Sponsoren:

De Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren
roept deelnemers op voor de tulpenkeuringen in 2020
Op 10 januari 2020 beginnen de regionale tulpenkeuringen weer, die uitmonden in het Nederlands Kampioenschap. Deelnemen aan deze keuringen kan in de categorie jongeren (tot 18 jaar) of de categorie senioren. De beste deelnemers of deelneemsters plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap. Net als voorgaande jaren zijn er bij een paar keuringen “wild-cards”
voor het NK te winnen. Deze wild-cards zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
EXTRA KEURINGEN EN WILD-CARDS
Naast de reguliere keuringen, zoals hieronder vermeld, kan er ook gekeurd worden tijdens de Driebanflora, die wordt gehouden van 6 t/m 9 februari 2020, waarbij er een keuring plaats vindt op vrijdagavond 7 februari 2020 van 19.00 t/m 21.00 uur.
Tijdens de vaktentoonstelling bij de proeftuin Zwaagdijk van 13 t/m 16 februari 2020 kan er een combinatie van tulpen op pot
en op kisten worden gekeurd. Nieuw dit jaar is een pottenkeuring tijdens de Bloembollen vakdagen Flevoland in Creil. Er kan
op donderdag 6 februari en vrijdag 7 februari gekeurd worden. De winnaars van deze keuringen kunnen niet alleen een prijsje
tegemoet zien, maar kunnen ook deelnemen aan het NK, indien zij geen regio vertegenwoordigen. Het bestuur stelt bovendien wild-cards beschikbaar, die recht geven op deelname aan het Nederlands Kampioenschap, aan degenen die tijdens deze
keuringen minder dan 15 strafpunten scoren.
De resultaten van deze keuringen kunnen onder voorwaarden worden meegenomen naar de eigen regionale keuringen.
Lisse e.o/ Lenteflora
Op vrijdagavond 21 februari, op zaterdag 22 en op zondag 23 februari 2020 kunnen bezoekers aan de Lenteflora in Lisse deelnemen aan een consumentenkeuring. Locatie: Hobaho/PPO, Van Slogterenweg, Lisse
De reguliere keuringen worden gehouden in:
Anna Paulowna/Breezand
vrijdag 10 januari, 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari van 16.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag 11 januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari en 15 februari van 09.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Museum Oud Anna Paulowna, Zandvaart 5, Breezand
Niedorp
vrijdag 17 januari, 24 januari, 31 januari en 7 februari en donderdag 13 februari van 12.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag 18 januari, 25 januari, 1 februari en 8 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur
vrijdag 14 februari laatste keuring, slotavond en prijsuitreiking
Locatie: Triflor, Tulpenkade 1, Oude Niedorp
Stede Broec
woensdag 15 januari, 22 januari, 29 januari, 5 februari en 12 februari van 17.00 uur tot 21.00 uur.
Locatie: Koel- en preparatiebedrijf, kantine CNB, Veilingweg 1, Bovenkarspel
Kennemerland
Donderdag 16 januari 19.30 uur. Locatie: Hotel Fase Fier eten en drinken, Van Oldenbarneveldweg 25, Castricum (Bakkum)
Donderdag 13 februari 19.30 uur. Locatie: Firma J. Hopman & Zn, Herenweg 91, Egmond Binnen
donderdag 12 maart 19.30 uur. Locatie: Kwekerij J.C.M. Beentjes, Cieweg 19, Heemskerk
Wervershoof
vrijdag 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Cultureel centrum De Schoof, Kerkelaantje 1, Wervershoof
Keukenhof
Het Nederlands Kampioenschap wordt gehouden op vrijdagmiddag en –avond 27 maart 2020 in het Willem
Alexander Paviljoen in Keukenhof te Lisse.
Bezoekers aan Keukenhof kunnen te beginnen op donderdag 26 maart tot en met woensdag 1 april eveneens aan een keuring
deelnemen. Voor de winnaars of winnaressen ligt er een pakket bloembollen te wachten.

