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Onderstaande nieuwe gewassen werden door de keuringscommissie van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen in 2002 beoordeeld
en bekroond met de daarbij vermelde getuigschriften.
Caryopteris xclandonensis ' lnoveris' (GRAND
BLEU)

Getuigschrift van Verdienste
WINNER: INRA, Beaucuzé (F), 1998
INZENDER: H.J.M. Kuijf, Uithoorn (NL)
Deze plant werd in 2001 door de Keuringscommissie bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Tijdens een herkeuring bleek dat ook
overjarige planten stevig en bossig blijven.
Daarbij bleek wederom dat het een goed te kweken potplant is die duidelijk afwijkt van de andere cultivars.
Voor een uitgebreide beschrijving, zie Dendraflora nr. 38, pag. 125.

Clematis 'Fascination'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: Wim Snoeijer, Gouda (NL), 1998.
INZENDER: Jan van Zoest B.V., Boskoop.
GROEIWIJZE: opgaand, klimmend, halfheester tot
circa 1,4 m hoog.
BLADEREN: samengesteld met 3 tot 5 blaadjes;
blaadjes langwerpig, gaafrandig tot ondiep gelobd, aan beide zijden alleen op de nerven en de
randen iets behaard, groen, rand en bladspil iets
purper aangelopen.
BLOEMEN: alleenstaand, eindstandig of okselstandig, klokvormig, hangend, met vier bloemdekbladen, glimmend donkerviolet (RHS-CC
83A), binnenzijde donkerder (RHS-CC 79A).

115. Clematis 'Fascination'
Het unieke karakter van deze plant komt tot uiting in bloemkleur en bloeitijd. Reden om 'Fascination te bekronen met een Getuigschrift van
Verdienste.

Clematis 'Zopre'

(PRETTY IN B LUE)

Getuigschrift van Aanbeveling
Bijzonder opvallende nieuwe Clematis die ontstond uit een kruising tussen C. 'Olgae' [Integrifolia Group] en C. fitsca . De bloemen zijn zeer
donker van kleur en bloeien gedurende de gehele zomer. In de tweede helft van de zomer zijn er
volop vruchten in de plant aanwezig, wat voor
een fraai contrast zorgt.

Winner: Wim Snoeijer, Gouda.
Inzender: Jan van Zoest B.V., Boskoop (NL)
GROEIWTJZE: opgaand, houtig, tot circa 1,5 m
hoog.
BLADEREN: samengesteld met 1, 3 of 5 blaadjes;
blaadjes langwerpig, gaafrandig tot ondiep geDendraflora nr 39 2002
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45 cm hoog en 60 cm breed.
BLADEREN: lancetvormig tot spatelvormig; 3,55,5cm lang en 0,7-0,9cm breed, bovenzijde
groen (RHS-CC 137 A), onderzijde lichter
(RHS-CC 144A), hoofdnerf aan beide zijden
licht geelgroen (RHS-CC 144C), aan beide zijden licht viltig behaard, later kaal; bladtop kort
toegespitst; bladvoet breed wigvormig; jonge
bladeren vooral in het voorjaar opvallend roodachtig aangelopen.
BLOEMEN: schijnbloemen aanvankelijk geelgroen (RHS-CC N 144C), later geler (RHS-CC
151A/B) tot RHS-CC IA), okselstandig (alleenstaand) of in eindstandige vertakte bijschermen
met ieder twee, aan de basis vergroeide komvormige bloemdekbladen; schijnbloemen met een
vrouwelijke bloem in het centrum; vruchtbeginsel omgeven door vier halvemaanvormige klieren; aan weerszijden van het vruchtbeginsel
wordt een volgende schijnbloem gevormd; klieren naast vruchtbeginsel kleuren bij verbloeien
geel (RHS-CC SA); bloeitijd april-mei.

116. Clematis 'Zopre' (PRETTY

IN BLUE)

lobd, bovenzijde groen (RHS-CC 137B), onderzijde lichter.
BLOEMEN: in forse eindstandige of okselstandige
pluimen, met vier gespreide bloemdekbladen,
donkerviolet (RHS-CC 83A), naar de basis meer
blauw en aan de basis wit, bij openen donkerder,
zeer licht geurend.
Deze nieuwe plant is het resultaat uit een kruising tussen C. ' Olgae' en C. recta. 'Zopre ' is
geen echte klimmer. Als de plant niet ondersteund wordt groeien de stengels over de grond.
De plant (en bloemen) hebben grote overeenkomst met die van C. xtriternata 'Rubromarginata', maar is gemakkelijker te vermeerderen.
' Rubromarginata daarentegen, heeft sterker geurende bloemen.
Cortaderia selloana ' Splendid Star'

117. Euphorbia 'Charam'

(REDWING)

(RHS-CC 13 7A) tot geelgroen 146A met lichtgele randen en strepen (RHS-CC !IA tot 160B),
onderzijde lichter geel gerand en gestreept
(RHS-CC IOA/B).
BLOEMEN: rn grijzige opstaande pluimen; niet
erg rijkbloeiend.
'Splendid Star' werd omstreeks 1997 als sport in
C. selloana ' Pumila' gevonden en wijkt duidelijk van andere bontbladige cultivars door de
zeer heldere indruk die de plant geeft. Ook blijft
' Splendid Star' beduidend lager dan 'Pumila' .
Het is siergras met veel toepassingsmogelijkheden. De plant kan in particuliere tuinen als solitair in combinatie met bodembedekkers worden
toegepast, maar ook in grotere tuinen en openbaar groen kan ' Splendid Star' in groepen worden gebruikt. De heldere, frisse indruk van de
plant kan zeer veel accent op een beplanting leggen.

Getuigschrift van Verdienste
Euphorbia 'Charam'

WINNER/INZENDER: Bert Verhoef, Hazerswoude
(NL).
GROEIWIJZE: polvormige, brede vaste plant tot
circa 70 cm hoog en iets breder.
BLADEREN: lijnvormig, sterk overhangend, circa
65 cm lang en 1 cm breed, bovenzijde groen
132
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(REDWING)

Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: Notcutts Nurseries, Woodbridge, Suffolk (GB) .
GROEIWIJZE: breed opgaande vaste plant tot circa

'Charam' REDWING is een vaste plant met een
breed opgaande groeiwijze die een hoogte van
circa 45 cm kan bereiken en iets breder wordt. In
het vroege voorjaar is het jonge schot iets rood
aangelopen, hier heeft de plant zijn handelsnaam
aan te danken (Redwing = koperwiek). Met
name het jonge blad is licht viltig behaard, het
volgroeide blad is vrijwel kaal.
Al vroeg in het jaar (april) verschijnen de geelgroene (schijn)bloemen. De plant bloeit bijzonder rijk gedurende ongeveer 6 weken.
' Charam' REDWING is een opvallende nieuwe
vaste plant die op verschillende manieren toe te
passen is. De plant kan in de tuin in vakken of
randen worden gebruikt, maar ook als potplant
op balkon of terras. Vanwege de groengele
bloemkleur kan deze plantop vele manieren gecombineerd worden. De plant kan door middel
van stekken worden vermeerderd.
Hebe 'Vergeer 1' (BLUE STAR)

Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: Leo Vergeer, Boskoop.
GROEIWIJZE: breed opgaand, nagenoeg bolrond,
bladhoudend, houtig, tot circa 60 cm hoog en 60
cm breed.
BLADEREN: langwerpig; 4-4,5 cm lang en 0,8-1
cm breed, beide zijden kaal ; bladtop kort spits;
bladvoet breed wigvormig, ongesteeld; bovenzijde blauwgroen (tussen RHS-CC 133B en
N138A), onderzijde iets lichter (RHS-CC

N 139A).
BLOEMEN: in okselstandige trossen tot 5 cm lang,
afzonderlijke bloemen 5 mm breed en 6 mm
hoog, zuiver wit met paarse helmhokjes (RHSCC 77 A), niet geurend.
Deze nieuwe cultivar is als zaailing gevonden en
waarschijnlijk een spontane hybride tussen H.
albicans en H. recurva. De plant is in meerdere
opzichten dan ook intermediair tussen deze soorten. H. albicans heeft langer en smaller blad, dat
duidelijk lichter van kleur is, terwij l H. recurva
smaller blad en een veellossere en open habitus
heeft.
Belangrijk voordeel van ' Vergeer I ' is dat de
plant relatief gemakkelijk te kweken is en van
nature een goede gesloten habitus heeft. Daarbij
lijkt de plant minder gevoelig voor aantastingen
zoals bladvlekkenziekte.
De opvallende bladkleur in combinatie met de
zuiver witte bloemen maakt ' V ergeer I ' tot een
goede aanwinst in het toch al brede Hebe sortiment. De paarse helmknoppen zorgen voor een
mooi contrast in de witte bloemen.
/

/lex xmeserveae 'Golden Prince'

Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: G.S . Kuijf, Boskoop.
GROEIWIJZE: breed opgaand, bladhoudend, tot
circa 1,5 m hoog met de ietwat onregelmatige
habitus die typisch is voor I. xmeserveae cultivars .
BLADEREN: ovaal tot eirond; 4-5 ,5 cm lang; 2,73,5 cm breed; bovenzijde zeer donkergroen
(donkerder dan RHS-CC 147 A) met lichter
groene delen (tussen RHS-CC 146A en 147 A),
en circa 5 mm brede, gele rand (RHS-CC
7C/8A), onderzijde lichter (RHS-CC 147C) met
lichtgele rand (RHS-CC SC); bladrand met 1416( 18) naar voren gerichte tanden en slechts
licht gegolfd; blad niet scherp aanvoelend; bladsteel 0,6-0,8 cm lang.
Met enige regelmaat worden er bontbladige
sporten in I. xmeserveae cultivars gevonden.
Meestal blijken deze niet stabiel, of groeien ze
nauwelijks . 'Golden Prince ' werd als sport in
'Blue Prince ' gevonden. In tegenstelling tot de
meeste andere bontbladige mutanten groeit
'Golden Prince' wel goed. Het geelbonte blad
geeft de plant een frisse uitstraling. De jonge
twijgen zijn purperkleurig, wat een goed contrast tegen de bladeren geeft. Daarbij komt dat
de plant stabiellij kt. Er worden weliswaar af en
Dendraflora nr 39 2002
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toe geheel geelbladige scheuten gevormd, maar
geen scheuten met geheel groen blad. Dit voorkomt dat de plant weer groen wordt.

Kalimeris incisa 'Madiva'
Getuigschrift van Aanbeveling
WINNER/INZENDER: PPO Bomen, Boskoop.
GROEIWIJZE: opgaand, compact, ca. 0,7-0,9 m
hoog en ruim een meter breed.
BLADEREN: de onderste (rozet) bladeren zijn 512 cm lang en I ,5-4,5 cm breed, ovaal tot spatelvormig, gezaagd, middengroen en kaal; de bovenste (stengel)bladeren zijn veel kleiner
(2-5x0, 7-1 ,8 cm), vrijwel zittend en gaafrandig.
BLOEMEN: eerst lichtpaars en later verkleurend
naar wit, 3,5-5 cm in diameter; de bloei is rijk en
lang, van juli tot oktober.
' Madiva' is een gezonde en stevige plant, die
weinig onderhoud vraagt. De plant is zowel te
gebruiken in tuinen als in openbaar groen. Vooral voor aanplant in vakken of langs randen is
deze nieuwigheid geschikt. In korte tijd groeit
een aangelegd vak dicht en is er nog maar weinig onderhoud nodig.
'Madiva' is gekeurd en in eerste instantie verspreid onder de soortsnaam Boltonia asteroides.
Dit bleek foutief, de cultivar valt onder de nieuw
verwante soort Kalimeris incisa ' Madiva'. De
verwarring is ontstaan doordat de moederplant,
een lage blauwbloemige kloon van K. incisa,
foutief in de handel en in de sortimentstuin aanwezig was als Boltonia asteroides 'Nana'.
In eerste instantie is de plant beschreven en ge-

/

118. Kalimeris incisa 'Madiva'

keurdonder de cultivaraanduiding 'Diva'. Daar
deze naam reeds merkenrechtelijk beschermd
bleek is nog voor de uitgifte de naam aangepast.

R. T. (Ronald) Houtman
Secretaris Keuringscommissie KVBC, adviesbureau sortiment
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Eight plants we re assessed and awarded during 2002 by the judging committee of the Royal Boskoop Horticultural Society and received one of the following awards: Award of Recommendation ("Getuigschrift van Aanbeveling), Award ofMerit ("Getuigschrift van Verdienste") or Certificate of Valuation ("Certificaat van Waardering"). Descriptions of the plants are given in
Dutch.
:....lls'"'"menfassung
8 ?flanzen sind durch die Körungskommission der 'Koninklijke Vereniging voor Boskaapse Culturen ' bewertet worden. Dabei sind in 2002 die angegebenen Zeugnisse vergeben worden: Empfehlungszeugnis ('Getuigschrift van Aanbeveling'), Verdienstzeugnis ('Getuigschrift van Verdienste') und Wertschätzungszeugnis ('Getuigschrift van Waardering'). Die ?flanzen sind
beschrieben worden in Holländischer Sprache.
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