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Nu het IBC geen propaganda meer maakt dacht A.J kroon kennelijk ‘Dan ga ik het maar zelf doen’. De 

kweker plofte zijn narcissen niet zomaar even in een vaas, maar maakte er een werkelijke show van die 

bij kwekers en liefhebbers zeker aanslaat. Dat bleek wel uit het hoge bezoek aan zijn narcissen door de 

bekende oranje pastoor en nu legeraalmoezenier P. Vlaar (zie foto). De pastoor is zelf ook gek van 

narcissen en kruist ze zelf ook, zo viel onlangs te lezen in BloembollenVisie. 

 

Kroon showt onder andere de meerbloemige ‘Stratosphere’: heldergeel met een lief oranje hartje. ‘Mint 

Julep’ doet zijn naam eer aan door zijn mintachtige kleur. ‘Lucky Number’ is inderdaad een uitzondering 

als het om geel gaat, zo heldergeel is nog zelden gezien. Met ‘Dreamlight’ heeft ’t Theater een topper in 

huis met zijn grote spierwitte bloemen en een felrood randje op de gele cup. Heel mooi opgestoken is de 

crèmewitte meerbloemige ‘Curlew’, evenals de grootbloemige witte ‘Easter Moon’. Ook ‘Punchline’ staat 

te schitteren met mooie witte bloem en een zachtgele cup. Prominent in het midden staat de forse witte 

‘Louise’ met een groot oranje hart. 

‘High Society’ klinkt deftig en de narcis met die naam is ook werkelijk deftig, net als de meerbloemige 

crèmekleurige ‘Lieke’. Opvallend is de geheel witte ‘Stainless’. Als toetje showt Kroon ook nog een aantal 

potten Ipheion uniflorum maxima in de kleuren wit lila en blauw. En een vaas Leucojum Aestivum 

Graveteye Giant die zich het best laat beschrijven als een lang sneeuwklokje. Dat een narcis niet heel 

groot hoeft te zijn om de aandacht te trekken bewijst Kwekerij De Schüllhorn met een volle pot ‘Diamond 

Ring’, een gewasje van zo’n 10 centimeter hoog vol met knalgele bloemetjes waar er wel 3 tot 5 stuks 

uit één bolletje komen. 

 

 


