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Van 1 tlm 3 oktober 2008 organiseerde de Stichting Afzetbevordering
Grootgroenproducten (S.A. G.) voor de 18de keer de vakbeurs Groot
Groen. De organisatie nodigde de keuringscommissie van de K VBC voor
de tiende keer uit om nieuwe gewassen te beoordelen op sier- en gebruikswaarde. De keuringen werden uitgevoerd door de speciaal voor de
gelegenheid samengestelde keuringscommissie volgens het reglement
"Keuringen van nieuwe planten op beurzen of andere commerciële presentaties". In totaal werden 18 gewassen ter keuring aangemeld, waarvan
er 16 werden gekeurd. Hiervan werden 11 gewassen bekroond: vier met
een Bronzen Medaille, vijf met een Zilveren Medaille en twee met een
Gouden Medaille.
Een overzicht van de bekroonde gewassen:
Chamaecyparis lawsoniana 'Filip's Tearfull'
Bronzen Medaille

Cryptomeria japonica 'Dinger'
Zilveren Medaille

INZENDERIWrNNER: Boomkwekerij Edwin Smits,
Volkel, 2003 .
Deze nieuwe cultivar ontstond als zaailing uit C.
lawsoniana 'Dik ' s Weeping' en heeft dezelfde
kenmerkende hangende zijtakken. ' Filip's Tearful ' heeft echter sterkere vertakking, waardoor
een vollere plant ontstaat. Het loof is beduidend
fijner dan bij 'Dik's Weeping' . Het loof is groen.
In de winter kleuren de twijgtoppen bruinig, wat
een leuk effect geeft.
De fijne structuur, goede vertakking en het feit
dat de plant niet "kaal" oogt, maken 'Filip's
Tearfull' een verbetering van ' Dik's Weeping' .

INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen.
WrNNER: J.R.P. van Hoey Smith, Rotterdam,
2003.
Conifeer met een zeer karakteristieke groeiwijze
en daardoor een sierlijke en bovenal aparte uitstraling. Aan het eind van iedere twijg bevind
zich een "toefje" met korte nieuwe scheuten.
Deze "toefjes" zorgen voor het karakteristieke
beeld, wat versterkt wordt door de bruine knoppen . De groei van 'Dinger' is beduidend compacter dan bij de bekende cultivars zoals 'Araucarioides' en 'Dacrydioides'.
De winner bracht met een groep Amerikanen in
2002 een bezoek aan Pinetum Dennenhorst te
Lunteren. Daar werd deze plant als heksenbezem aangetroffen. Er werden griffels meegenomen en een jaar later besloot Van Hoey Smith de
cultivar te vernoemen naar de de eigenaar van
het Pinetum.

Chamaecyparis pisifera 'Lieve'
Zilveren Medaille
INZENDERIWINNER: Schrauwen-Moerings vof,
Sprundel, 2004.
Sierlij k groeiende conifeer met fraaie loofkleuren. ' Lieve' werd als sport gevonden in C. pisijera 'Squarrosa Sulphurea'. De plant werd vernoemd naar de kleindochter van de winner. De
plant heeft een mooie compacte groeiwijze, zonder al te dwergachtig te zijn. Dit maakt 'Lieve'
commercieel interessant. De plant is goed te vermeerderen en heeft niet of nauwelijks last van
zonnebrand.

Juniperus p ingii 'Hulsdonk Yellow'
Gouden Medaille
INZENDER: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne.
WrNNER: Cees van Ostaayen, Zundert, 1998.
Fraaie gevormde conifeer met een zeer frisse uitstraling. De groeiwijze is behoorlijk uniform
kegelvom1ig, maar door de iets onregelmatige
groei zijn de planten niet stijfjes te noemen. Het
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Photinia xfraseri 'Red Planet'
Zilveren Medaille
INZENDER: Van Oploo Tuinplanten, Bavel.
WINNER: Wim Mols, Moergestel, 2001.
De verschillende cultivars van Photinia xfraseri
met roodachtige jonge scheuten lijken sterk op
elkaar. De verschillen bestaan dan ook uit nuances. Die overigens wel doorslaggevend kunnen
zijn als het gaat om groei of sierwaarde. 'Red
Planet' heeft iets rodere jonge scheuten dan de
bekende 'Red Robin ' . Ook lijkt de plant beter te
vertakken dan 'Red Robin' waardoor gemakkelijker een mooi gekweekte plant geproduceerd
kan worden. De bladeren zijn iets smaller dan bij
'Red Rob in' . Tijdens Groot Groen werden prima
gekweekte planten in een goede presentatie
getoond.
Pinus strobus 'Green Twist'
Bronzen Medaille

96. Juniperus pingii 'Hulsdonk Yellow'

97. Malus ' Appollo '

jonge loof is helder crèmegeel en steekt goed af
tegen het blauwgrijze oudere loof. De plant is
relatief snelgroeiend en daardoor gemakkelijk te
produceren. Ook lijkt hij gezonder en gemakkelijker te kweken dan Chamaecyparis lawsoniana
'Ellwoodii ' en daardoor ook geschikt voor de
impulsmarkt

INZENDER!WrNNER: Boomkwekerij Hanno Hardijzer, Boskoop, 2007.
Beduidend compacter dan de soort. De plant
heeft frisse lichtgroene loofkleuren met opvallend licht purperblauw berijpte jonge twijgen.
Goede plantkwaliteit en prima presentatie. Voor
een uitgebreide beschrijving zie "Keuringen
2008" in dit nummer.

Malus 'Appollo'
Bronzen Medaille
INZENDER: Boomkwekerij Damen.
WINNER: IL VO, Melle, België, 2007.
Opvallende sierappel met een mooie slanke
groeiwijze tot circa 4 m hoogte. Daarbij wordt
de boom niet breder dan I m. Het jonge blad is
purperrood en kleurt gedurende de zomer donkergroen. Het blad is gezond en vrij dik en ietwat leerachtig. De paarsroze bloemen verschijnen in het voorjaar en worden gevolgd door
relatief grote, dof purperrode vruchten. Vanwege de hier genoemde combinatie van eigenschappen is 'Appollo' een aanvulling in het sortiment sierappels.
Metasequoia glyptostroboides 'Chubby'
Zilveren Medaille
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Metasequoia
glyptostroboides
Broom'
Bronzen Medaille

INZENDER: Kwekerij Meuter, Heythuysen.
WINNER: Randy Dykstra, Bickelhaupt Arboretum, Clinton, Iowa, Verenigde Staten, 2004.
Werd als heksenbezem ontdekt in P. strobus
'Contorta' . Van deze conifeer heeft ' Green
Twist' dan ook de sierlijk gedraaide naalden
geërfd. De naalden zijn niet groen, zoals de
naam doet vermoeden, maar duidelijk groenblauw. De plant heeft een goede groei maar kan,
indien op stam gekweekt een wat iele indruk
maken. Op latere leeftijd zal dit effect minder
zijn. De groeiwijze is bolvormig.

zeer gezond. De bloemen zijn zachtroze met een
lichter hart. Ze contrasteren prima met het donkergroene blad. 'Wiljans ' kan goed in plantvakken worden toegepast, zowel in de particuliere
tuin als in het openbaar groen.
Skimmia japonica 'Temptation'
Gouden Medaille
INZENDER: PPO, Lisse & Valkplant BV, Boskoop .
WINNER: PPO Lisse, 2006.
Breed opgaande, dicht vertakte plant met glimmend donkergroen blad. Deze tweeslachtige
vorm draagt bloemen met functionele mannelijke en vrouwelijke bloemdelen. In praktijk is
deze cultivar dus min of meer zelfbestuivend.
Qua sierwaarde blinkt 'Temptation' uit in
vruchtdracht De vruchten worden in dichte pluimen, goed boven het blad gedragen. De afzonderlijke vruchten zijn bijna 1 cm groot. Aanvankelijk zijn ze rozerood maar zerkleuren bij rijpen
naar diep oranjerood.
Vanwege het vernieuwende karakter, d~ unieke
eigenschappen, grote sierwaarde en goede presentatie besloot de keuringscommissie 'Temptation' niet alleen met een Gouden Medaille te
bekronen, maar ook het predicaat "Beste Nieuwigheid Groot Groen 2008" toe te kennen.
R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC.

Rosa 'Wiljans' (PINK BLANKET)
Zilveren Medaille

'Hamlet's

INZENDER: André van Nijnatten en Zn. , Zundert
& Rein en Mark Bulk, Boskoop.

WINNER: Finn Bruun, Roskilde, Denemarken,
2007.
Deze als heksenbezem gevonden cultivar heeft
een vrij open afgeplat bolvormige groeiwijze
met een fijne structuur. Het loof is dof heldergroen en wat kleiner dan bij de soort. De jonge
scheuten zijn purperblauw. De tijdens Groot
Groen getoonde planten waren op een lage stam
geënt. Vanwege de sierlijke groeiwijze leent
' Hamlet's Broom' zich goed als potplant op terras of balkon.

INZENDER: Mulders vof, Zundert.
WINNER: Ben R. Williams, Silver Spring, Maryland, Verenigde Staten, 2008.
Bossig groeiende heesterroos met een brede, iets
opgaande groeiwijze. Het donkergroene blad is

Summmy
The trade show "Groot Groen" (October 2008) was organized by "Stichting Afzetbevordering
Grootgroenprodukten " in Zundert. Plants have been judged on their omamental and utility value
by a specialjudging committee, organised by the Royal Boskoop Horticultural Society. The plants
were judged according to the rules for plants on trade shows, which means bath the value of the
new plant for the nursery business, and the quality of the plant material presented is taken into
account. Two plants received a gold medal, jive plants received silver medals and Jour plants
received bronze medals.
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