin Zwaagdijk worden verstuurd:
- Voor de vroegste broei is een 34º C behandeling gewenst, daarna bij 20º C bewaren.
- Voor de latere shows kunnen de bollen het beste eerst bewaard worden bij 23º C tot omstreeks
10 augustus, daarna bij 20º C bewaren.
Bovenstaande data zijn een indicatie, zorg er in ieder geval voor dat de bollen niet te lang te warm staan.
Prijzen
Aantal bollen per partij Prijs per stuk
< 10
€ 2,20
10-1000
€ 1,95
1000-2500
€ 1,90
> 2500
€ 1,85

Donateurs
Door donateur te worden kunt u gebruik maken van kennis van Proeftuin Zwaagdijk broeiproeven.
Deze kennis is digitaal en exclusief voor de vele donateurs beschikbaar. Daarnaast bent u als donateur
tijdens het broeiseizoen altijd van harte welkom in de kas om de broeiresultaten van de nieuwste rassen
met eigen ogen te aanschouwen.
Prijzen
Donateursbijdrage jaarlijks € 200,00

Marktbroei
Tulpen worden in bloei gebracht zoals gangbaar is in de praktijk. Dit kan zowel op potgrond als op
water. Er wordt gewerkt per bak uitgaande van 80 stuks bij ziftmaat 12-14 en van 100 stuks bij ziftmaat
11-12. De bloemen kunnen in 2021 een aantal keer ‘marktklaar’ worden tentoongesteld tijdens:
CNB bloem- en relatiedagen Lisse
Mechanisatietentoonstelling Vijfhuizen
1e marktbroeishow Proeftuin Zwaagdijk
2e marktbroeishow Proeftuin Zwaagdijk

12 – 14 januari 2021 (bollen vóór 7 augustus inzenden)
12 – 14 januari 2021 (bollen vóór 7 augustus inzenden)
22 januari 2021 tijdens de Dag van de Tulp
11 - 14 februari 2021 tijdens de Vaktentoonstelling
Prijzen
Aantal bakken Prijs per bak
(40x60)
1-5
€ 94,50
6-20
€ 89,25
20
€ 84,00

Indien u uw broeibakken tentoon wilt stellen tijdens de Vaktentoonstelling, komt er bovenop de
afbroeiprijs nog een kostenpost van €10,00 per bak. Voor het tentoonstellen van een kleine pot tijdens
de Vaktentoonstelling brengen wij €5,00 in rekening en voor het tentoonstellen van een grote pot
€10,00. Dit komt ten goede van Stichting Vaktentoonstelling Bloembollen en Bolbloemen.
Voor kisten die u zelf afbroeit voor de Vaktentoonstelling, brengen wij €20,00 per kist in rekening.

Pottenbroei bijgoed
Voor diverse shows en beurzen kunnen potten kant en klaar worden afgebroeid. Hierbij worden (meestal
andere gewassen dan tulp) de bollen al bij het opplanten in het najaar op een grote (27,5 cm) of kleine
pot (13 cm) geplant. Na de koude periode worden de bloemen in de kas tot bloei getrokken en afgeleverd.
Prijzen bijgoed gewassen
Kleine pot
Grote pot

€ 4,20
€ 13,15

Testbroei
Per cultivar worden tulpen getest op eigenschappen als koude weken, kasdagen en gewasstand. Dit kan
voor zowel waterbroei als potgrondbroei. De beoordeling wordt tijdens de kasperiode uitgevoerd. De
bevindingen worden na het tulpen broeiseizoen beschreven. Het benodigde aantal bollen is 3 x 20 stuks
per ras.
Prijzen
Aantal cultivars
Prijs per bol
<5
€ 2,20
5 - 20
€ 2,10
> 20
€ 2,00
Rapportage + foto: € 35,00 per cultivar

Club van 100 – Vaktentoonstelling
Word lid van de Club van 100! Het bestuur van de Vaktentoonstelling gaat geld werven voor het
evenement via een Club van 100. Geen club van honderd mensen, die elk zo veel mogelijk geld
inbrengen, maar eentje met heel veel mensen die elk honderd euro inbrengen. Bestuurslid Sam van
Egmond van de Vaktentoonstelling legt uit, waarom zo’n Club nodig is.
“De Vaktentoonstelling is uitgegroeid tot een evenement van waarde voor het tulpenvak. Vakgenoten
krijgen inzicht in het bestaande en het nieuwe aanbod en in noviteiten op het gebied van
gewasbescherming, teelt, bewaring en verwerking. Er is een techniekbeurs en een programma met
interessante sprekers. De Vaktentoonstelling is ook een ontmoetingsplaats voor het hele vak,
bijvoorbeeld via de Meet & Greet, waarbij alle tulpeninkopers welkom zijn. Dat alles is gratis
toegankelijk.
Als bestuur willen we de Vaktentoonstelling verder uitbouwen. Kennisuitwisseling en gastvrijheid, het
moet allemaal de nodige kwaliteit hebben. Gelukkig steunen onze sponsoren ons daar graag in. Om
onze financiële basis te laten aansluiten bij onze ambities zetten we nu een Club van 100 op. We weten
zeker dat veel inzenders, bezoekers en andere belangstellenden ons met honderd euro willen helpen.
Dat is per slot van rekening geen megabedrag.’’
Daarom delen we tijdens de komende Vaktentoonstelling inschrijfformulieren uit, waarmee mensen
zich kunnen inschrijven. Dat kan ook via onze website www.vaktentoonstelling.nl. Heeft u vragen
over dit onderwerp, mail dan naar info@vaktentoonstelling.nl of bel met Marlies Reus van Proeftuin
Zwaagdijk, tel. 0228-563164.
Deelnemers aan de Club van 100 krijgen een vermelding op onze website en op het speciale
sponsorbord, dat er vanaf 2020 is. Het bestuur hoopt en vertrouwt erop, dat veel vakgenoten de
Vaktentoonstelling willen blijven steunen.”
Als dank voor uw bijdrage kunnen wij u het volgende bieden:
1.
Vermelding met logo/bedrijfsnaam op een pagina in het beursmagazine, met een redactionele
tekst over het belang van draagvlak.
2.
Vermelding met logo/bedrijfsnaam op de website www.vaktentoonstelling.nl/sponsors
3.
Vermelding met logo/bedrijfsnaam op een banner met alle leden van de Club van 100 tijdens
de Vaktentoonstelling.
4.
Lokale media publiciteit.
5.
Persoonlijke uitnodiging voor de vakavond tijdens de Vaktentoonstelling.

Inschrijfformulier Club van 100 Vaktentoonstelling

Inzenden naar:

Stichting Vaktentoonstelling Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk-Oost
Telefoon: 0228 – 563164
Bij voorkeur mailen naar info@vaktentoonstelling.nl

Contactgegevens
Bedrijfsnaam:
Adresgegevens:
Telefoon:
Mailadres:
Mailadres
facturatie:

Uw inschrijving
Wij willen graag deelnemen als lid van de Club van 100 en steunen daarmee de
Vaktentoonstelling. Hierbij geven wij toestemming om ons logo te uiten op de website, het
beursmagazine en het sponsorbord. De totale kosten zijn: € 100 excl. btw
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en wordt u op de hoogte gehouden van alle
informatie rondom de beurs. Neem bij vragen contact op via 0228 56 31 64 of
info@vaktentoonstelling.nl. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen af te
wijzen. Het bedrag is exclusief BTW.

Handtekening:

Datum:

Opgaveformulier Proeftuin Zwaagdijk broeiproeven seizoen 2019-2020

Naam:………………………………………….. Bedrijf……………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………….. E-mail……………………………………………….
Uit de onderstaande mogelijkheden kiezen waarvoor de bollen bestemd zijn en dit bij ‘bestemd voor’ invullen.
- Bloem- en relatiedagen CNB
- Westerkoggeflora
- Driebanflora
- Lentetuin Breezand
- Beurs
- Marktbroeishow
- Testbroei

- Mechanisatietentoonstelling Vijfhuizen
- Bloembollen Vakdagen Flevoland
- Vaktentoonstelling
- Keukenhof

(vul bij datum de gewenste week in)
(vul bij datum de gewenste show(s) in)
(vul bij datum de gewenste bloeidatum in)

Aantallen voor shows, beurs en testbroei in veelvouden van 20 stuks (zaailingen uitgezonderd), aantallen voor
marktbroeishow in kisten 40x60.
Het aantal koude weken kan naar eigen inzicht/ervaring ingevuld worden. Indien niets ingevuld, worden data van
Proeftuin Zwaagdijk broeiproeven gebruikt.
Graag aangeven indien bollen na afbroei retour moeten, indien de bollen niet retour worden ze na afbroei
vernietigd.

Belangrijk: Dit opgaveformulier bij de bollen en inzenden vóór 31 augustus 2020
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