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Het was op de 20ste januari weer een drukte van 
jewelste op de Dam in Amsterdam. Vele duizen-
den bezoekers vergaapten zich aan het rijk ge-
schakeerde tulpentapijt. Ze waren zelfs bereid om 
uren in de rij te staan om zelf een bosje tulpen 
te mogen plukken. De media doken massaal op 
dit kleurrijke spektakel en zo werd ons nationale 
symbool voor een breed publiek weer in het zon-
netje gezet.

Mijn bewondering gaat uit naar al die mannen en 
vrouwen die voor de organisatie verantwoordelijk 
zijn en die met bloed, zweet en tranen dit jaar-
lijkse evenement tot een succes weten te maken. 
Inmiddels ondervind ik aan den lijve dat het geen 
sinecure is om zoiets te organiseren. Samen met 
Anne Verdoes van iBulb worstel ik mij dagelijks 
door de papieren rompslomp om de eerste viering 
van American Tulip Day in San Francisco in goede 
banen te leiden. 

American Tulip Day wordt gevierd op 3 maart a.s. 
Die dag zullen meer dan 100.000 tulpen Union 
Square omtoveren tot één kleurrijke tulpentuin. 
Naast het plukken van tulpen worden de bezoe-
kers door aanwezige vakgenoten voorgelicht over 
de tulp, de bol en de belangrijke handelspositie 
van Noord Amerika voor de Nederlandse bloem-
bollensector. Maar ook zal de consument worden 
verteld  dat het om Amerikaanse tulpen gaat die 
geproduceerd worden uit Nederlandse bollen.

De uitdaging is groot, ook omdat die 100.000 
tulpen in drie á vier vrachtwagens eerst 300 mijl 
moeten afleggen alvorens ze in het centrum van 
San Francisco arriveren. Daarna volgt het uitladen 
van 1050 kratten en ook dat is een stevige klus , 
want de in grond gebroeide tulpen wegen maar 
liefst 27 kilo per krat. En als dan eenmaal alles op 
zijn plaats staat, zal de logistiek op orde moeten 
zijn om het bezoek aan de tuin in goede banen 
te leiden. 

Er is nog een lange weg te gaan, maar dankzij de 
doortastendheid van Anne en het enthousiasme 
van de betrokken ondernemers zijn alle ingredi-
enten aanwezig om van de eerste American Tulip 
Day een succes te maken met de hoop dat er daar-
na nog vele zullen volgen. 

Enthousiaste student gezocht voor 
stage in de Verenigde Staten

Anthos zoekt een enthousiaste student voor een afwisselende stage in 
de Verenigde Staten in de periode van september 2018 tot mei 2019. Je 
gaat assisteren in het bloembollenonderzoek van professor Bill Miller aan 
de wereldberoemde universiteit van Cornell in Ithaca. Naast het interes-
sante en afwisselende werk met bloembollen en vaste planten, maak je 
kennis met het Amerikaanse studentenleven op de prachtige campus van 
Cornell University.

Het “Flowerbulb Research Program” (www.flowerbulbs.cornell.edu), dat in 
2015 zijn 50-jarig jubileum vierde, heeft tot doel om een bijdrage leveren 
aan het bevorderen van de afzet van bloembollen in de Verenigde Staten 
en Canada. Je gaat proeven doen met groeiregulatoren, de broeikwaliteit 
van cultivars bepalen en vaststellen wat de gebruiksmogelijkheden zijn van 
(nieuwe) cultivars voor de verschillende klimaatzones in Noord Amerika. 
Je werkt grotendeels zelfstandig en voert praktische werkzaamheden uit, 
waaronder coördinatie van de experimenten op basis van de proefopzet 
en aan de hand van broeischema’s, gewasverzorging en het verzamelen 
van onderzoeksdata.

Voor eerdere studenten was de stage een onvergetelijke ervaring. Je krijgt 
een goed beeld van de specifieke eisen waarmee rekening moet worden 
gehouden bij afzet van bloembollen in Noord Amerika in zowel de broeie-
rij als de droogverkoop. Alle eerdere studenten die in Ithaca hebben stage 
gelopen, werken in veel gevallen nog steeds in de bloembollensector. 

Anthos regelt en betaalt de huisvesting, vliegtickets en de verzekering. 
Verder assisteert Anthos je bij het verkrijgen van de werkvergunning. Voor 
de kosten van levensonderhoud krijg je een dagvergoeding. 
Indien je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Anthos (tel. 
0252-535080).

Anthos en de Lentetuin 
organiseren wederom 
Exporteursochtend 
De Lentetuin Breezand opent 1 maart a.s. haar 
poorten en dat betekent dat op vrijdag 2 maart 
de jaarlijkse Exporteursochtend in de kantine 
van SAP zal worden gehouden. Anthos en de 
Lentetuin organiseren deze ochtend speciaal 
voor de inkopers van de bij Anthos aangeslo-
ten handelsbedrijven en de kwekers die deel-
nemen aan de Lentetuin. De ochtend heeft tot 
doel om teelt en handel aan stamtafels met 
elkaar in gesprek te laten gaan over thema’s 
die hen als ondernemer raken of te discus- 
siëren over belangrijke sectorale actualiteiten. 
De aftrap voor de bijeenkomst wordt gegeven 
door een inspirerende spreker die met zijn 
presentatie de deelnemende ondernemers een 
spiegel wil voorhouden en voeding wil geven 
aan de daarop volgende tafeldiscussies. Daar-
naast kunnen actuele thema’s die spelen in de 
sector aanleiding geven tot stevige gesprekken. 
Vorig jaar was dat het geval met de nieuwe 
inkoopvoorwaarden van Anthos en de toegan-
kelijkheid van het Scheidsgerecht. 
De ochtend wordt afgesloten met het uitrei-
ken van de Anthos Export Award en een ge-
zamenlijke lunch die traditiegetrouw wordt 
aangeboden door een van de deelnemende 
handelsbedrijven. Dit jaar zal Unex Inc. uit 
Sassenheim de lunch sponsoren. De Anthos 
Export Award wordt toegekend aan een bol-
gewas dat een welkome aanvulling is op het 
sortiment en voor teelt en handel veel potentie 
heeft om zich in de markt te onderscheiden. 
In 2017 heeft Fa. J.G. Weijers en Zn. uit Burger-
brug de prijs in ontvangst mogen nemen voor 
de potnarcis ‘Iwona’. 
Aansluitend op de Exporteursochtend vindt 
de soortenkenniswedstrijd om de Koopman & 
Co Zandhaastrofee plaats. Iedereen kan tussen 
12.00 en 21.00 uur deelnemen en de grote ver-
zameling aan cultivars proberen te herkennen.

Anthos introduceert inkoopvoorwaarden 
voor Boomkwekerijproducten

Het bestuur van Anthos heeft in 2017 inkoopvoorwaarden voor bloembollen en 
vaste planten geïntroduceerd voor leden van Anthos. Recentelijk zijn daar voor-
waarden voor de inkoop van boomkwekerijgewassen aan toegevoegd. 
De huidige HBN voorwaarden, die uitsluitend van toepassing zijn op binnenland-
se transacties, sluiten volgens het bestuur van Anthos onvoldoende aan bij de 
ontwikkelingen waarmee handelaren in binnen- en buitenland worden gecon-
fronteerd. Inkoop van boomkwekerijproducten vindt bovendien in belangrijke  
mate plaats bij buitenlandse leveranciers en daarom zijn de voorwaarden ook in 
het Engels, Duits en Frans vertaald. Aan het gebruik van de inkoopvoorwaarden 
worden geen eisen gesteld: het bestuur beschouwt het als een verantwoordelijk-
heid van marktpartijen zelf of men van de Anthos Inkoopvoorwaarden gebruik 
wenst te maken, dan wel dat men de HBN voorwaarden van toepassing ver-
klaart op af te sluiten transacties. Benadrukt wordt dat de inkoopvoorwaarden 
geenszins de Anthos verkoopvoorwaarden vervangen. Deze verkoopvoorwaarden, 
beschikbaar in 12 talen, zijn immers van toepassing op transacties met buiten-
landse afnemers. 
De inkoopvoorwaarden zijn ontwikkeld in nauwe samenspraak met handelsbe-
drijven binnen de boomkwekerijsector. Met hen is de concept tekst opgesteld 
die vervolgens een grondige juridische check heeft ondergaan. Het betreft be-
palingen die onder andere betrekking hebben op Toepasselijkheid, Kwaliteit, 
Emballage, Kwekersrecht & Intellectueel Eigendom.

Anthos organiseert 
eerste American Tulip 
Day in San Francisco 

San Francisco is op 3 maart a.s. het decor 
van de eerste American Tulip Day. In het cen-
trum van de stad komt op Union Square een 
kleurrijke tulpendisplay, bestaande uit ruim 
100.000 tulpen. Dit door Anthos en iBulb 
georganiseerde evenement heeft als doel de 
bekendheid van tulpen te vergroten en de 
verkoop te stimuleren. Evenals bij Nationale 
Tulpendag op de Dam in Amsterdam, kunnen 
bezoekers van de tulpentuin in San Francisco 
op die dag hun eigen bosje tulpen plukken. 
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Bill Miller met leden van de Amerikaanse Research Committee


