Prijsvraagprogramma
Nationale Lathyrus Tentoonstelling
Prijsvragen voor Nationale Lathyrustentoonstelling
Het prijsvraagprogramma voor de tentoonstelling is door de Algemene Leden Vergadering van
16 maart 2013 als volgt samengesteld:
BUITENTEELT (normaalcultuur)

1. 15 stelen Lathyrus odoratus groep Spencer per cultivar (aantal cultivars voor deelname
onbeperkt.) – aanvoerstadium 4 bloemen open.

2 15 stelen Lathyrus odoratus gemengd groep Spencer (minimaal 3 kleuren). Meerdere vazen
zijn toegestaan – aanvoerstadium 4 bloemen open.
3. 3 langste stelen van één cultivar uit de groep Spencer met minstens 4 bloemen per steel en
van goede kwaliteit – aanvoerstadium 4 bloemen open.
4. 15 stelen Lathyrus odoratus op kleur niet behorende tot de groep Spencer aantal cultivars
voor deelname is onbeperkt. (dat zijn de types: New Century, Multiflora, Pre-Spencers, PreSpencer Grandiflora, Semi Grandiflora, Heritage EN Lathyrus latifolius) – aanvoerstadium
minimaal 5 bloemen open, uitzondering oud-Engelse rassen 4 bloemen open.
Voor gemengde inzending ook 15 stelen met minimaal 3 kleuren.

5. Lathyrus odoratus in pot of container geteeld (aantal cultivars voor deelname is onbeperkt)
Elke inzender kan 1 inzending per cultivar inzenden. Totale inzending per cultivar dient van
goede kwaliteit te zijn.
KASTEELT
6. 25 stelen Lathyrus odoratus geteeld in de Kas uit de types: Mammoth, Winter Elegance, Royal
(aantal cultivars voor deelname onbeperkt) of gemengd (minimaal 3 kleuren) – aanvoerstadium
minimaal 4 bloemen open.
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TOEKENNING PRIJZEN
Prijzen worden toegekend als er minimaal 3 verschillende inzenders voor de prijsvraag een jury
beoordeling hebben gehad. Eén met een (wissel)beker bekroonde vaas/pot kan niet in
aanmerking komen voor een tweede (wissel)beker uit een andere prijs categorie.
A.
B.
C.
D.
E.
G.
NB.

H.
I

De Carleebeker (wisselbeker) wordt toegekend aan de inzender met het hoogste cijfer
in prijsvraag 1: Lathyrus odoratus groep Spencer op cultivar. (minimaal 9.0 punten)

De Dr. J. Stam-bokaal wordt toegekend aan de inzender met het hoogste cijfer in
prijsvraag 2: Lathyrus odoratus gemengd groep Spencer. (minimaal 9.0 punten)

De Westra-Rodichem Beker wordt toegekend aan de inzender met het hoogste cijfer
voor de beste Spencer nieuwigheid (minimaal 9.0 punten).

De Zilveren Kan wordt toegekend aan de inzender met de 3 langste stelen Lathyrus uit
de groep Spencer.

De Reitsma wissel medaille wordt toegekend aan de inzender van de beste Lathyrus in
pot of container. (minimaal 9.0 punten)

De Beker van het AVVN wordt toegekend aan de beste vaas van een inzender die een
volkstuin heeft bij een volkstuinvereniging die aangesloten is bij het AVVN. (minimaal 9.0
punten)
Bij de opgave van inzending moet de naam van de volkstuinvereniging ingevuld worden. Bij
een collectieve inzending van een volkstuinvereniging moet voor de keuring de namen van
de telers bekend zijn. De prijs wordt op individueel niveau toegekend.
Een Beker wordt toegekend aan de inzender van de beste vaas kas Lathyrus. (minimaal
9.0 punten)
Een Beker wordt toegekend aan de inzender van de beste vaas Lathyrus niet-Spencer.
(minimaal 9.0 punten)
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Keuringscriteria.
Het uitgangspunt van de juryleden is dat er wordt gekeurd op 4 hoofdbestand-delen: criteria.

Uitgaande van 100 punten zijn punten per criterium te behalen. Voor onvolkomenheden worden
punten afgetrokken. Het cijfer ontstaat door het totaal aantal punten te delen door 10.

Lathyrus (Spencer typen en oud-Engelse rassen)
Aanvoerstadium 4 bloemen open
Aantal bloemen per steel (uniform)
Kwaliteit steel (stevig, rechtheid, lengte)
Takopbouw (verdeling)
Zuiverheid bloem (ziekte, verkleuring)
Lathyrus (niet-Spencer typen)
Aanvoerstadium minimaal 5 bloemen open
Aantal bloemen per steel (uniform)
Kwaliteit steel (stevig, rechtheid, lengte)
Takopbouw (verdeling)
Zuiverheid bloem (ziekte, verkleuring)
Lathyrus (kas)
Aanvoerstadium minimaal 4 bloemen open
Aantal bloemen per steel (uniform)
Kwaliteit steel (stevig, rechtheid, lengte)
Takopbouw (verdeling)
Zuiverheid bloem (ziekte, verkleuring)

30 punten
30 punten
30 punten
10 punten
30 punten
30 punten
30 punten
10 punten
30 punten
20 punten
20 punten
30 punten

Bij de prijsvragen 1,4 en 6 wordt deze methode toegepast. De overige prijsvragen krijgen per
jurylid een totaalcijfer.
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