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Welcome to N.L. van Geest Amaryllis
 

We hope that with this catalogue you can make the right choice in our range. 

For 2020 we have received beautiful new varieties from our breeding department.

All varieties shown are exclusively produced by N.L. van Geest Amaryllis. 

 

Good luck with making your choices!

 

Ben en Gerard van Geest

For  more  information:  www.nlvangeest.nlCatalogus 2020
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This 2020 catalogue contains 5 different categories of Amaryllis

(Hippeastrum) in more than 50 varieties. These are large-

flowered(Galaxy group), double-flowered, midi(Diamond group),

cybister and multiflora. Please give your special attention to our

range of double-flowered in the Amadeus series. 

 

From week 33 we offer Dutch bulbs in excellent quality. This quality

can be recognized by the outside and especially the inside because

of disease-free, more flower stems and more flower buds. We offer a

flowering guarantee. Only at NL van Geest Amaryllis, you will find

the largest selection exclusive Dutch Amaryllis bulbs in the best

quality.

Deze catalogus van 2020 bevat 5 verschillende typen Amaryllis

(Hippeastrum) in meer dan 50 variëteiten. Dit zijn grootbloemig

(Galaxy groep), dubbelbloemig, midi (Diamond groep), cybister en

multiflora. Graag uw speciale aandacht voor ons assortiment

dubbelbloemigen in de Amadeus serie. 

 

Wij bieden vanaf week 33 Hollandse bollen in een excellente kwaliteit.

Deze kwaliteit zit van buiten en vooral van binnen; ziektevrij, meer

bloemstelen en meer bloemkelken. Daarom bieden wij bloeigarantie. 

Alleen bij NL van Geest Amaryllis vindt u het grootste assortiment

exclusieve Hollandse Amaryllisbollen in de beste kwaliteit.

Dieser Katalog für 2020 enthält 5 verschiedene Kategorien von

Amaryllis (Hippeastrum) in mehr als 50 Sorten. Dies sind großblumige

(Galaxy), doppelblumige, Midi (Diamond), Cybister und Multiflora.

Bitte achten Sie besonders auf unser doppelblumiges Sortiment der

Amadeus-Serie. 

 

Ab Woche 33 bieten wir niederländische Zwiebeln in ausgezeichneter

Qualität an. Diese Qualität kann von außen und insbesondere von

innen aufgrund von Krankheitsfreiheit, mehr Blütenstielen und mehr

Blütenknospen. Deshalb bieten wir Blütengarantie.

Nur bei NL van Geest Amaryllis finden Sie die größte Auswahl

exklusiver niederländischer Amaryllis-Zwiebeln in bester Qualität.
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Denna 2020-katalog innehåller 5 olika typer av amaryllis (Hippeastrum) i mer än 50 sorter. Dessa

är storblommiga(Galaxy), dubbelblommiga, midi(Diamond), småblommiga,

cybister och multiflora. Var särskilt uppmärksam på vårt sortiment av dubbla blommor i

Amadeus-serien. 

 

Från vecka 33 erbjuder vi holländska glödlampor i utmärkt kvalitet. Denna kvalitet

är på utsidan och särskilt på insidan. sjukdomsfri, fler blommor stjälkar och fler blåsande. Det är

därför vi erbjuder en blommegaranti.

Endast hos NL van Geest Amaryllis hittar du det största utbudet av exklusiva holländska

Amaryllis-lökar i bästa kvalitet.

该2020年⽬录包含50多个品种的5个不同类别的孤挺花（朱顶红）。 它们是

⼤花，双花，迷笛，西⽐斯和多花的。 请特别注意我们的Amadeus系列双花

系列。 从第33周开始，我们将提供优质的荷兰灯泡。

 

 由于⽆病，多花的茎和多的花蕾，这种品质可以被外界尤其是内部所认可。

我们提供开花保证。

只有在NLvanGeestAmaryllis，您才能找到质量最好，数量最多的精选荷兰

阿玛丽利斯灯泡。

この2020カタログには、50種類以上のアマリリス（ヒッペストラム）の5つの異なるカテゴリが含まれています。

これらは、⼤きな花、⼆重花、ミディ、サイビスター、マルチフローラです。

アマデウス®シリーズのダブルフラワーシリーズに特別な注意を払ってください。

 

33週⽬から、オランダ産の球根を⾼品質で提供しています。

この品質は、病気のない、より多くの花の茎とより多くの花のつぼみのために、外側と特に内側で認識できます。

開花保証をしております。

NLvanGeestAmaryllisでのみ最⾼の品質で最⼤の品揃えの⾼級オランダアマリリス球根

を⾒つけることができます。

Этот каталог 2020 года содержит 5 различных категорий амариллис (Hippeastrum) в
более чем 50 разновидностях. Это крупноцветковые, двухцветковые, миди, кибистры и
мультифлоры. Пожалуйста, обратите особое внимание на наш ассортимент вухцветных

в серии Amadeus®.

 

С 33 недели мы предлагаем голландские луковицы в отличном качестве. Это качество
может быть признано снаружи и особенно внутри из-за отсутствия болезней, большего

количества цветочных стеблей и большего количества цветочных почек. Мы
предлагаем гарантию цветения. Только в NL van Geest Amaryllis вы найдете самый

большой выбор эксклюзивных голландских луковиц амариллиса в лучшем качестве.
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New varieties

 The range of N.L. van Geest Amaryllis is expanded in 2020 with a number of beautiful new varieties.

The novelties for 2020 are:

 

Het  assortiment van N.L. van Geest Amaryllis is in 2020 weer uitgebreid met een aantal mooie nieuwe

varieteiten.  De noviteiten voor 2020 zijn:
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Flamed Amadeus®
 

Bright red with white hues (Available from
2021)

 

Helderrood met witte schakering (Leverbaar
vanaf 2021)

Double-flowered

 

Large-flowered (Galaxy group)

 

Candy Queen
 

Distinguished by white heart with white
stamens in clear contrast to the calyx color.

 

Onderscheidend door wit hart met witte
meeldraden in helder contrast met de

kelkkleur.
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New varieties
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Large-flowered (Galaxy group)

 

Red Queen
 

Distinctive because of the extra large flowers
and dark flower stem, which gives extra

contrast. (Available from 2021)

 

Onderscheidend door de
extra grote bloemen en donkere bloemsteel
waardoor extra contrast. (Leverbaar vanaf

2021)

Spotted Queen
 

Distinctive because of the bright red veining
on a white background. An absolute good

catch!
 

Onderscheidend door de helderrode adering
op een witte achtergrond. Een absolute

aanwinst!

White Queen
 

Where 4 calyxes are normal, the White Queen
has no less than 4 - 7 calyxes that bloom in
succession, so that the flowers can be

enjoyed for an extra long time.
 

Waar 4 kelken normaal zijn, heeft White
Queen er maar liefst 4 – 7 die na elkaar in
bloei komen waardoor extra lang wordt

genoten van de bloemen.

https://nlvangeest.nl/


In the spotlight: The Amadeus serie

 The double-flowered Amadeus series, bred by N.L. van Geest, proves to be an excellent innovation

in the double-flowered Amaryllises. The series is leading and very popular

with retailers. The Giant Amadeus® for exampl,  with its 27 cm flower diameter, is truly unique in

size. Or the Striped Amadeus® with its beautiful white-red hue. The double-flowered Amadeus

series are suitable for both dry bulb sales and pot culture.

 

 De door N.L. van Geest veredelde dubbelbloemige Amadeus serie blijkt een uitstekende

vernieuwing in de dubbelbloemige Amaryllissen. De serie is toonaangevend en zeer

gewild bij de vakhandel. Bijvoorbeeld de Giant Amadeus® met haar 27 cm bloemdiameter is

werkelijk uniek qua grootte. Of de Striped Amadeus® met haar prachtige wit rode kleurschakering.

De dubbelbloemige Amadeus serie zijn geschikt voor zowel droogverkoop als potcultuur.
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Flamed Amadeus®

Giant Amadeus®Striped Amadeus®

Amadeus Candy®

White Amadeus® 
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Assortment 2020

 

Large-flowered Amaryllises (Ø 16 - 30 cm) are

the consumer's favorite. Only at N.L. van Geest

you will find the most extensive and exclusive

range of dry bulb Amaryllises in a wide range of

colors. Special attention to the award-winning

yellow Yellow Star®, which received first prize

during the yearly competition at the Keukenhof

for its clear yellow color.

 
New in our large-flowered range are Red

Queen, Candy Queen, White Queen, Spotted

Queen and Red Reality®.

 
 
 
 
 
 

Grootbloemige Amaryllissen (Ø 16 - 30 cm)

zijn de favoriet van de consument. Alleen

bij N.L. van Geest vind u het meest

uitgebreide en exclusieve assortiment

droogverkoop Amaryllisbollen in een brede

kleurschakering. Speciale aandacht voor

de prijswinnende grootbloemige Amaryllis

Yellow Star® die tijdens de keuring op de

Keukenhof de eerste prijs kreeg voor haar

duidelijke gele kleur.
 

Nieuw in ons grootbloemig assortiment zijn

Red Queen, Candy Queen, White Queen en

Red Reality®.
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Rosy Star®

Spartacus®

Ferrari®

Large-flowered Amaryllises

 

Grootbloemige Amaryllissen
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Large-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Yellow Star®
 

The award winning Yellow Star® has a unique

yellow color and has 4 or more calyxes per

stem. A good addition to the exclusive range.

 

De prijswinnende Yellow Star® heeft een unieke

gele kleur en heeft 4 of meer bloemen per

bloemsteel. Een goede aanvulling in het

exclusieve assortiment.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Apple Blossom
 

One of the oldest pink-white Amaryllises with a

beautiful shade from veined white to pink.

 

Eén van de oudste rose-witte Amaryllissen met

een mooie schakering van geaderd wit naar

roze.  

Red Reality®
 

The Red Reality® is a very dark red Amaryllis with
red pistil and stamens.

 

De Red Reality® is een zeer donkerrode

Amaryllis met rode stamper en meeldraden.   

Candy Queen
 

An Amaryllis with a striking candy cane pink

color with white heart and white stamens.

 

Een Amaryllis met een opvallend

zuurstok rose kleur met witte keel en witte

meeldraden.

White Queen
 

The White Queen has a large number of calyxes

per flower stem. No less than 4 - 7 calyxes that

bloom in succession, so that flowers can be

enjoyed for an extra long time.

 

De White Queen heeft een groot aantal kelken

per bloemsteel. Maar liefst 4 – 7 kelken die na

elkaar in bloei komen waardoor extra lang

wordt genoten van bloemen.

https://nlvangeest.nl/
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Large-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Red Queen
 

A very beautiful red Amaryllis with very large
flowers with a diameter of 26 cm and a brown-

green flower stem.
 

Een zeer mooie rode Amaryllis met zeer grote

bloemen met doorsnede van 26 cm en een

bruin-groene bloemsteel.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Spotted Queen
 

The bright red veins on a white background

makes the Amaryllis unique. An absolute must-

have! 

 

De helderrode adering op een  witte

achtergrond maak de Amaryllis uniek. Een

absolute aanwinst!

Silver queen
 

Silver Queen is bright red with a white border

and green heart. The silver-colored back of the

calix is striking.

 

Silver Queen is helderrood met witte rand en

groen hart. Opvallend is de zilverkleurige

achterkant van de kelk.

Exotic Star®
 

Exotic Star® is very special because of the

brown-pink color and green veining. The shape

is Papilio-like.

 

Exotic Star® is zeer bijzonder door de bruin-roze

kleur en groene adering. De vorm is Papilio-

achtig.

Christmas Gift®
 

Amaryllis Christmas Gift® is a graceful white

large-flowering Amaryllis. The large elegant

flower of the Christmas Gift is white with a

green centre. 

 

Christmas Gift® is een prachtige witte

grootbloemige Amaryllis. De elegante grote

bloem van de Christmas Gift® is wit met een

groen hart.

https://nlvangeest.nl/
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Large-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Ferrari®
 

Ferrari® is an Amaryllis with a striking bright red

color.

 

Ferrari® is een Amaryllis met een opvallend

helderrode kleur.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Lagoon®
 

The dark pink Lagoon® has flowers of no less

than 24 cm and is a real eye-catcher.

 

De donkerroze Lagoon® heeft bloemen van

maar liefst 24 cm en is een echte blikvanger.

Red Lion®
 

One of the oldest red Amaryllises. The petals

are bright red with a dark red heart.

 

Een van de oudste rode Amaryllissen. De

bloembladen zijn helderrood met een

donkerrood hart.

Red Pearl®
 

Red Pearl® is a dark red Amaryllis with very dark

red veins.

 

Red Pearl® is een donkerrode Amaryllis met zeer

donkerrode aderen. 

Daphne®
 

Very special dark purple Amaryllis with a white

end at the tips of the petals. Large flowers with

a diameter of 23 cm and white stamens.

 

Zeer aparte donker-paarse Amaryllis met aan de

punten van de bloembladeren een wit uiteinde.

Grote bloemen met een doorsnede van 23 cm

en witte meeldraden.

https://nlvangeest.nl/
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Large-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Spartacus®
 

A very appealing Amaryllis due to the
combination of bright red and white hues and the
green heart. Large flowers with a diameter of 24

cm.
 

Een zeer aansprekende Amaryllis door de

combinatie van helder rode en witte

kleurschakering en het groene hart. Grote

bloemen met een doorsnede van 24 cm.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Lemon Star®
 

Lemon Star® is a pale yellow Amaryllis with a

lemon yellow heart.

 

Lemon Star® is een lichtgele Amaryllis met een

citroengeel hart. 

Magnum®
 

Deep red flowers with a diameter of 23 cm.

Species very suitable as a potted plant.
 

Dieprode bloemen met doorsnede

van 23 cm. Soort zeer geschikt als potplant.

Monaco®
 

Monaco® is a striking bright light red with a

beautiful white star in the heart and white

stamens. Flower diameter 24 cm.

 

Monaco® is opvallend helder lichtrood met een

mooie witte ster in het hart en witte

meeldraden. Bloemdiameter 24 cm.

Monte Carlo®
 

Monte Carlo® is a lilac red Amaryllis with a

flower diameter of 24 cm. Very suitable as 

 potted plant.

 

Monte Carlo® is een lila rode Amaryllis met

bloemdiameter van 24 cm. Zeer geschikt als

potplant.

https://nlvangeest.nl/
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Large-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Spotlight®
 

The Amaryllis Spotlight® has a very special

color combination of red and white.

 

De Amaryllis Spotlight®  heeft een zeer aparte

kleuren combinatie van rood met wit.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Rosy Star®
 

The Amaryllis Rosy Star® is soft pink white. The

combination is very successful because of the

transition from pink to white.

 

De Amaryllis Rosy Star® is zacht roze wit. De

combinatie is zeer geslaagd door het verloop

van roze naar wit. 

Sweet Star®
 

The Amaryllis Sweet Star® is an even light soft

pink. A beautiful delicate color.
 

De Amaryllis Sweet Star® is egaal licht zacht

roze. Een mooie delicate roze kleur.

Terra Cotta Star®
 

The Terra Cotta Star® has a red-brown terra

color in combination with a green heart. A very

special combination.

 

De Terra Cotta Star®  heeft een roodbruine terra

kleur in combinatie met een groen hart. Een

hele bijzondere combinatie.

Calgary®
 

Calgary® is a bright white Amaryllis with a green

heart.

 

Calgary® is een helder witte Amaryllis met een

groen hart.

https://nlvangeest.nl/
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Large-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Pleasure®
 

An Amaryllis with an distinctive dark pink color

and more than 4 calyxes per stem.

 

Een Amaryllis met een opvallende donkerroze

kleur en meer dan 4 bloemen per steel.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.
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Assortment 2020

 

NL. van Geest has a wide range of double-

flowered Amaryllises. Double-flowered

Amaryllises are becoming increasingly

important within the range of the worldwide

high-quality bulb sales market.

 

The N.L. van Geest bred double-flowered

Amadeus® series proves to be an excellent

innovation in the double-flowered Amaryllises.

The series is leading and highly sought after by

webshops, garden centres and florists. The

double-flowered Amadeus® series are suitable

for both dry bulb sales and pot culture.

 

 

 

 

 

N.L. van Geest heeft een groot assortiment

dubbelbloemige Amaryllissen.

Dubbelbloemige Amaryllissen worden

steeds belangrijker binnen het assortiment

van de wereldwijde hoogwaardige

afzetmarkt.

 

De door N.L. van Geest veredelde

dubbelbloemige Amadeus® serie blijkt een

uitstekende vernieuwing in de

dubbelbloemige Amaryllissen. De serie is

toonaangevend en zeer gewild bij de

vakhandel. De dubbelbloemige Amadeus®

serie zijn geschikt voor zowel

droogverkoop als potcultuur.
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Amadeus Candy®

Giant Amadeus®

Flamed Amadeus®

Double-flowered Amaryllises

 

Dubbelbloemige Amaryllissen
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Double-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Amadeus Candy®
 

The Amaryllis Amadeus Candy® has soft pink tips

of the petals. Excellent as potted plant with stem

length 40-45 cm.

 

De Amaryllis Amadeus Candy®  heeft zacht roze

uiteinden van de bloembladeren. Een

uitstekende potplant met steellengte 40-45 cm.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Giant Amadeus®
 

The petals are white with beautiful salmon-pink
lines. Flower very large with 27 cm. average.

 

De bloembladen zijn wit met een mooi zalmroze

lijnenspel. Bloem zeer groot met 27 cm.

doorsnee.

Striped Amadeus®
 

The Striped Amadeus® is a beautiful double

white Amaryllis with red veins.
 

De Striped Amadeus® is een prachtige dubbele

witte Amaryllis met rode aders. 

Flamed Amadeus®
 

The Flamed Amadeus® is a beautiful striking

bright red Amaryllis with white tips at the end of

the petals.

 

De Flamed Amadeus® is een schitterende

opvallende helderrode Amaryllis met witte

punten aan het einde van de bloembladeren. 

White Amadeus®
 

The White Amadeus® has very large double

white flowers with a diameter of 25 cm. The

flowers have a long shelf life.

 

De White Amadeus® heeft zeer grote dubbele

witte bloemen met een doorsnede van 25 cm.

De bloemen zijn lang houdbaar. 

https://nlvangeest.nl/
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Double-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Nymph®
 

Nymph® was one of the first Amaryllises with

double flowers. The color is white with red

veins.

 

Nymph® was één van de eerste Amaryllissen

met dubbele bloemen. De kleur is wit met rode

aders.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Cherry Nymph®
 

he Cherry Nymph® is a bright red double-

flowered Amaryllis. The species is well suited as a
pot plant with a stem length of 40-45 cm.

 

De Cherry Nymph® is een helderrode

dubbelbloemige Amaryllis. De soort is goed

geschikt als potplant met steellengte van 40-45

cm. 

Sweet Nymph®
 

Sweet Nymph® has a particularly beautiful light

pink veined.

 

Sweet Nymph® is bijzonder mooi licht roze

geaderd. 

Splash®
 

Splash® is very special because of its many

pointed bright red petals with a white heart.

Beautiful potted plant with a stem length of 40

cm.

 

Splash® is zeer apart door zijn vele puntige

helder rode bloembladen met wit hart. Mooie

potplant met steellengte van 40 cm. 

Aphrodite®
 

Aphrodite® was one of the first double-flowered

varieties of Amaryllis. Large flowers of 24 cm

diameter. Each leaf has a fine pink edge that

slowly fades into white.

 

Aphrodite® was één van de eerste

dubbelbloemige soorten Amaryllis. Grote

bloemen van 24 cm doorsnede. Om elk blad

loopt een fijn roze randje dat langzaam

overloopt in wit.

https://nlvangeest.nl/
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Double-flowered Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Double King®
 

The Double King® has an intense red color with a
white accent here and there. Large flowers with

dark brown green stems.
 

De Double King® heeft een intense rode kleur

met hier en daar wit accent. Grote bloemen met

donker bruine groene stelen. 

https://nlvangeest.nl/
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Assortment 2020

 

Those looking for an elegant and refined

Amaryllises are well off with the Midi types      

 (Ø 12 - 15 cm) from N.L. van Geest . They are all

exclusive beauties that steal the show.

 

New in the range are Wild Amazone® and Terra

Mystica®.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie een elegante en verfijnde Amaryllis bol

zoekt is met de Midi typen (Ø 12 - 15 cm)van

N.L. van Geest goed af. Het zijn stuk voor stuk

exclusieve schoonheden die de show stelen. 

 

Nieuw in het assortiment zijn Wild

Amazone® en Terra Mystica®.
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Charisma®

Terra Mystica®

Sweet Lilian®

Midi Amaryllises (Diamond)

 

Midi Amaryllissen (Diamond)
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Midi Amaryllises (Diamond)
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Spartacus®

Ferrari®

Picotee®
 

The bright white flowers have a red edge that

runs around the broad white leaves. Good pot

plant with stem length of 45 - 50 cm.

 

De helderwitte bloemen hebben een rood

randje dat rondom de brede witte bladeren

loopt. Goede potplant met steellengte van 45 -

50 cm. 

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Neon®
 

Neon® has a striking candy cane pink color with a
green-white heart. The flower spike is pink-green.

 

Neon® heeft een opvallende zuurstok roze kleur

met groen-wit hart. De bloemsteel is roze-groen.

Charisma®
 

Charisma® has a special red and white color

combination with a lot of veining. The flower

spike is brown green.

 

Charisma® heeft een bijzondere rood witte

kleuren combinatie met veel adering. De

bloemsteel is bruin groen. 

Tres chic®
 

Tres Chic® is special with a green heart, which

flows into white and the tips of the petals ruby

red and no less than 4 - 7 flowers per flower

stem.

 

Tres Chic® is bijzonder met een groen hart, wat

overloopt in wit en de uiteinden van de

bloembladen robijnrood en maar liefst 4 - 7

bloemen per bloemsteel.

Sweet Lilian®
 

Sweet Lilian® has a pink-white interplay of lines

with a white stripe in the center of each petal.

 

Sweet Lilian® heeft een roze witte kleurenspel

van lijnen met midden op elk bloemblad een

witte streep.

https://nlvangeest.nl/
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Midi Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Terra Mystica®
 

Terra Mystica® has a special color with a brown

orange tint with a fine white edge. With bulb

size 24/25 gives already 2 - 3 flower stems.

 

Terra Mystica® heeft een bijzondere kleur met

een bruin oranje tint met fijn wit randje. Geeft

bij bolmaat 24/25 al 2 - 3 bloemstelen.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Wild Amazone®
 

The Wild Amazone® has an elegant shape
through narrow petals. The brown, orange and
yellow color scheme makes it very exotic and

"wild".
 

De Wild Amazone® heeft een elegante vorm

door smalle bloembladen. Door kleurstelling

bruin, oranje en geel zeer exotisch en "wild"

karakter.

https://nlvangeest.nl/
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https://nlvangeest.nl/


Assortment 2020

 

The Cybister types are very striking exclusive

Amaryllises in the range of N.L. van Geest. For a

good range  in the premium market it is

recommended to add these varieties. The

consumer highly values these varieties of

Amaryllis.

 

The arachnid appearance contrasts well with

the more classic large-flowered varieties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cybister Amaryllissen zijn zeer opvallende

exclusieve Amaryllissen in het assortiment van

N.L. van Geest. Voor een goed assortiment in

de premium markt is het aan te raden om deze

soorten toe te voegen. Bij de consument

bestaat zeer hoge waardering voor de Cybister

Amaryllis.

 

De Cybister Amaryllis is een uniek verschijning

De spinachtige verschijning staat in goed

contrast met de meer klassieke grootbloemige

typen.
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Sumatra®

Mystica®

Evergreen®

Cybister Amaryllisses

 

Cybister Amaryllissen

 

https://nlvangeest.nl/


Cybister Amaryllisses
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Spartacus®

Ferrari®

Sumatra®
 

Sumatra has a graceful shape in the color red-

brown with striking protruding white stamens.

 

Sumatra heeft een sierlijke vorm in de kleur

rood-bruin met opvallende uitstekende witte

meeldraden.

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

Evergreen®
 

The Evergreen is the only green Cybister

Amaryllis. Evergreen has 4-9 flowers per stem.

 

De Evergreen is de enigste groene Cybister

Amaryllis. Evergeen heeft 4-9 bloemen per

steel.

Pink Cybister®
 

Pink Cybister has rose white flowers with

protruding stamens.

 

Pink Cybister heeft roze-witte bloemen met

uitstekende meeldraden.

Mystica®
 

Mystica has purple-green flowers and gives

already with bulb size 28/30 three or more

flower stems.

 

Mystica heeft paars groene bloemen en geeft al

bij bolmaat 28/30 drie of meer bloemstelen.
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Assortment 2020

 

Anyone who has seen the Multiflora

Amaryllises on a scale is sold. What an

atmosphere, what a beauty. Welcoming a

lavish pallet of flowers when in full bloom; they

are real eye catchers.

They fill a pot or bowl with several stems at the

same time. Ideal for receptions, hotels and

other representative occasions. But of course

also in the middle of the table in the living

room, the Multiflora Amaryllis creates a festive

atmosphere

 

The Multifloras of N.L. van Geest have limited

availability and must be ordered on time.

 

 

 

 

 

Wie eenmaal een Multiflora Amaryllis op een

schaal heeft gezien is verkocht. Wat een sfeer,

wat een schoonheid. Een overdadig pallet

bloemen verwelkomen wanneer ze in volle

bloei staat; het zijn echte eye-catchers. Met

meerdere stelen tegelijk vullen ze een pot of

schaal. Ideaal voor recepties, hotels en andere

representatieve gelegenheden. Maar natuurlijk

ook midden op tafel in de huiskamer zorgt de

Multiflora Amaryllis voor een feestelijke sfeer

 

De Multiflora Amaryllissen van N.L. van Geest

zijn beperkt beschikbaar en moeten absoluut

op tijd besteld worden.
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Red Garden®

Happy Garden®

White Garden®

Multiflora Amaryllisses

 

Multiflora Amaryllissen
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Multiflora Amaryllises
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Spartacus®

Ferrari®

Red Garden®
 

Red Garden® is bright red and very floriferous.

Only available early from our own production in

Peru

 

Red Garden® is helderrood en zeer rijkbloeiend.  

Alleen leverbaar vanuit eigen productie in Peru

More information about each species can be found at out website: nlvangeest.nl. 
 

Voor meer informatie over elke type Amaryllis verwijzen we u naar onze website: nlvangeest.nl.

White Garden®
 

White Garden is bright white, with a green heart
and rich flowering. Available early from our own

production in Peru. Also available from
production in the Netherlands.

 

White Garden is helder wit, met groen hart en

rijkbloeiend. Vroeg leverbaar vanuit eigen

productie in Peru. Ook verkrijgbaar vanuit

productie in Nederland.

Pink Garden®
 

Pink Garden has a beautiful dusky pink color

with a purple-green flower spike. Only available

from our own production in Peru.

 

Pink Garden heeft een mooie oud roze kleur

met een paars-groene bloemsteel. Alleen

leverbaar vanuit eigen productie in Peru.

Striped Garden®
 

The Striped Garden is pink-red with a white star

in the heart. Only available from our own

production in Peru.

 

 De Striped Garden is roze-rood met een witte

ster in het hart. Alleen leverbaar vanuit eigen

productie in Peru.

Happy Garden®
 

This Amaryllis garden has flowers in a bright red

almost orange color, with a green heart and

white stripes. The stems aren't green but

purple.

 

Happy Garden is een oranje- roze Amaryllis met

een witte sterk in het hart. Alleen leverbaar

vanuit eigen productie in Peru. 
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https://nlvangeest.nl/
https://nlvangeest.nl/


For  more  information:  www.nlvangeest.nlCatalogus 2020

Sales and purchase information

 
NL. van Geest only exports to the international market via the Dutch bulb exporters. If you are

interested in our product range, please contact your Dutch supplier of your

choice. If you are not yet using a Dutch exporter, but would like to receive our Amaryllis bulbs,

we can help you get in touch with one of our export trading customers. Please send an email

to N.L. van Geest with your company name, full address, your trading activity and your interest

in our product. We then ensure that you get in contact with our export partner.

 

Annual open days and our Show Garden

Every March you can visit our company and view our full range in our show garden. This is

easy to combine with a visit to Keukenhof and your Dutch export supplier. It is an experience

that appeals to the imagination of many. Please make an appointment before visiting. You are

more than welcome!

 

 

Verkoop- en inkoopinformatie

 

N.L. van Geest B.V. staat bekend om haar exclusief en brede assortiment Amaryllissen uit eigen

veredeling. De Amaryllis is een uitstekende aanvulling op het bestaande bollenassortiment

in de hoogwaardige markten waar tuincentrum, bloemist, webshop en catalogus verkoop van

belang zijn. Als Nederlandse bollenexporteur bent u bekent met de internationale afzetmarkt.

Het is van belang dat wij hierin goed met u in contact staan om aanvragen uit de

internationale markt samen met u tot goede uitvoering te brengen. 

 

Showtuin

Elk jaar in maart is ons compleet assortiment in onze showtuin te bezichtigen waar u tevens

alle noviteiten te zien krijgt. U bent van harte welkom!

 

Ben van Geest

N.L. van Geest B.V.

ben@nlvangeest.nl

Tel. +31 174422486

Mob. +31 610493348
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