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TENTOONSTELLING HERFSTWEELDE 1990

De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen hield van 19 t/m 23 september in de Beurshal
te Boskoop een tentoonstelling onder de naam " Herfstweelde 1990", die door circa 4500 vaklieden
en plantenliefhebbers werd bezocht.
Er werden in totaal circa 250 " nieuwe" produkten ter keuring aangeboden, waarvan er 199 werden
gekeurd. De rest van het aangeboden materiaal was al eerder op een tentoonstelling of vakbeurs
bekroond of het bleken oude en al lang bekende species of cultivars te zijn.
Van de 199 planten werden er 47 met een Zilveren en 25 met een Gouden Medaille bekroond. Deze
bekroningen werden in de vorm van certificaten toegekend. De overige 127 planten bloeiden niet,
hadden geen vruchten, waren nog te klein om er een oordeel over te vellen of werden niet als
verbeteringen van het bestaande sortiment gezien.
.
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De speciaal voordeze vaktentoonstelling samengestelde keuringscommissies kenden aan 72 nieuwe
en weinig bekende planten een certificaat toe. Ze worden hieronder vermeld en van een korte
beschrijving voorzien.
LOOFHOUTGEWASSEN

Acer campestre 'Carnival' (André van Nijnatten BV, Zundert, 1989)
Zilveren Medaille; inzender André van Nijnatten BV, Zundert.
Langzaam groeiende boom of hoge struik met tamelijk kleine, grijsgroene, witgerande bladeren;
jonge scheuten en bladeren in voorjaar en zomer roserood.
Deze nieuwe bontbladige Veldesdoorn is een aanwinst van het sortiment voor liefhebbers.

Berberis thunbergii 'Coronita' (Gebr. Van Vliet Boomkwekerijen BV, Boskoop, 1988
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Van Vliet BV, Boskoop.
Tamelijk lage, brede struik; bladeren breed elliptisch, tamelijk puntig, purperbruin met groengeel
randje, in het najaar- althans op drogere gronden- rood met opvallend geel randje. Op enige afstand
zijn de randjes aan de bladeren nauwelijks waar te nemen.
De cultivar 'Coronita' lijkt veel op de oude 'Golden Ring', maar deze laatste is meer opgaand.

Bruckenthalia spiculifolia 'Balkan Rose' (P.G. Zwijnenburg, Boskoop, 1983)
Zilveren Medaille; inzender H.W. de Bruijn, Boskoop.
Laag, wintergroen, heideachtig struikje met in juni-juli donker purperrose bloempjes in opstaande
trosjes.
De cultivar ' Balkan Rose' - die in 1975 als zaailing werd geselecteerd - heeft veel dieper rose
gekleurde bloemen dan de soort, die lichtrose bloemen heeft. De plant is ondermeer geschikt voor
heidetuinen.

Calluna vulgaris 'Perestrojka' (H.W. de Bruijn, Boskoop, 1990)
Gouden Medaille; inzender H.W. de Bruijn, Boskoop.
Sterk opgaand struikje; loof donkergroen; bloemen in lange, stevige trossen, diep paarsrood,
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september-november.
De plant is ontstaan uit de kruising C. vulgaris 'Battle of Arnhem' x 'Allegro', verricht door de
Duitse heidespecialist K. Kramer te Edewecht.
'Perestrojka' werd door De Bruijn uit een aantal zaailingen geselecteerd, benaamd en in de handel
gebracht. Deze nieuwe cultivar kan worden gezien als een intenser roodbloeiende 'Battle of
Arnhem'.
Calluna vulgaris 'Ralph's Red' (J.D.W.E van der Lip, Hazerswoude, 1989)
Zilveren Medaille; inzender H.W. de Bruijn, Boskoop.
Opgaand struikje tot 60 cm hoog; bloemen diep paarsrood, in lange rechtopstaande trossen,
augustus-september.
De nieuwe 'Ralph's Red' is ontstaan als een sport uit 'Ral ph Purnell', die een zuiver paarse
bloemkleur heeft.
Calluna vulgaris 'Red Star' (K. Kramer, Edewecht, Duitsland, 1984)
Gouden Medaille; inzender H.W. de Bruijn, Boskoop.
Breed opgaand struikje tot 60 cm hoog; bladeren donker grijzig groen; bloemen gevuld, diep
purperrood, in lange trossen, september-oktober.
Deze cultivar is van de gevuldbloemige vormen de meest "rode" in het sortiment. De plant ontstond
als een mutant van 'Annemarie' en werd aangemerkt als de beste nieuwigheid van de op de
tentoonstelling ter keuring aangeboden Ericaceeën. In 1988 werd aan 'Red Star' een Getuigschrift
van Verdienste toegekend. Zie Dendraflora Nr 25, blz. 71.
Clematis 'Helios' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1988)
Gouden Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij en Joh. Stolwijk & Zonen BV,
Boskoop.

Empetrum nigrum 'Bernstein' (H. Westermann, Bispingen, Duitsland, 1984)
Zilveren Medaille; inzender H.W. de Bruijn, Boskoop.
Laag ~ wintergroen struikje met spreidende tot liggende twijgen; blaadjes 4-6 mm, lijnvormig,
groenig geel tot bronskleurig oranje, de oudere bladeren onderin soms verbruinend; bloemen zeer
klein, maart-april.
Deze cultivar is ondermeer geschikt voor heidetuinen. De loofkleur is vooral opvallend in het
voorjaar. Het is niet bekend of 'Bernstein' mannelijk of vrouwelijk is.

Lonicera periclymenum 'Martine' (J. Laros & Zoon, Boskoop, 1990)
Zilveren Medaille; inzender fa. J. Laros & Zoon, Boskoop.
Struikvormige plant, weinig klimmend, bladeren helder groen; bloemen vrijwel wit, geel verbloeiend, matig groot, juni-september; bessen rood.
Een nieuwe cultivar, die wellicht geschikt is voor vakbeplanting.
Pyracantha coccinea 'Sparkler' (Hopley Plants, Much Hadham, Engeland, 1984)
Zilveren Medaille; inzenders Boomkwekerij Bolwijn BV, Putten en Jac. de Jong BV, Boskoop.
Matig hoge, dichte struik met overhangende takken; bladeren klein, omgekeerd eirond tot lancetvormig, groen met grijs en roomwit, gedurende herfst en winter rose getint; bloemen en vruchten
onbekend.
Deze mooie bontbladige Vuurdoorn werd ontdekt in 1979 door G. Hutchins, County Park Nursery,
Hornchurch, waar de plant ontstond als een sport van P. coccinea 'Harlequin'. Het valt te betwijfelen
of beide cultivars tot de winterharde en schurftgevoelige P. coccinea behoren.
Skimmia japonica 'Rubinetta' (Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1989)
Gouden Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.

Klimplant tot circa 1.75 m; bladeren samengesteld, helder groen; bloemen knikkend, wijd open,
6.5-9 cm, helder geel, mei-oktober.
Een nieuwe Clematis die uitstekend in pot kan worden gekweekt en verhandeld. De plant werd in
1988 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie Dendraflora Nr 25, blz. 72.

Een op 'Rubella' gelijkende nieuwe cultivar. Jonge planten leggen veel meer bloemknoppen aan
hetgeen een voordeel is ten opzichte van 'Rubella' .
In I 989 werd 'Rubinetta' bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie Dendraflora Nr 26,
blz. 82.

Clematis 'Multi Blue' (J. Bouter & Zoon, Boskoop, 1986) - zie kleurenfoto

Vaccinium vitis-idaea 'Aalshorst' (BV Kwekerij "Aalshorst", Dalfsen, 1985)

Zilveren Medaille; inzender W. Mesman & Zn, Boskoop en P.K.A. van Zoest, Reeuwijk.
Tot circa 1.75 hoge klimplant; bladeren l -3-tallig, donkergroen; bloemen halftot geheel gevuld, diep
violetblauw, juni-augustus.
Deze Clematis werd in 1983 als een gevuldbloemige mutant in een partij Clematis 'The President'
gevonden en in 1986 benaamd. In 1990 werd 'Multi Blue' bekroond met een Getuigschrift van
Aanbeveling. Zie ook onder "Keuringen 1990".
Clematis 'Warszawska Nike' (Eng.: 'Warsaw Nike') (S. Franczak, Warschau, Polen 1982) - zie
kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzender P.K.A. van Zoest, Reeuwijk.
Klimplant tot ruim 3 m; bladeren meestal 3-tallig, donkergroen; bloemen zeer donker purperrood
met witgeel hart, mei-juni.
Deze nieuwe Clematis werd in 1990 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Zie ook
onder "Keuringen 1990".
Cytisus nigricans 'Cyni' (Denemarken, vóór 1986)

Zilveren Medaille; inzender J.W. Wezelenburg, Hazerswoude.
Wintergroen struikje tot circa 25 cm hoog; bladeren donkergroen; vruchten bes vormig, matig groot,
rood, talrijk.
Deze cultivar is genoemd naar het landgoed" Aalshorst" en de gelijknamige kwekerij in Dalfsen. De
plant lijkt veel op de oudere cultivar 'Koralle' .
Ziziphus jujuba 'Lang' (China, vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzender Felix & Dijkhuis BV, Boskoop.
Hoge struik of kleine, bladverliezende boom met gestekelde takken; bladeren lichtgroen, elliptisch,
3-6 cm lang; bloemen geel, april-mei; vruchten 2.5-3 cm, langwerpig peervormig, hangend,
lichtgroen met bruin, later zwart, eetbaar.
Een vorm met grote appelvormige vruchten is de cultivar ' Li '. Beide cultivars kunnen door stekken
worden vermeerderd. Ze werden uit Italië geïmporteerd, maar alleen de plant met peervormige
vruchten werd bekroond.
Ziziphus jujuba is in Nederland niet voldoende winterhard.

Zilveren Medaille; inzender J.W. Wezelenburg, Hazerswoude.
Opgaande struik tot 1.5 m; bladeren 3-tallig, frisgroen; bloemen in slanke, 15-30 cm lange trossen,
zuiver geel, juli-augustus.
Deze cultivar werd in Denemarken geselecteerd uit zaden, die uit Tsjechoslowakije afkomstig waren.
De plant is goed winterhard, maar er is overigens weinig verschil met de soort.
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CONIFEREN
Abies nordmanniana 'Barabits Compact' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert.
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Compacte, zeer goed vormende dwergconifeer, breed spreidend, van boven enigszins vlak; naalden
fris groen, 7-10 mm lang, oude naalden donkergroen, 15-20 mm lang.
Deze A bies heeft na enkele jaren van nature al een heel goede, min of meer platte vorm. De plant is
daarom een aanwinst vooral voor kleine tuinen en grafbeplanting.

Abies nordmanniana 'Emerald Pearl' (Boomkwekerij "Libo", Baexem, 1990)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Regelmatig strak opgaande, breed piramidale boom; naalden vlak, lang, donkergroen.
Een nieuwe cultivar met naalden, die veellijken op die van Abies procera. Het zou een kruising met
deze soort kunnen zijn.

Calocedrus decurrens 'Berrima Gold' (vóór 1986)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Opgaande, zuilvormige boom; loof groengeel, naar binnen geler, het jonge schot in de herfst
oranjekleurig.
Deze nieuwe "gele" cultivar is vermoedelijk afkomstig uit Nieuw-Zeeland.

Cedrus deodora 'Biue Snake' (P. Vergeldt, Lottum, 1989)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Opgaande boom met enigszins gedraaide, overhangende tot hangende takken; naalden vrij lang,
blauwgrijs.
Een nieuwe ' Pendula' -vorm met een sierlijke habitus en een goede naaldkleur. De winterhardheid is
goed. 'Blue Snake' werd omstreeks 1962 geselecteerd en heeft al enkele strenge winters goed
doorstaan.

Cedrus deodora 'Karl Fuchs' (G. Horstmann, Schneverdingen, Duitsland, vóór 1979)
Zilveren Medaille; inzenders K. Rosbergen & Zn BV, Boskoop en J.W. Wezelenburg,
Hazerswoude.
Slank piramidaal opgaand met overgebogen twijgtoppen; naalden tamelijk scherp gepunt, dun,
1.5-2.5 cm lang, grijsblauw.
Deze meest grijsblauwe selectie uit de zogenaamde Paktia-herkomst (Afghanistan) is zeer winterhard. De plant werd in 1987 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zie Dendraflora Nr 24,
blz. 66.

Chamaecyparis lawsoniana 'Nymph' (Engeland, vóór 1987)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Breed piramidaal, zeer compact struikje; naalden 3-4 mm lang, blauwgrijs.
Dit is een nieuw, zeer langzaam groeiend 'Ellwoodii' -type. De plant groeit slechts enkele centimeters per jaar (in 7 jaar 20 cm hoog en 15 cm breed.)
Deze dwergvorm is zeer geschikt voor rotstuinen. 'Nymph' werd uit Engeland geïmporteerd. De
plant is ook bekend als 'Eilwood's Nymph'.

Chamaecyparis obtusa 'Elf' (U.S.A., vóór 1986)
Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
Bolvormig, zeer dicht, min of meer grillig ogend dwergstruikje; loof frisgroen.
Deze dwergvorm groeit zeer langzaam; de getoonde plant was 6 jaar oud en slechts 8 cm hoog. De
cultivar 'Elf' is vooral geschikt voor rotstuinen.

Chamaecyparis obtusa 'Kerdalo' (C. Esveld, Boskoop, 1986)
Zilveren Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Zeer breed piramidale tot bolvormige, vrij dichte plant met overhangende twijgtoppen; jonge
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twijgen oranjebruin; loof goudgeel.
De plant werd in Frankrijk (Kerdalo) ontdekt als een sport van Ch. obtusa ' Crippsii' .

Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold' (Japan, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij " Libo" , Baexem.
Opgaande, grillige plant; twijgjes gekruld en gedraaid, draadvormig met enkele fasciaties aan de
toppen ; loof goudgeel, topjes en binnen in de plant lichtgroen.
Deze cultivar is waarschijnlijk een sport uit Ch. obtusa 'Tsatsumi ', die vermoedelijk identiek is met
de zeer oude ' Coralliformis' . De cultivar 'Tsatsumi Gold' is een geelbladige vorm uit de 'Lycopodioides' -groep. De plant komt - gezien de naam - vrijwel zeker uit Japan en was er, maar ook in
Duitsland, bekend onder de ongeldige naam 'Tsatsumi Aurea' . Bij de keuring werd de plant
omgedoopt in ' Tsatsumi Gold'.

Chamaecyparis obtusa 'Wissel' (vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij " Libo" , Baexem.
Een bijzonder langzaam groeiende, zeer compacte bolvorm; naalden kort, zwak blauwgroen
(jeugdvorm).
Deze dwerg kan worden beschouwd als een groenere, nog langzamer groeiende Ch. pisifera
' Tama-himuro' . Mogelijk moet ook de cultivar ' Wissel' tot Ch. pisifera worden gerekend. De plant
werd onder de ongeldige cultivarnaam 'Wisselii' ontvangen en voor de keuring onder deze naam
ingezonden.

Chamaecyparis pisifera 'Tama-himuro' (Japan, vóór 1985)
Gouden Medaille; inzenders K.A. Koemans, Boskoop; Boomkwekerij "Libo", Baexem en Joh .
Stolwijk & Zonen BV, Boskoop.

Cupressus macrocarpa 'Wilma'
Picea glauca 'Zuckerhut'

Bolvormige, zeer dichte plant tot circa 40 cm hoog en breed; naalden 5-9 mm lang, naar beneden
gekromd, donker blauwgroen (jeugdvorm).
Een uit Japan afkomstige dwergvorm, die geschikt is voor kleine tuinen, heidetuinen en rotstuinen
maar ook voor bloembakken. De winterhardheid laat mogelijk iets te wensen over. In 1989 werd
'Tama-himuro' bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Zie Dendraflora Nr 26, blz. 73.

Chamaecyparis thyoides 'Little Jamie' (E. Rezek, U.S .A., vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Tamelijk slanke, piramidale, zeer dichte dwergvorm; naalden zeer kort, blauwgroen.
Deze nieuwe dwergvorm groeide in I 0 jaar tot circa 60 cm hoog. De plant is geschikt voor kleine
tuinen en vooral voor heidetuinen. 'Little Jamie' is genoemd naar de kleinzoon van de winner van
deze cultivar.

Cryptomeria japonica 'Koshyi' (Japan, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Plat-bolvormige, zeer compacte plant; naalden zeer kort, groen.
De getoonde plant had een doorsnede van 40 cm en was slechts 25 -30 cm hoog.
Een in 1984 uit Japan geïmporteerde dwergvorm heet 'Kohui '. Mogelijk gaat het hier om een en
dezelfde plant en is een van beide namen onjuist geschreven. Zie Dendraflora Nr 24, blz. 30.

Cryptomeria japonica 'Little Diamond' (L. Konijn , Lunteren, 1990)
Gouden Medaille; inzender L. Konijn, Lunteren.
Min of meer bolvormige dwerg; twijgjes enigszins draadvormig, dun; naalden kort, lichtgroen tot
licht blauwgroen.
De groei van de nieuwe 'Little Diamond' is ongeveer als die van 'Globosa Nana', maar veel
compacter en soms is de kleur blauwer. De getoonde planten - ook die op stammetjes - werden door
enten vermeerderd.
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Juniperus horizontalis 'Neumann' (J.D. zu Jeddeloh, Duitsland, vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Bolvormig, zeer compact dwergstruikje; naalden en schubben kort, blauwgrijs.
De cultivar 'Neumann' is een dwerg onder de dwergen. Enkele 8-jarige exemplaren hadden een
doorsnede van slechts 12-15 cm. De plant werd ingezonden onder de ongeldige naam 'Neumannii'.

Juniperus x media 'Gold Star' (J.C. Bakker & Sons, Ltd, Canada, vóór 1972) - zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender fa J. Veerman & Zoon, Boskoop.

Picea glauca 'Arneson's Blue Variegated' (U.S.A., vóór 1985)
Gouden Medaille; inzenders Gebr. Brand en K.A. Koemans, Boskoop.
Breed piramidale, compacte plant; naalden 6-10 mm lang, licht blauwgrijs en vaak ook takjes met
groene naalden (tweekleurig effect).
Dit is een nieuw, uit de Verenigde Staten geïmporteerd 'Conica' -type met aanmerkelijk blauwere
naalden.

Picea glauca 'Biue Planet' (H. Kruse, Bad Zwischenahn, Duitsland, vóór 1985)
Gouden Medaille; inzender Gebr. Van Vliet Boomkwekerijen BV, Boskoop.

Tamelijk dichte struik met breed spreidende takken; loof groen met gele twijgtoppen.
Deze uit Canada geïmporteerde cultivar heeft een mooie structuur en van nature een goede vorm. De
plant wordt door stekken vermeerderd.
In 1990 werd aan 'Gold Star' een Getuigschrift van Verdienste toegekend. Zie ook onder "Keuringen 1990".

Enigszins afgeplat-bolvormige, zeer dichte en lage plant; knoppen opvallend gelig; naalden 5-8 mm
lang, blauwgrijs.
De nieuwe 'Blue Planet' is een zeer langzaam groeiende dwergspar met een gelijkmatige groei. De
plant is ontstaan als een selectie uit P. glauca ' Echiniformis' . Het is ondermeer een ideale plant voor
de rotstuin.

Juniperus virginiana 'Biue Arrow' (T. Tesselaar, Niagara-on-the Lake, Canada, vóór 1980) - zie
kleurenfoto

Picea omorika 'Treblitzsch' (Duitsland, 1977)

Gouden Medaille; inzenders G. Bos & Zonen en fa J. Veerman & Zoon, Boskoop.
Zeer slank opgaande plant (als 'Skyrocket'); loof diep blauwgrijs, iets donkerder dan dat van
'Skyrocket' .
'Blue Arrow' heeft nauwelijks of geen hangende takjes zoals 'Skyrocket' en kan daarom als een
verbetering hiervan worden beschouwd.
De plant werd met goud bekroond en kreeg bovendien het predikaat: "de beste nieuwigheid van de
tentoonstelling". Zie ook onder "Keuringen 1990".

Juniperus virginiana 'Golden Spring' (H.J. van den Top, Barneveld, 1990)
Zilveren Medaille; inzender L. Konijn, Lunteren.
Breed spreidende tot min of meer platte struik; loof zwavelig geel tot grijzig geel, in het voorjaar
geler.
Een nieuwe, goed groeiende sport van J virginiana 'Grey Owl'.

Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Zeer compacte, sterk en kort vertakte dwergvorm; naalden 5-8 mm, groen én vaak grijswit doordat
de lichte onderzijde zichtbaar is.
Deze dwergvorm groeit in I 0 jaar 30 cm hoog met een breedte van 40 cm. Het is een zeer interessante
aanwinst voor kleine tuinen en vooral voor rotstuinen en heidetuinen.
/

Picea pungens 'Edith' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert.
Breed piramidale, tamelijk compacte boom; naalden kort, zeer dun, zilvergrijs tot grijsblauw.
Dit is een nieuwe blauwe spar die van nature al goed vormt, niet ziektegevoelig is en door stekken is
te vermeerderen.
De cultivar ' Edith' is genoemd naar de echtgenote van Miky Barabits.

Pinus densiflora 'Jane Kluis' (Kluis Nurseries, U.S.A., vóór 1984)
Gouden Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.

Larix kaempferi 'Biue Bali' (K. Dierks, Bad Zwischenahn, Duitsland, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzenders Boomkwekerij "Libo", Baexem en Gebr. Van Vliet Boomkwekerijen BV, Boskoop.
Breed kegelvormige dwergstruik met enigszins overhangende takken; naalden blauwgrijs.
Deze Larix is ontstaan als een heksenbezem en groeit langzamer dan bijv. 'Biue Dwarf' en
'Wolterdingen'.

Larix kaempferi 'Cupido' (André van Nijnatten BV, Zundert, 1989)
Gouden Medaille; inzender André van Nijnatten BV, Zundert.
Dichte, bolvormige dwergstruik; naalden zeer klein, blauwgrijs.
Dit is een nieuwe, bossig groeiende cultivar met een mooie kleur. De plant is als een heksenbezem
ontstaan en is een verbetering van het bestaande sortiment.

Larix kaempferi 'Little Blue Star' (André van Nijnatten BV, Zundert, 1987)
Gouden Medaille; inzender André van Nijnatten BV, Zundert.
Lage, dichte, min of meer bolvormige struik; naalden op de kortloten 3-4(-5.5) cm lang, blauwgrijs.
Aan 'Little Blue Star' werd in 1989 een Getuigschrift van Verdienste toegekend. Zie Dendraflora Nr
26, blz. 79.
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Groeiwijze plat-bolrond, dicht; knoppen opvallend wit; naalden recht, 5-7 cm lang, lichtgroen.
Een uit Amerika afkomstige dwergvorm, zeer geschikt voor allerlei kleine tuinen.

Pinus jeffreyi 'Joppi' (P. Vergeldt, Lottum, 1989)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Dichte, bol vormige plant tot ruim I m hoog en breed; naalden 15-17 cm lang, enigszins bochtig,
donkergroen.
Deze nieuwe dwergvorm werd omstreeks 1978 uit zaailingen geselecteerd. De winterhardheid is
uitstekend. De cultivar 'Joppi' is genoemd naar de oudste zoon van de winner.

Pinus mugo 'Krauskopf' (W. Wüstemeyer, Schermbeck, Duitsland, vóór 1984)
Zilveren Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert.
Groeiwijze zeer plat en grillig, 1 m breed, 0.25 m hoog; jonge naalden in de top recht, 3-4(-5) cm
lang, oudere naalden onderin langer en gedraaid, frisgroen.
Bij deze kruipende Pinus mugo ontwikkelen zich in het midden van de plant steeds jonge scheuten,
zodat geen kaal hart ontstaat. De cultivar 'Krauskopf' krijgt geen opgaande takken.

Pinus mugo 'Picobello' (K. Dierks, Bad Zwischenahn, Duitsland, vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Van Vliet Boomkwekerijen BV, Boskoop.
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Min of meer piramidale tot bolvormige, compacte plant; naalden donkergroen.
Dit is een in Duitsland gevonden zaailing met een mooie habitus.

Sciadopitys verticillata 'Picola' (G.D. Böhlje, Westerstede, Duitsland, 1990)

Pinus nigra 'Molette' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1986)

Breed piramidale, zeer compacte dwergvorm; naalden circa 5 cm lang, donkergroen.
Een vooral voor rotstuinen geschikte dwerg, die zeer langzaam groeit.
Het getoonde, 10 jaar oude exemplaar was 30 cm hoog. De moederplant was na vele jaren slechts 1 m
hoog. Pas in 1990 kreeg deze dwerg de naam 'Picola'.

Gouden Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert.
Smal opgaande, tot circa 5 m hoge boom; naalden zeer lang ( 18-20 cm), nabij de top uiteen wijkend,
donkergroen.
Deze gezonde, zeer slanke selectie werd geselecteerd uit zaad van Pinus nigra var. pyramidata dat in
het Tavschanli-gebied in Turkije werd verzameld. Barabits verkreeg de zaden van A. Acatay, die in
1955 deze zuilvormige Pinus nigra in Turkije ontdekte.

Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.

Sequoiadendron giganteurn 'Barabits Requiem' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1984) zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert.

Pinus nigra 'Obelisk' (Duitsland, vóór 1987)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Slanke, strak opgaande zuilvorm tot circa 5 m hoog; naalden lang, donkergroen.
Naar alle waarschijnlijkheid werd ook deze - op 'Molette' gelijkende -slanke vorm geselecteerd uit
zaden van Pinus nigra var. pyramidata, die in Turkije in het Tavschanli-gebied werden verzameld.

Pinus par.viflora 'Kokuho' (Japan, vóór 1982)
Zilveren rytedaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Grillige, tamelijk open struik, breder dan hoog met hier en daar uitstekende takjes; naalden zeer kort,
groen.
Een uit Engeland (The Pygmy Pinetum) geïmporteerde dwergvorm met een sierlijke habitus.

Pinus strobus 'Blue Shag' (Waxman; geïntr. door R. Fincham, U.S .A., ca. 1965)
Gouden Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Plat-bolvormige tot vrijwel ronde, dichte struik tot ruim 1.5 m hoog; naalden (4-)7-10 cm lang, dun,
blauwgrijs.
De cultivar 'Blue Shag' groeit beter dan 'Minima' en 'Radiata' en is bovendien gezond.
In 1987 werd aan deze cultivar een Getuigschrift van Aanbeveling en in 1989 een Getuigschrift van
Verdienste toegekend. Zie Dendraflora Nr 24, blz. 67 en Nr 26, blz. 80.

Pinus thunbergii 'Banchoho' (Japan, vóór 1980)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Breed piramidaal opgaande, goed vertakkende dwergvorm; knoppen grijswit, zeer opvallend;
naalden recht, 8- 10(-12) cm, fris groen.
Dit is een mooie, langzaam groeiende cultivar, in 8 jaar 70 cm hoog. De plant is zeer geschikt voor
aanplant in kleine tuinen.

Pinus uncinata 'Paradekissen' (G. Horstmann, Schneverdingen, Duitsland, vóór 1980)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.

Opgaande boom met doorgaande kop en sterk afhangende zijtakken (treurboom); loof zwak grijzig
groen.
Deze als zaailing gevonden treurvorm heeft zonder nadelige gevolgen al verscheidene strenge
winters doorstaan. De plant is in alle opzichten sterker dan de oude ' Pendulum'.

Sequoiadendron giganteurn 'Hazel Smith' (U.S.A., vóór 1988)
Zilveren Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Groeiwijze opgaand, los; naalden blauwig groen.
De cultivar 'Hazel Smith' is een selectie van Don Smith, Watnong Nursery, New Jersey en werd
door Bob Fincham, Mitsch Nursery, Aurora, Oregon benaamd en genoemd naar wijlen Hazel Smith.
Deze nieuwe cultivar is door J.R.P. van Hoey Smith (Arboretum "Trompenburg", Rotterdam) uit de
Verenigde Staten geïmporteerd. Het is een extra winterharde kloon, gelijkend op S. giganteurn
'Giaucum'. De originele boom staat in de ·Watnong Nursery.

Taxus baccata 'David' (M.M. Bömer, Zundert, 1987)
! ·,, .

Gouden Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert. : ·;~,
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Zuilvormig (als T. baccata 'Fastigiata'); naalden tot 4 cm lang, gelig.
·,1\'ff:~ ·L
Deze selectie is geler dan de bekende T. baccata ' Fastigiata Aureomarginata' . De plant blijff'§}pà) en
de naalden verbranden niet in de zon, ook niet in de heetste zomers. Ook is ' David', die in 'I 967 als
zaailing werd geselecteerd, tegen zeer strenge winters bestand.

Taxus baccata 'Green Diamond' (J. Philipsen, Horst-America, 1990)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Plat-bolronde, zeer dichte dwergvorm; naalden 10- 15 mm lang, zeer donkergroen.
In het Taxus-sortiment is deze langzaam groeiende "bolvorm" een aanwinst voor allerlei kleinere
tuinen, maar ook voor grafbeplanting. De oorspronkelijke plant werd in 1970 als 5-jarige zaailing
ontdekt en is nu (1990: 25 jaar oud) 65 cm hoog en 100 cm breed.

Thuja occidentalis 'Miky' (M. Barabits, Sopron, Hongarije, vóór 1988)
Zilveren Medaille; inzender M.M. Bömer, Zundert.

Groeiwijze plat tot plat-bolrond, zeer dicht, kussenvormend; knoppen donkerbruin, tot 1 cm lang;
naalden donkergroen, 1.5-3(-4) cm lang.
De getoonde, I 0 jaar oude plant had een hoogte van 15 cm en een breedte van 40 cm. 'Paradekissen'
is een ideale plant voor zeer kleine tuinen.

Piramidaal opgaande, uitzonderlijk compacte plant; loof fijn van structuur, frisgroen.
Deze langzaam groeiende, Hongaarse selectie verdient een plaats in het sortiment. De plant is
geschikt voor kleine tuinen.

Sciadopitys verticillata 'Gold Star' (Wittboldt-Müller, Verden-Eitze, Duitsland, 1986)

Thuja orientalis 'Raket' (A.M.M. Vergeer, Boskoop, 1990)

Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerij "Libo", Baexem.
Breed piramidale struik; naalden geelachtig, sommige naalden helemaal geel of geel nabij de top.
Deze nieuwe cultivar met gelige naalden heeft een matig sterke groei.
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Zilveren Medaille; inzender Gebr. Brand, Boskoop.
Slank opgaande plant met open structuur; twijgen draadvormig, bruingeel; loof lichtgroen.
Een nieuwe Thuja, die moet worden gezien als een curiositeit in het sortiment.
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ROZEN

Dicentra formosa 'Langtrees' (Rogerson's Garden, "Langtrees", Devon, Engeland, vóór 1976)
Zilveren Medaille, inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.

Rosa 'Interprince' (Princess®) (Interplant BV, Doorn, 1989)
Zilveren Medaille; inzender Jan Spek Rozen BV, Boskoop.
Bloemen roomwit, gevuld, later meer open en met gele helmhokjes (meeldraden).
Deze kasroos heeft een gelijkmatige bloei en behoort tot de groep Trosrozen.

Rosa 'lntertyn' (Sentyna®) (Interplant BV, Doorn, 1990)
Gouden Medaille; inzender Jan Spek Rozen BV, Boskoop.
Bloemen zalmkleurig, gevuld, iets geurend.
Een kasroos, die een mooie bloemtuil ontwikkelt, gelijkrnatig bloeit en die behoort tot de groep
Trosrozen.

Rosa 'Korcremkis' (Medeo®) (W. Kordes Söhne, Duitsland, 1989)
Zilveren Medaille; inzender Jan Spek Rozen BV, Boskoop.
Bloemen champagne-kleurig tot vrijwel wit, gevuld, groot.
Deze kleinbloemige kasroos heeft een sierlijke knop, stevige stengel en goed blad.

Rosa 'Korveril' (Cadillac®) (W. Kordes Söhne, Duitsland, 1989)
Gouden Medaille; inzender Jan Spek Rozen BV, Boskoop.
Bloemen zuiver zalmkleurig, gevuld, groot.
Een goed gevormde kasroos met een sterke stengel, die behoort tot de Grootbloemige Rozen.

Plant tot circa 35 cm hoog; bladeren zeer fijn verdeeld, groen, later donker blauwig groen; bloemen
wit met rose tint, kelk licht purperrose, april-augustus.
'Langtrées' is een in Nederland nieuwe cultivar met een bijzondere blad- en bloemkleur. Het is
waarschijnlijk een hybride met D.formosa subsp. oregona. De plant is ook bekend onder de naam
'Pearl Drops'.

Heuchera sanguinea 'Snow Storm' (Dan Heims, Terra-Green Nursery, Portland, Oregon, U.S.A.,
vóór 1990)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
Plant tot 45 cm hoog; bladeren min of meer rond, hartvormig, diep gekarteld, witachtig, grover wit
gespikkeld, rand groen; bloemen rood, klein, mei-juli.
De cultivar 'Snow Storm', die als een zaailing in de tuin van Dan Heims werd ontdekt, wordt via in
vitro-cultuur vermeerderd. De plant werd in 1990 door "Richalps" , Headley Down, Hampshire,
Engeland in Europa verspreid.

Hosta 'Biue Cadet' (P. Aden, U.S.A., vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
Plant tot circa 60 cm hoog; bladeren matig groot, puntig, blauwgrijs; bloemen lilapaars op stevige
stengels, juni-augustus.
De cultivar 'Blue Cadet' is een goede aanwinst in het sortiment.

Lobelia x speciosa 'Dark Crusader' (Research Institute, Dept. of Agriculture, Ottawa, Canada,
vóór 1970)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
VASTE PLANTEN

Astilbe ebioensis 'Veronica Klose' (H. Klose, Lohfelden, Duitsland, 1983)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
Plant tot 40(-50) cm hoog met stevige stengels; bloemen donker purperrose, augustus-september.
Deze in Duitsland gewonnen cultivar is een goede aanwinst in het sortiment.

Aubrieta 'Golden Emperor' (J.W. Slappendel, Reeuwijk, 1990) - zie kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
Lage, tot 8 cm hoge plant; bladeren langwerpig spatelvormig, rand roomwit; bloemen 17-19 mm,
violetblauw, april-mei.
Dit is een nieuwe geelbontbladige cultivar, als een sport ontstaan uit 'Blue Emperor' . De plant werd
in 1990 bekroond met een Getuigschrift van Aanbeveling. Zie hiervoor onder "Keuringen 1990".

Campanula takesimana 'Eiizabeth' (Bridgemere Nurseries Ltd., Nantwich, Engeland, 1990)
Gouden Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
Plant tot 60 cm hoog; bladeren onderin lang gesteeld, hartvormig, grof getand en dubbel gezaagd,
steel roodachtig, bovenin langwerpig; bloemen lang klokvormig, circa 7 cm lang, purperkleurig met
iets wit, van binnen gespikkeld en lang behaard, evenals op de rand van de kroon, juli-september.
'Elizabeth' zou een selectie zijn uit de uit Japan ingevoerde Campanula takesimana, maar vermoedelijk is het een hybride met C. punctata subsp. hondoensis.
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Tot ruim 1 m hoge plant; bladeren langwerpig, onregelmatig grof getand, purperkleurig, later
donkergroen; bloemen fluwelig donkerrood, circa 5 cm in doorsnede, aan het einde van de scheuten,
augustus-september.
Deze Lobelia is zeer geschikt om te planten aan vijverranden op een enigszins vochtige plaats in de
volle zon. 'Dark Crusader' werd gewonnen door dr Wray Bowden en geïntroduceerd door bovengenoemd instituut.

Lobelia x speciosa 'Russian Princess' (Engeland, vóór 1988) - zie kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Koetsier BV, Boskoop.
Steil opgaande plant, tot 1 m hoog; bladeren smal langwerpig, toegespitst, vrijwel gaafrandig,
purperkleurig, later donkergroen; bloemen magentakleurig roserood, circa 3 cm, aan het einde van
de scheuten, augustus-september.
'Russian Princess' voldoet goed op plaatsen, waar de grond voldoende vochtig is. De stengels zijn
steviger dan die van 'Dark Crusader'.

Veronica spicata 'Sunny Border Blue' (P. Bennerup, "Sunny Border Nurseries", Kensington,
Conn., U.S.A., circa 1946)
Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek & Zoon, Boskoop.
Plant tot 60 cm hoog; bladeren smal, grof gezaagd, matglanzend groen, naar beneden buigend;
bloemen violetpaars in 20-25 cm lange trossen, onderin de tros met enkele kortere zijtrossen, in de
top soms fasciaatachtig, juli-september.
Een mooie cultivar, die mogelijk door hybridisatie met een andere soort (V longifolia?) is ontstaan.
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