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TENTOONSTELLING FLORA NOVA '87

De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen hield in het kader van haar 125-jarig bestaan
in 1986 van 16 tot en met 26 april 1987 in de Beurshal en twee aangrenzende tenten een
tentoonstelling onder de naam "Flora Nova '87". Deze tentoonstelling had een totale oppervlakte
van 3600 m 2 en werd door circa 40.000 vaklieden en plantenliefhebbers uit binnen- en buitenland
bezocht.
Door de keuringscommissies - speciaal voor deze vaktentoonstelling samengesteld - werden de 108
hieronder genoemde nieuwe, weinig beK:ende en onbekende planten met eengouden of z i I veren
medaille bekroond. Er werden 50 gouden en 58 zilveren medailles toegekend, namelijk aan 38
loofuoutgewassen, 34 Rhododendrons (incl. Azalea's), 4 rozen, 24 coniferen en 8 vaste planten.
Een aantal inzenders had op de "Flora Nova '87'' geen eigen stand. Zij toonden hun nieuwe
/
produkten in een of meer van de volgende gecombineerde inzendingen:
C.B.T.B. = Studieclub C.B.T.B., Afdeling Boskoop
L.T.B. = Studieclub L.T.B., Afdeling Boskoop
R.B.C. = Rijneveldse Botanische Club, Boskoop
Coll. =Collectieve inzending, Boskoop en andere

LOOFHOUTGEWASSEN
(bomen, heesters, klimplanten, met uitzondering van Rhododendrons- incl. Azalea's- en rozen).
Acer palmaturn 'Stella Rossa' (F. Gilardelli, Italië, vóór 1982)
Zilveren Medaille; inzender W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.
Gedrongen struik met purperrode, zeer diep ingesneden bladeren, als die van 'Dissectum'.
Deze Acer is een mooie nieuwe, uit Italië geïmporteerde cultivar met een goede, min of meer
opgaande groei (als 'Inaba-shidare').
Aucuba japonica 'Rozannie' (A. A. Peerenboom, Veghel, 1984)
Gouden Medaille; inzenders A. A. Peerenboom B.V., Veghel en Joh. Stolwijk & Zonen B.V.,
Boskoop.
Breed opgaande, tamelijk compacte struik; bladeren breed elliptisch, 8-12 cm lang, grof getand,
donkergroen; bessen breed ovoid, 14-17 mm lang, helder rood. Tweeslachtige vorm.
'Rozannie' werd in 1984 benaamd en bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Berberis x lologensis 'Mystery Fire' (Jac. Brand, Hazerswoude, 1987) - zie kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzender Jac. Brand, Hazerswoude (L.T.B.).
Opgaande struik tot circa 1.5 m hoog; bladeren groenblijvend, scherp stekelig getand, 1.5-2 cm
lang, donkergroen; bloemen zuiver oranjegeel, in knop vaak dieporanje, mei(-oktober).
'Mystery Fire' is een mooie bloemheester, die goed door stekken kan worden vermeerderd.
In 1987 werd deze nieuwe Berberis bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (blz. 65).
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Camellia japonica 'Betty Sheffield Supreme' (U.S.A., vóór 1970)
Zilveren Medaille; inzender W. van Kleef, Boskoop.

Cytisus 'Lena' (Royal Botanie Gardens Kew, Engeland, vóór 1984)
Zilveren Medaille; inzender W. de Jong & Zonen B.V., Boskoop (L.T.B.).

Tamelijk hoge, opgaande, wintergroene struik met glanzend groene, leerachtige bladeren; bloemen groot, half gevuld tot gevuld, wit, ieder bloemblad donkerrose tot rood gerand.
Een van de nieuwere cultivars uit Amerika, geïmporteerd door S.G.A. Doorenbos en verspreid via
het Proefstation te Boskoop. De plant is als sport ontstaan in 'Betty Sheffield'.

Kleine, dicht vertakte, min of meer ronde struik; bloemen tweekleurig, helder rood met iets geel,
matig groot, begin juni.
In 1984 werd aan 'Lena' een Getuigschrift van Verdienste toegekend.

Carpinus taxiflora 'Pendula' (Japan, vóór 1979)
Gouden Medaille; inzender Proefstation, Boskoop.
Vrij kleine, opgaande boom met dunne, sterk neerhangende twijgen; bladeren breed elliptisch, fris
groen.
Deze Carpinus werd in 1980 door het Proefstation te Boskoop uit Japan geïmporteerd (Nr. vdL
80166).
Clematis armandü 'Snowdrift' (Engeland, vóór 1968)
Gouden Medaille; inzender F. Fopma B.V., Boskoop.
Klimplant met 3-tallige, wintergroene bladeren; bloemen in okselstandige trossen, zuiver wit, circa
5 cm doorsnede, april-mei.
Deze Clematis is in Nederland niet voldoende winterhard. Planten tegen een zuidmuur met enige
bescherming is aan te bevelen.
Cornus kousa 'Snowboy' (Sakata Nursery, Yokohama, Japan, 1978)- zie foto blz. 50
Gouden Medaille; inzender Proefstation Boskoop.
Langzaam groeiende, opgaande struik; bladeren grijzig groen, opvallend wit gerand, in de herfst
purperrose gekleurd.
De witbontbladige 'Snowboy' is goed winterhard. De plant werd in 1980 door het Proefstation te
Boskoop uit Japan geïmporteerd (Nr. vdL 80162).
Comus sanguinea 'Winter Beauty' (A. F. van Nijnatten, Zundert, 1987)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerijen Sirnon van Nijnatten B.V., Zundert.
Breed opgaande, compacte struik; twijgen gedurende de winter geeloranje met rood; bladeren
groen, in de herfst oranjegeel.
'Winter Beauty' werd beschouwd als de beste nieuwe heester op de "Flora Nova '87''.
Corylus coloma 'Te-Terra Red' (A. F. van Nijnatten, Zundert, 1987)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerijen Sirnon van Nijnatten B.V., Zundert.
Zuilvormig opgaande boom; bladeren groot, purperkleurig bruinrood.
De boom is ontstaan als een selectie uit zaailingen. 'Te-Terra Red' werd gewonnen door fa.
Biemans te Teteringen en in de handel gebracht door A. F . van Nijnatten te Zundert.
Cytisus 'Boskoop Ruby' (Proefstation Boskoop, 1980) -zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender Proefstation Boskoop.
Brede struik met stijf opgaande takken; bloemen donker karmozijnrood, zeer talrijk, eind mei. De
winterhardheid is goed.
'Boskoop Ruby' werd in 1980 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Cytisus x kewensis 'Niki' (H. Vermeulen, Boskoop, 1987)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerijen Hans Vermeulen, Boskoop (Coll.).
Liggende tot spreidende groeiwijze met lange slappe takken; bloemen helder geel.
De cultivar 'Niki' is ontstaan in 1984 als een sport uit de lichtgele C. x kewensis.
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Deutzia crenata 'Nikko' (A. Robinson, Swanley, Engeland, circa 1975)
Gouden Medaille; inzender G. C. Stolwijk & Co B.V., Boskoop.
Gedrongen struikje tot circa 30 cm hoog met sierlijk overhangende takjes; bladeren zeer smal, fijn
en scherp gezaagd; bloemen in kleine trossen, wit, enkel, mei-juni.
'Nikko' is een selectie uit de var. nakaiana, gevonden door de Amerikaan Roy Davidsou op het
eiland Honshu in Japan.
Erica camea 'Challenger' (1986)
Zilveren Medaille; inzenders H. van Gemeren en S. C. van der Wilt, Boskoop (Coll.) en Joh.
Stolwijk B.V., Boskoop.
Lage en brede groeiwijze; bladeren bronsgroen, in de winter zeer donker bruinzwart; bloemen diep
purperrood, maart-april.
•
..
'Challenger' is een zeer gezonde groeier en kan worden beschouwd als een a~nmer~elljke
verbetering van de oude 'Vivellii'. De plant werd in 1987 bekroond met een Getmgschr1ft van
Verdienste. Zie ook blz. 67.
Fremontodendron californicum 'Pacific Sunset' (U.S.A., vóór 1984)
Zilveren Medaille; inzender P. J. Kooij & Zn. B.V., Boskoop (Coll.).
Half wintergroene struik met meestal 3-lobbige bladeren; bloemen zeer groot, helder geel,
gedurende de hele zomer.
De uit Californië afkomstige 'Pacific Sunset' is in Nederland niet winterhard.
Harnamelis xintermedia 'Angelly' (J. H.M. van Heijningen, Breda, 1985)
Gouden Medaille; inzender J. H. M. van Heijningen, Breda (Coll.).
Flinke struik; bloemen 3-4 bijeen, petalen iets gedraaid, 20-22 mm lang, 2-2.5 mm breed, helder
geel; kelk lichtgroen; bloeitijd maart.
..
..
De nieuwe 'Angelly' is een waardevolle aanwinst in het sortiment; de bloemen ZlJll zeer talnjk en
groot.
Hebe 'Maori Gem' (H. azurens HoRT.) (vóór 1975)
Zilveren Medaille; inzenders L. Th. A. Vergeer (L.T.B.) en Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Dichte, min of meer opgaande groeiwijze; bladeren frisgroen, zeer klein; bloemen wit. Goed
winterharde cultivar.
. .
De herkomst van dezeHebeis onbekend. Ook zijn de namen H. azurensen H. 'Azurens' met m d~
literatuur te vinden. De plant krijgt daarom hier voor het eerst de nieuwe cultiva:naam 'Maan
Gem'. H. azurens ( = blauw wordend) zou moeten duiden op een hemelsblauwe tmt, maar deze
Hebe heeft niets van deze kleur; het loof is groen en de kleine bloemen zijn wit.
Hydrangea macrophylla 'Biaumeise' (Eidg. Versuchsanstalt, Wädenswil, Zwitserland, 1979)
Zilveren Medaille; inzenders Draijer B.V., Zwaanshoek; A . G. M. van Haastert, Boskoop
(L.T.B.) en W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.
Brede struik tot circa I m hoog; bloeiwijze enigszins vlak met 10-15, grote, steriele randbloemen,
lilablauw (geblauwd).
Deze cultivar werd ook ingezonden onder de aanduiding "Teller Blue".
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Hydrangea macrophylla 'Libelle' (Eidg. Versuchsanstalt, Wädenswil, Zwitserland, 1964)
Gouden Medaille; inzenders Draijer B.V., Zwaanshoek; A. G. M. van Haastert, Boskoop
(L.T.B.) en W. J . Spaargaren B.V., Boskoop.
Idem; bloeiwijze min of meer vlak met 10-15, 3-5 cm grote, zuiver witte, steriele randbloemen,
fertiele bloemen lilablauw.
'Libelle' is een zeer mooie cultivar, die ook werd ingezonden onder de aanduiding "Teller White" .

Hydrangea macrophylla 'Taube' (Eidg. Versuchsanstalt, Wädenswil, Zwitserland, 1979)
Zilveren Medaille; inzenders Draijer B.V., Zwaanshoek; A. G. M. van Haastert, Boskoop
(L.T.B.) en W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.
Idem; bloeiwijze enigszins vlak met 7-10, 4-5 cm grote, zuiver donkerrose, steriele randbloemen,
fertiele bloemen blauwachtig.
De cultivar 'Taube' werd ook ingezonden onder de aanduiding "Teller Pink" .

Dex 'Mesog' (China GirJ®) (The Conard-Pyle Co, U.S.A., vóór 1979)
Zilveren Medaille; inzender F. J. Groetendorst & Zonen B.V., Boskoop.
Min of meer ronde tot spreidende, bossige struik; bladeren glimmend groen, enigszins gedraaid,
grof en scherp getand; bessen rood, talrijk.
Een zeer winterharde, vrouwelijke cultivar, ontstaan door kruising van !lex rugosa x I. cornuta.
'Mesdob' (China Boy®) is een goede bestuiver voor de besdragende 'Mesog'.

Magnolia 'Heaven Sent' (D. Todd Gresham, U.S.A., 1966)- zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzenders Proefstation Boskoop en F. J. Grootendorsv & Zonen B.V.,
Boskoop.
Hoge, opgaande struik of kleine boom; bladeren breed elliptisch, donkergroen; bloemen opstaand, lichtrose tot wit, aan de voet donkerrose, later eenkleurig rose, talrijk, eind april-mei.
Deze Magnolia is een bijzonder mooie, zogenaamde Gresham-hybride, die al op jonge leeftijd
volop bloeit.

Magnolia 'Iolanthe' (F. Jury, Nieuw-Zeeland, vóór 1980)
Gouden Medaille; inzender F. J. Groetendorst & Zonen B.V., Boskoop.
Grote, brede struik; bloemen zeer groot (geheel geopend 20-25 cm; met 8-9 tepalen, breed
elliptisch, wit met paarslila voet, april.
De cultivar 'Iolanthe' bloeit al tamelijk rijk op jeugdige leeftijd.

Magnolia 'Ruby' (A. Pickard, Canterbury, Engeland, vóór 1974)
Zilveren Medaille; inzenders F. J . Groetendorst & Zonen B.V. enK. W. Verboom, Boskoop.
Flinke, vrij smal opgaande struik; bloemen vrijwel rond, groot, wijnrood tot purperrood, aprilmei.
'Ruby' is een mooie cultivar, die al op jeugdige leeftijd rijkelijk bloeit. Jonge planten zijn helaas
gevoelig voor strenge vorst.

Mahonia aquifolium 'Smaragd' (Jac. Schoemaker, Boskoop, 1979)
Gouden Medaille; inzenders A. M. M. Vergeer (R.B.C.), L. Th. A. Vergeer (L.T.B.) en W. J .
Spaargaren B.V., Boskoop.
Stevige, breed opgaande groeiwijze; bladeren glanzend groen; bloemen geel, talrijk, april-mei.
'Smaragd' is een goed winterharde selectie. De plant heeft weinig last van roest en meeldauw.
In 1980 werd deze Mahonia bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas.

Cornus kousa 'Snowboy'
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Pieris 'Flaming Silver' (A. J. Kuijf & Zoon, Boskoop, 1985)
Gouden Medaille; inzenders A. J. Kuijf &Zoon (L.T.B.) en Joh. Stolwijk&Zn B.V., Boskoop.
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Tamelijk compacte, wintergroene struik tot ruim I m hoog; bladeren smal elliptisch, donkergroen
met roomwitte rand; jonge bladeren helder rood.
'Flaming Silver' is een sport uit de uit Engeland afkomstige 'Forest Flame'. Aan deze bonte
mutatie werd in 1986 een Getuigschrift Eerste Klas toegekend.
Pieris 'Havila' (J. Mouws, Zundert, 1987)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerijen Sirnon van Nijnatten B.V., Zundert.
Idem doch bladeren iets smaller, daarentegen enigszins breder roomwit tot lichtgeel gerand; jonge
bladeren helder rood.
'Havila' is evenals 'Flaming Silver' ontstaan als een sport uit 'Forest Flame'. Het is een zeer mooie
'
nieuwe cultivar met een nog iets bontere indruk dan 'Flaming Silver'.
Pieris japonica 'Sarabande' (C. Esveld, Boskoop, 1981)
Zilveren Medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.

Prunus persica 'Pink Peachy' (W. A. M. Rutten, Leende, 1987)
Gouden Medaille; inzender W. A. M. Rutten Boomkwekerijen B.V., Leende.
Dwergstruik met zeer dicht opeenstaande, zuiver rose, enkele tot half gevulde bloemen; vruchten
eetbaar (perzik).
Als stamboompje is deze dwergstruik zeer geschikt. De plant werd als onbenaamde selectie uit
Japan geïmporteerd.
Prunus persica 'Red Peachy' (W. A . M. Rutten, Leende, 1987)
Zilveren Medaille; inzender W. A. M. Rutten Boomkwekerijen B.V., Leende.
Dwergstruik met dicht opeenstaande, dof rode, min of meer half gevulde bloemen; vruchten
eetbaar (perzik).
'Red Peachy' werd evenals 'Pink Peachy' als onbenaamde selectie uit Japan geïmporteerd. Een
andere vorm met half gevulde, zuiver witte bloemen is 'White Peachy' . Ook deze is uit Japan
afkomstig en werd in 1987 benaamd en verspreid.

Brede, compacte, wintergroene struik; bloemen zuiver wit, in rechtopstaande tot overhangende
trossen bijeen, eind maart-begin april.
Deze cultivar werd in 1981 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. Zij is ontstaan uit zaad
dat in Japan (eiland Yakushima) op grote hoogte werd verzameld.

Rubus arcticus (cultivars) (University of Agricultural Sciences, Zweden, 1978)
Gouden Medaille; inzender Gebr. Brand, Boskoop.

Pierisjaponica 'VaUey Valentine' (R. Ticknor, Hort. Research Station, Aurora, Oregon, U.S.A.,
1978) - zie kleurenfoto (omslag)
Gouden Medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.

Kruidachtige, 's winters boven de grond afstervende plant tot circa 30 cm hoog; bladeren 3-tallig,
grof getand, lichtgroen, later donkerder; bloemen met 6-8 bloemblaadjes, lilarose, gedurende de
zomer; vruchten rood, eetbaar.
Goede Zweedse klonen zijn: 'Anna', 'Beata', 'Linda', 'Sofia' en 'Valentina'. Ze lijken sterk op
elkaar. Deze cultivars zijn ontstaan door hybridisering van Rubus arcficus subsp. arcficus x R. a.
subsp. stellatus. Het materiaal werd verspreid onder de onjuiste naam R. / arcficus subsp.

Bossige, bladhoudende struik; bloemen diep roserood tot wijnrood, in min of meer overhangende
trossen, april.
In verband met de zeer attractieve bloemkleur van 'Valley Valentine' is deze cultivar een waardevolle aanwinst in het sortiment.
Pieris japonica 'White Pearl' (K. W. Verboom, Boskoop, 1982)
Gouden Medaille; inzenders W. Streng B.V., Boskoop (L.T.B.) enK. W. Verboom, Boskoop.
Lage en compacte, wintergroene struik; bloemen wit, in rechtopstaande, dicht vertakte trossen,
eind maart-begin april.
Aan deze mooie dwergvorm, die al op zeer jeugdige leeftijd bloeit, werd in 1982 een Getuigschrift
van Verdienste toegekend. De plant werd destijds als onbenaamde zaaiing uit Amerika geïmporteerd.
Prunus kurilensis 'BriUant' (VEG Saatzucht-Baumschulen, Dresden, Duitsland, 1977)
Gouden Medaille; inzender Proefstation Boskoop.
Matig hoge struik met stevige, opgaande takken; bloemen groot, zuiver wit, bij het verbloeien
lichtrose, zeer talrijk, april.
Deze Prunus is bijzonder geschikt voor kleine tuinen.
Prunus laurocerasus 'Grüner Teppich' (E. Barabits, Hongarije, 1984)
Zilveren Medaille; inzender M. M. Bömer, Zundert.
Zeer plat groeiende selectie met donkergroene, elliptische bladeren. Deze mooie plant is geschikt
als bodembedekker. De winterhardheid is prima.
In Engeland zal deze cultivar onder de naam (vertaling) 'Green Carpet' worden verspreid.
Prunus Iaurocerasus 'Mount Vemon' (Wells Nursery, U .S.A., 1967) -zie kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzender K. W. Verboom, Boskoop.
Tot 30 cm hoge, breed spreidende groeiwijze met enigszins neerliggende takken; bladeren glanzend
donkergroen, matig groot; bloemen vermoedelijk geen.
In 1980 werd aan deze dwergvorm een Getuigschrift van Verdienste toegekend.
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x stellarcticus.
Sambucus racemosa 'Goldenlocks' (W. L. Kerr, University of Saskatchewan, Saskatoon,
Canada, vóór 1969)
Zilveren Medaille; inzender F. Fopma B.V., Boskoop.
Struik met zeer diep ingesneden (dissectum-achtige), groengele bladeren. Het blad van 'Goldenlocks' is in de volle zon aanmerkelijk geler van kleur.
Aardige nieuwe, zeer winterharde cultivar.
Tilia cordata 'Monto' (S. van Nijnatten, Zundert, 1977)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerijen Sirnon van Nijnatten B.V., Zundert.
Langzaam groeiende selectie met bijzonder kleine, fris groene bladeren en donkerbruine twijgen.
Deze nieuwe linde wordt meestal op hoogstam geënt en tot boompje opgekweekt.
De cultivar 'Lico' heeft iets grotere bladeren en groengele twijgen. Deze laatste werd eveneens in
1977 verspreid en in 1983 ook met een Zilveren Medaille bekroond (zie Dendraflora Nr. 20).

RHODODENDRON (incl. AZALEA)
Rhododendron (Japanse Azalea) 'Aleida' (Proefstation Boskoop, 1978)
Zilveren Medaille; inzenders Proefstation Boskoop en Smits B.V., Boskoop.
Breed opgaande, min of meer compacte groeiwijze; bladeren tamelijk groot; bloemen helder
oranje met zwak bruine macule, 6-7.5 cm doorsnede, tweede helft mei.
Werd in 1978 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'André' (R. de Beider, Kalmthout, België, 1978)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation Boskoop.
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Groeiwijze breed en gedrongen, enigszins bolvormig; bladeren zwak glanzend donkergroen,
onderzijde zwak viltig roestbruin behaard; bloemen in ronde trossen, zuiver rose, later lichter, in
knop dieprose, gefranst, tweede helft mei.
Aan deze mooie hybride (een kruising van 'Britannia' xR. yakushimanum) werd in 1978 een
Getuigschrift van Verdienste toegekend. Later werd de plant door het Proefstation verspreid.

Rhododendron (Knap Hill-Exbury Azalea) 'Anneke' (M. C. Pratt, Pulborough, Engeland, 1983)
- zie kleurenfoto
Gouden Medaille; inzender W. de Jong & Zonen B.V., Boskoop.
Breed opgaande struik; bladeren in de herfst prachtig gekleurd; bloemen helder citroengeel, groot,
eind mei.
Deze zeer mooie cultivar is gemakkelijk door stekken te vermeerderen. 'Anneke' kreeg als extra
prijs: de beste nieuwe Azalea van de "Flora Nova '87' '.

Rhododendron (Tuinhybride) 'Feuerschein' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1978)
Gouden Medaille; inzenders Le Feber & Co B.V. en F . J. Grootendorst & Zonen B. V.,
Boskoop.
Tot 2.5 m hoge, breed opgaande struik; bladeren donkergroen, enigszins slordig uitziend; bloemen
helder rood, eind mei-half juni.
Deze Rhododendron is een zeer winterharde Tuinhybride uit de kruising 'Nova Zembla' x 'Mars' .
De naam is beschermd; 'Feuerschein' mag uitsluitend onder licentie worden gekweekt. De plant
werd aanvankelijk bekend onder de naam 'Hachmann's Feuerschein'.

Rhododendron (Knap Hill-Exbury Azalea) 'Feuerwerk' (H. Hachinann, Barmstedt, Duitsland,
1977)
Zilveren Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Barmstedt' (H. Hachmann, Duitsland, 1975)
Gouden Medaille; inzender Le Feber & Co. B.V., Boskoop.

Grote, breed opgaande struik tot 2 m hoog; bloemen dieporanje tot (oranje-)rood, 7-8 cm
doorsnede, gefranst, eind mei-begin juni.
'Feuerwerk' is een hybride van 'Cecile' x 'Fireball' . Door de uitstekende groei en prima vertakking
van deze mooie cultivar werd hieraan in 1983 een Getuigschrift Eerste Klas toegekend.

Lage, min of meer plat-bolronde habitus; bloemen lilarose tot lilarood, aan de binnenzijde van de
bloemkroon lichtrose-wit.
'Barmstedt' is een goed winterharde cultivar; de bloemkleur is tamelijk bont. De plant ontstond
door hybridisatie van 'Sarnmetglut' xR. yakushimanum 'Kaichiro Wada'.

Rhododendron (Tuinhybride) 'Hotei' (K. Sifferman, U.S.A., 1968)
Gouden Medaille; inzenders F. Fopma B.V. en W. J. Spaargaren B.V., Boskoop.

Rhododendron (Japanse Azalea) 'Cattleya' (Baumschule May, Merzig, Duitsland, 1982)
Gouden Medaille; inzender Le Feber & Co B.V., Boskoop.

Vrij lage, compacte plant; bloemen zuiver geel (ook de kelk), tweede helft mei.
'Hotei' is een zeer mooie, goed-winterharde, geel bloeiende Tuinhybride; een kruising van R .
'Goldsworth Orange' x (R. wardü x R . campylocarpum ssp. ca/oxanthum). Deze cultivar knopt
helaas niet als kleine plant.

Forse, brede struik met open habitus; bloemen groot, zacht lilarose met purperrode macule en
opvallend lange stamper en meeldraden, mei.
Deze cultivar is een zeer winterharde nieuwigheid, ontstaan als een sport uit 'Ülfe' . De wetenschappelijke geslachtsnaam Cattleya is feitelijk niet als cultivarnaam acceptabel. Bovendien werd al in
1920 door Domoto Bros, Yokohama, Japan een Kurume Azalea onder deze naam in de handel
gebracht.

Rhododendron (Tuinhybride) 'Constanze' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1975)
Zilveren Medaille; inzender Le Feber & Co B.V., Boskoop.
Hoge, dicht vertakte struik; bladeren glimmend donkergroen; bloemen in grote trossen, donkerrose met wijnrode macule.
'Constanze' bloeit als jonge plant (tot 50 cm) zeer spaarzaam; op oudere leeftijd zeer rijk. Het is
een van de beste nieuwe Rhododendrons op dit moment. De winterhardheid is uitstekend. De
plant ontstond door hybridisatie van 'Humboldt' x 'Kluis Sensation'.

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Dreamland' (J . WatererSons & Crisp, Engeland, 1975)
Zilveren Medaille; inzenders fa. W. & A. van der Poel en W. van der Poel & Zoon,
Hazerswoude.
Tot circa 1 m hoge, dichte struik; bladeren vlak, dof groen; bloemen bij het ontluiken dieprose,
later tot zachtrose verkleurend (zwak hose-in-hose).
Deze cultivar is tamelijk tot goed winterhard.

Rhododendron 'Egret' (P. Cox, Glendoick, Schotland, 1982)
Zilveren Medaille; inzenders fa. W. & A. van der Poel, W. van der Poel & Zoon, Hazerswoude
en K. A. Koemans, Boskoop (R.B.C.).
Dwergstruik tot circa 60 cm hoog, compact; bladeren elliptisch, 1-3 cm; bloemen klein, wit,
klokvormig, iets knikkend.
'Egret' is een nieuwe dwergvorm, ontstaan uit de kruising R. campylogynum var. charopoeum x 'White Lace', die gedurende korte tijd tot -18°C vorst kan verdragen. De door K. A.
Koemans ingezonden plant is eigendom van J. B. A. Dekker te Mijdrecht.
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Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'lnez' (C. Esveld, Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender fa . C. Esveld, Boskoop.
Laag, compact struikje; bladeren donkergroen, onderzijde met indumentum; bloemen zalmkleurig oranje, enigszins hose-in-hose, eind mei.
Een hybride van R . yakushimanum x onbekend; als onbenaamde selectie afkomstig van C. van
Herzeele, Sleidinge, België, circa 1978. De plant werd later door D. M . van Gelderen (firma C.
Esveld) benaamd en verspreid. 'Inez' lijkt zeer veel op de Engelse cultivar 'Bambi' .

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Julischka' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1980)
Zilveren Medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.
Compacte struik tot circa 1 m hoog en breed; bladeren vrij groot; bloemen in trossen van 6-10,
donkerrose(-rood), later lichtrose.
Een goed winterharde hybride van R. 'Thunderstorm' xR. yakushimanum 'Kaichiro Wada'.

Rhododendron (Tuinhybride) 'Kirsten Begeer' (Vuyk van Nes, Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender fa. Vuyk van Nes, Boskoop.
Hoge en brede struik; bladeren donkergroen, groot, iets gevouwen en gedraaid; bloemen donker
karmijnrose tot rood met groengele vlek en groene stippels, groot, gefranst.
Deze aardige nieuwe cultivar is een hybride van Rhododendron 'Direktör E. Hjelm' en R . fortunei
(zaailing Hobbie).

Rhododendron (Tuinhybride) 'Kokardia' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1978)
Gouden Medaille; inzenders fa. W . & A . van der Poel en W. van der Poel & Zoon,
Hazerswoude.
Forse, opgaande struik, vrij grof vertakt; bladeren donkergroen; bloemen in grote trossen,
karmijnrose met opvallende, donkerrode macule.
De zeer winterharde 'Kokardia' -een kruising van 'Humboldt' x 'Direktör E. Hjelm' -valt onder
het Merkenrecht.
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Rhododendron (Tuinhybride) 'Lem's Monarch' (Halfdan Lem, Portland, Oregon, U.S.A., vóór
1971)

Zilveren Medaille; inzender Radder-Van der Stam B.V., Boskoop.
Hoge, breed opgaande struik; bladeren groot, dof groen; bloemen zeer groot, 12-15 per tros,
roserood, naar binnen witrose tot wit met kleine roserode macule.
Een uit Amerika geïmporteerde, goed winterharde Tuinhybride, ontstaan uit de kruising 'Anna'
x 'Marinus Koster'. Deze cultivar werd geïntroduceerd door H. Oreer, Eugene, Oregon.
Rhododendron (Tuinhybride) 'Maharani' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1978)

Gouden Medaille; inzender Le Feber & Co. B.V. Boskoop.

Rhododendron (Japanse Azalea) 'Nordlicht' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1977)

Gouden Medaille; inzenders fa. C. Esveld en Le Feber & Co B.V., Boskoop.
Lage, breed opgaande plant; bladeren donkergroen; bloemen matig groot, diep oranjerood tot
rood, mei.
Deze cultivar, die werd geselecteerd uit de kruising 'Vuyk's Scarlet' x' Aladdin' lijkt veel op
'Signalglühen'.
Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Orange Lady' (Radder-Van der Stam B.V., Boskoop,
1987)

Zilveren Medaille; inzender Radder-Van der Stam B.V., Boskoop.

Tamelijk compacte, tot 2.5 m hoge struik; bladeren groot, glanzend donkergroen; bloemen in
bolronde trossen, lichtcrème met roodbruine macule.
Deze Rhododendron, een kruising van 'Harvest Moon' x 'Letty Edwards', kan tot -22°C vorst
verdragen en is zeer geschikt om te forceren. 'Maharani' werd beschouwd als de beste nieuwe
Rhododendron van de "Flora Nova '87". Ze werd geselecteerd uit dezelfde grex als 'Simona', die
buiten beter is.
Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Morgenrot' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland,
1978)

Gouden Medaille; inzenders fa. C. Esveld, G. C. Stolwijk&Co B.V., Boskoop; fa. W. &A. van
der Poel, W. van der Poel & Zoon en J. W. Wezelenburg, Hazerswoude.
Brede, compacte struik; bladeren matglanzend groen; bloemen in vrijwel bolronde, dichte trossen,
helder roserood, naar binnen lichter en donkerrode macule, midden mei.
Een goed tot zeer winterharde, bijzonder mooie cultivar, die in 1982 werd bekroond met een
Getuigschrift van Verdienste. 'Morgenrot' ontstond uit de kruising R. 'Spitfire' x R. yakushimanum 'Kaichiro Wada'.

Zeer dicht en laag struikje; bladeren groen, onderzijde bruin, tamelijk gedraaid; bloemen in dichte
trossen, zalmkleurig rose tot oranje(-rood).
Deze oranjekleurige dwergrhodo werd ingezonden en bekroond onder Nr. 5 en later door RadderVan der Stam benaamd. De plant is oorspronkelijk uit de Verenigde Staten afkomstig.
Rhododendron 'Ptarmigan' (P. A. Cox, Glendoick, Schotland, vóór 1970)

Zilveren Medaille; inzender K. W. Verboom, Boskoop.
Lage, compacte plant; bladeren dof grijsgroen, 1.5-2.5 cm; bloemen circa 3 cm, in kleine trosjes,
wit met zeer opvallende, bruinzwarte meeldraden.
'Ptarrnigan' is een aardige, vrij winterharde dwergrhododendron, ontstaan uit de kruising van!?·
leucaspis x R. orthoc/adurn var. microleucum. Deze cultivar groeit als jonge plant nogal slord1g.
Rhododendron (Tuinhybride) 'Red Jack' (Proefstation Boskoop, 1987) - zie l}leurenfoto

Gouden Medaille; inzender Proefstation Boskoop.
Breed opgaande struik; bladeren donkergroen; bloemen in grote, dichte trossen, zuiver rood met
purperzwarte macule, gefranst, tweede helft mei.
Deze prima winterharde nieuwigheid werd in 1987 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste. In 1988 zal Rhododendron 'Red Jack' worden verspreid. Op de "Flora Nova '87'' werd de
plant gekeurd onder Rh. 69228-3 . Zie ook blz. 67.
Rhododendron (Tuinhybride) 'Schneebukett' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1979)

Gouden Medaille; inzenders fa. W. & A. van der Poel en W. van der Poel & Zoon,
Hazerswoude.
Hoge, tamelijk losse struik tot 3-4 m; bladeren dof groen; bloemen in vaste trossen, wit met paarse
macule, talrijk.
Zeer winterharde cultivar; ook op jonge planten worden redelijk goed knoppen gevormd. Het is
een kruising van 'Mrs. J. G. Millais' x 'Bismarck'.
Rhododendron 'Shamrock' (R. Ticknor, Research Station, Aurora, Oregon, U.S.A., 1978)

Gouden Medaille; inzenders fa. C. Esveld, K. A. Koemans (R.B.C.) en K. W. Verboom,
Boskoop.
Lage, brede dwergvorm; bladeren zwak glanzend donkergroen; bloemen 3-3.5 cm, lichtgeel,
talrijk, eind april-mei.
In 1983 werd aan deze mooie, winterharde dwergrhododendron een Getuigschrift van Verdienste
toegekend. 'Sharnrock' ontstond uit de kruising R. keiskei x R . hanceanum 'Nanum'.
Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Silberwolke' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland,
1978) - foto blz. 56

Gouden Medaille; inzenders fa. C. Esveld, Le Feber & Co B.V., G. C. Stolwijk & Co B.V.,
Boskoop en J. W. Wezelenburg, Hazerswoude.

Rhododendron 'Silberwolke'
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Brede, compacte struik; bladeren donkergroen; bloemen in tamelijk goed gesloten trossen, zwak
gefranst, lichtrose, helder wit verbloeiend, tweede helft mei.
Deze prima winterharde cultivar- een kruising van R. yakushimanum 'Kaichiro Wada' x' Album
Novum' - werd in 1982 met een Getuigschrift van Verdienste bekroond.
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Rhododendron (Japanse Azalea) 'Silvia's Joy' (C. Hoogendoorn, Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender C. Hoogendoorn, Boskoop.

Rhododendron Nr. 69213-1 (Proefstation Boskoop)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation Boskoop.

Brede en lage, compacte struik; bloemen groot, zuiver oranjerood met purperkleurige macule,
enkel (soms zijn enkele meeldraden vergroeid tot bloemblaadjes), mei.
Deze goed winterharde Japanse Azalea werd ingezonden en bekroond onder Nr. 1. De plant werd
oorspronkelijk gewonnen door 0. van der Velden te Boskoop. Het is een selectie uit de kruising
'Moederkensdag' x onbekend.

Tamelijk hoog opgaande struik; bladeren klein, helder groen, sterk riekend; bloemen klein, min of
meer hangende klokjes in kleine trosjes, geel, begin mei.
Een goed winterharde kruising tussen Rhododendron ambiguurn x R . concatenans.

Rhododendron (Tuinhybride) 'Simona' (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, 1978)
Gouden Medaille; inzenders Le Feber & Co B.V. en F. J. Grootendorst & Zonen B.V.,
Boskoop.

ROZEN

Dichte struik tot 2-2.5 m hoog en breed; bladeren zeer groot, glimmend donkergroen; bloemen in
zeer grote, goed gevormde trossen, lichtrose met roomkleur aan de binnenzijde en roodbruine
macule.
'Simona' is een van de allermooiste, nieuwe Duitse Rhododendrons. Ze is ontstaan uit de kruising
'Harvest Moon' x 'Letty Edwards'.
Rhododendron (Japanse Azalea) 'Stopplicht' (U. Schumacher, Duitsland, 1966)
Gouden Medaille; inzender Le Feber & Co B.V., Boskoop.
Lage, dichte plant; bladeren donkergroen; bloemen groot, diep karmijnrood met donkere macule,
zeer talrijk.
Dit is een bijzonder mooie, nieuwe aanwinst in het huidige sortiment. Een van de kruisingsouders
is 'Vuyk's Scarlet'.
Rhododendron (Knap Hill-Exbury Azalea) 'Tan Glow' (Canada, vóór 1975)
Zilveren Medaille; inzender Le Feber & Co B.V., Boskoop.

Rosa 'Ruic!lnni' (Caroll Minimo®) (De Ruiter, Hazerswoude, 1986)
Zilveren Medaille; inzender DeRuiter's Nieuwe Rozen B.V., Hazerswoude.
Laag compact struikje; bloemen licht zalrnrose, 3-3.5 cm, goed gevuld, zeer talrijk. Potroos.
Deze roos is ontstaan als een mutant uit 'Ruimired' (Red Minimo®) en werd gewonnen door Poul
Hejndorf. De plant werd in de handel gebracht door DeRuiter's Nieuwe Rozen B.V.
Rosa 'Ruimarso' (Sweet Rosarnini®) (De Ruiter, Hazerswoude, 1986)
Gouden Medaille; inzender DeRuiter's Nieuwe Rozen B.V., Hazerswoude.
Laag, compact struikje; bloemen zacht zalrnrose, in het hart donkerder, 3.5-4 cm, gevuld, talrijk.
Potroos.
Deze roos verkreeg het predikallt: beste nieuwe roos van de "Flora Nova '87''.
Rosa 'Ruimissa' (Miss Rosarnini®) (De Ruiter, Hazerswoude, 1986)
/
Zilveren Medaille; inzender DeRuiter's Nieuwe Rozen B.V., Hazerswoude.
Laag, bossig struikje; bloemen zalmkleurig oranjerose, 3-4 cm, gevuld. Potroos.

Hoge, opgaande groeiwijze; bloemen groot, zuiver abrikooskleurig oranje, eind mei.
De cultivar 'Tan Glow' is een mooie, gezonde plant met een goede groei.

Rosa 'Ruiseto' (Orange Rosarnini®) (De Ruiter, Hazerswoude, 1986)
Gouden Medaille; inzender DeRuiter's Nieuwe Rozen B.V., Hazerswoude.

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) Nr. 1093-11 (H. Hachmann, Barmstedt, Duitsland, vóór
1980)
Zilveren Medaille; inzender F. J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.

Laag, compact struikje; bloemen oranjerood, 2.5-3 cm, gevuld. Potroos.

Bladeren zeer donkergroen, onderzijde bruin; bloemen rosewit, aan de achterzijde donkerder, in
kleine, min of meer gesloten trossen.
De bloemen en de bladeren van deze Rhododendron contrasteren goed.
Rhododendron Nr. 68069-10 (Proefstation Boskoop)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation Boskoop.

CONIFEREN
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' (H. C. Trimp & Zonen, Boskoop, 1987)- zie kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen, Boskoop.

Lage, bolvormige plant; bladeren donkergroen, smal, jonge bladeren zilverachtig behaard;
bloemen roserood, eind april-begin mei.
Een hybride van Rhododendron makinoi x R. haemalodes met een goede winterhardheid.

Plat-spreidende plant met naar beneden buigende twijgtoppen; naalden in bundels bijeen, dun,
1-2(-4) cm lang, grijsblauw berijpt.
Deze mooie selectie uit zaailingen heeft een uitstekende winterhardheid. De plant werd in 1987
bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas. Zie ook blz. 66.

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) Nr. 68152-17 (Proefstation Boskoop)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation Boskoop.

Cephalotaxus harringtoma 'Gimbom's Pillow' (Arboretum Von Gimborn, Doorn, 1987)
Zilveren Medaille; inzender fa. L. Konijn & Co, Ederveen.

Matig hoge, bolvormige plant: bladeren helder groen, jonge bladeren zilverachtig behaard;
bloemen lichtrose, in knop roserood, eind mei-begin~juni.
Deze goed winterharde hybride is een kruising van Rhododendron yakushimanum x 'Mars'.

Zeer breed spreidende struik; naalden lang, donkergroen.
Dit is een nieuwe selectie met bodembedekkende eigenschappen, die als zaailing is ontstaan en in
1987 werd benaamd en in cultuur genomen.

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) Nr. 68153-7 (Proefstation Boskoop)
Gouden Medaille; inzender Proefstation Boskoop.

Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' (J. van den Nieuwendijk Bz., Reeuwijk, 1981)
Gouden Medaille; inzenders fa. L. Konijn & Co, Ederveen; J. van den Nieuwendijk Bz.,
Reeuwijk (L.T.B.) en Joh. Stolwijk & Zonen, Boskoop.

Matig hoge, compacte plant; bladeren dof donkergroen; bloemen roserood, half mei.
Goed winterharde hybride van Rhododendron yakushimanum x Rh. 6233-12.
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Smalle, piramidaal opgaande plant; loof zuiver geel tot goudgeel, 's winters weinig verkleurend.
Aan deze gele Chamaecyparis werd in 1981 een Getuigschrift van Verdienste toegekend.
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Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguaro' (J. B. A. Dekker, Mijdrecht, 1984)
Zilveren Medaille; inzender K. A. Koemans, Boskoop (R.B.C.)
Slanke, opgaande, zeer compacte, langzaam groeiende dwergvorm; loof blauwgroen, zeer fijn .
Deze cultivar is ontstaan als een sport uit de oude Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii' .
Chamaecyparis obtusa 'Aurora' (J. C. van Klaveren, Boskoop, 1984)
Zilveren Medaille; inzenders J.C. van Klaveren, Boskoop (C.B.T.B.), Joh. Stolwijk & Zonen,
Boskoop en Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Lage en dichte, later breed piramidale plant tot circa 2 m hoog; loof lichtgroen tot gelig groen, geler
aan de zonzijde.
'Aurora' is al vóór 1940 ontstaan als een sport uit Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' bij M.
Koster & Zonen te Boskoop.
De plant werd eerst in 1984 benaamd na volop in cultuur te zijn genomen doorJ.C.van Klaveren.
In hetzelfde jaar werd 'Aurora' tevens bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (zie
Dendraflora Nr. 21).
Chamaecyparis thyoides 'Red Star' (Nieuw-Zeeland, vóór 1983)
Zilveren Medaille; inzenders J. Cornelissen, Boskoop (C.B. T.B.), fa . L. Konijn & Co, Ederveen
en Joh. Stolwijk & Zonen, Boskoop.
Dichte, piramidaal opgaande dwergvorm; bladeren priemvormig, 6-8 mm lang, blauwig groen, 's
winters purperkleurig, dof.
Deze dwergvorm is in Nederland nauwelijks winterhard. De plant heeft uitsluitend juveniele
bladeren. Het is een prima produkt voor de huiskamer.
'Red Star' werd in 1986 bekroond met een Getuigschrift Eerste Klas. Vermoedelijk is de plant
identiek met wat in Engeland bekend is onder de naam 'Rubicon'.
Cryptomeria japonica 'Winter Bronze' (G. Huizer, Boskoop, 1987) -zie kleurenfoto
Zilveren Medaille; inzenders fa. G . Huizer, Boskoop (Coll.) en fa. L. Konijn & Co, Ederveen.
Vermoedelijk tot 1.5 m hoge, breed piramidale dwergvorm; bladeren naaldvormig, 5-10 mm lang,
dof groen, 's winters aan de zonzijde bronskleurig bruin tot bruinrood.
'Winter Bronze' is een prima winterharde cultivar. In 1987 werd deze nieuwigheid bekroond met
een Getuigschrift van Verdienste. Zie ook blz. 66.
Cryptomeria japonica Nr. 85 (G. Huizer, Boskoop)
Gouden Medaille; inzender fa. G. Huizer, Boskoop (Coll.).
Lage, compacte plant; loof fris groen.
Deze mooie, nog onbenaamde selectie is ontstaan als een heksenbezem in Cryptomeria japonica
'Gracilis'.
X

Cupressocyparis leylandü 'New Ornament' (L. Konijn & Co, Ederveen, 1987)
Zilveren Medaille; inzender fa. L. Konijn & Co, Ederveen.

Breed piramidale boom met dwarrelig groeiende takken; loof groen.
'New Ornament' werd als onbenaamde sport uit Engeland geïmporteerd en in 1987 door fa . L.
Konijn & Co benaamd.
Cupressus arizonica 'Arctic' (Nieuw-Zeeland, vóór 1983)
Zilveren Medaille; inzender fa. L. Konijn & Co, Ederveen.
Enigszins losse, opgaande boom; loof blauwgrijs met zilverig witte weerschijn.
Deze Cupressusis in Nederland niet voldoende winterhard, in tegenstelling tot hetgeen in de naam
wordt gesuggereerd.
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Juniperus communis 'Green Carpet' (A. Bryne, Stavanger, Noorwegen, vóór 1975)
Gouden Medaille; inzenders W . deJong&Zonen B.V., Boskoop, W. &A. vanderPoelen W .
van der Poel & Zoon, Hazerswoude.
Zeer dichte, bijzonder plat groeiende struik; naalden groen, vrij kort.
De plant.is al enige tijd in Engeland in cultuur maar is oorspronkelijk uit Noorwegen afkomstig.
'Green Carpet' was volgens de keuringscommissie de beste bodembedekkende conifeer van de
"Flora Nova '87".
Juniperus x media 'Golden Sun' (A. M . van Eijk, Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender A . M. van Eijk, Boskoop (L.T.B.).
Compacte, spreidende struik; loof geel tot zwak groenig geel in de winter.
De cultivar 'Golden Sun' is ontstaan uit de bekende 'Old Gold'. De plant heeft ten opzichte van
deze opvallend geel loof.
Juniperus squamata 'Filborne' (H. Jensen, Zweden, vóór 1975)
Zilveren Medaille; inzenders fa. L. Konijn &Co, Ederveen en A. M. M. Vergeer, Boskoop
(L.T.B. en R.B.C.).
~

Brede, spreidende vorm tot ruim I m hoog; naalden kort, grijsblauw, scherp aanvoelend.
'Filborne' is een iets sneller groeiende 'Hunnetorp' en deze wordt daarom wel als een verbetering
gezien.
Larix kaempferi 'Biue Dwarf' (J. D. zu Jeddeloh, Jeddeloh I, Oldenburg, Duitsland, 1987)
Gouden Medaille; inzender Boomkwekerijen Sirnon van Nijnatten B.V., Zundert.
Lage, gedrongen struik; takken purperrose, wit berijpt; naalden zeer kort, in kransen, blauwachtig
groen, 's winters afvallend.
Deze bijzonder mooie dwergvorm kan zeer goed op een stammetje worden geënt.
Larix kaempferi 'Diana' (G. D. Böhlje, Westerstede, Oldenburg, Duitsland, vóór 1982)
Gouden Medaille; inzenders M.M. Bömer, Zundert, C. Klijn & Co, Boskoop, fa. L. Konijn &
Co, Ederveen en A . M. M. Vergeer, Boskoop (R.B.C.).
Opgaande, kleine boom; takken vaak gedraaid, bruin; naalden in kransen, fris groen, 's winters
afvallend.
Vanwege de opvallend gedraaide takken is 'Diana' een zeer sierlijke vorm. De plant werd
beschouwd als de beste nieuwe conifeer van de "Flora Nova '87''.
Picea glauca 'Cupido' (Jac. Schoemaker, Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender Jac. Schoemaker B.V., Boskoop (Coll.).
Zeer dichte, piramidale dwergvorm; naalden fijn, donker blauwgroen.
De cultivar 'Cupido' groeit beter dan de oudere 'Laurin'. Zij werd als onbenaamde sport uit
'Conica' uit Duitsland geïmporteerd en in 1987 door Jac. Schoemaker benaamd.
Picea glauca 'Zuckerhut' (M. Lohse, Duitsland, 1987)
Gouden Medaille; inzender Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Lage, zeer dichte plant; naalden groen, kort.
Een als sport ontstane, uit Duitsland afkomstige dwergvorm, ingezonden als Picea glauca
'Conica' (compacte vorm) . De plant werd pas later door de winner benaamd.
Picea omorika 'Pimoko' (G. Wüstemeyer, Schermbeck-Bricht, Duitsland, 1975)
Zilveren Medaille; inzenders K. A. Koemans, Boskoop (R.B.C.) en fa. L. Konijn & Co,
Ederveen.
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Min of meer bolvormige, zeer compacte plant; naalden kort, blauwachtig groen, onderzijde
blauwwiL
De Duitse 'Pimoko' is mooier en beter dan Picea omorika 'Nana'.
Picea pungens 'lseli Fastigiate' (J. lseli, Boring, Oregon, U.S.A, 1975)
Gouden Medaille; inzender K. A. Koemans, Boskoop (R.B.C.).
Zeer slank opgaande boom; naalden blauwgrijs (minder opvallend dan die van vele andere
cultivars); takken bruinoranje.
De opgaand groeiende 'lseli Fastigiate' is een heel aparte vorm voor kleinere tuinen.
Picea sitehensis 'Midget' (Radder-Van der Stam, Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender Radder-Van der Stam B.V., Boskoop.
Bolvormige, compacte plant; naalden kort, onderzijde blauwgrijs tot grijsgroen.
Deze selectie is een aardige aanwinst in het dwergconiferensortiment. De plant is als onbenaamde
cultivar uit Canada geïmporteerd en werd onder Nr. 1 ingezonden en bekroond.
Picea sitehensis 'Trinket' (Radder-Van der Stam, Boskoop, 1987)
Gouden Medaille; inzender Radder-Van der Stam B.V., Boskoop.
Bolvormige, zeer compacte plant; naalden kort (korter dan die van 'Midget'), onderzijde blauw.
In het dwergconiferensortiment is deze selectie een mooie aanwinst. De plant is als onbenaamde
cultivar uit Canada geïmporteerd en werd onder Nr. 2 ingezonden en bekroond.
Pinus mugo 'Zundert' (S. van Nijnatten, Zundert, 1977)
Zilveren Medaille; inzender Boomkwekerijen Sirnon van Nijnatten B.V., Zundert.
Struik met de groeiwijze van Pinus mugo var. mugo; naalden 6-8 cm lang, iets gedraaid, in de
winter (oktober-mei) goudgeel; knoppen met opvallend veel hars.
Gedurende de winter geeft deze Pinus een aardig effect, vooral in combinatie met groenblijvende
planten.

Hosta 'Blue Boy' (Stone, U.S.A., vóór 1985)
Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
Bladeren klein, diep blauwgroen; bloemen lichtpaars.
Deze mooie nieuwe cultivar blijft laag en heeft opvallend blauwe bladeren.
Hosta x fortunei 'Moerheim' (Kon. Kwekerijen "Moerheim", Dedemsvaart, 1982) -zie foto
Zilveren Medaille; inzenders Proefstation Boskoop en E. Griffioen & Zonen, Voorschoten.
Bladeren groot tot zeer groot, aanvankelijk gelig gerand, later overgaand in helder wit; bloemen
lichtpaars, juli-augustus.
'Moer heim' is een zeer mooie, goed groeiende, bonte cultivar met opvallend witte rand. Het is een
aanmerkelijke verbetering van de oude 'Marginato-alba'.
Hosta 'Golden Tiara' (Savory, U.S.A., circa 1978)
Gouden Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
Bladeren matig groot, lichtgroen met groenig gele rand; bloemen lichtpaars, juli-augustus.
In verband met de matig hoge groei is deze mooie, goed groeiende, nieuwe cultivar zeer goed als
bodembedekker te gebruiken.
'Golden Tiara' is een van de beste nieuwe Hosta's.
Hosta 'Krossa Regal' (G. Krossa, U.S.A., circa 1970)
Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
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Bladeren groot, vaasvormig opgericht; grijsblauw; bloemen lavendelblauw, juli-september.
Deze mooie nieuwe cultivar is heel apart door de min of meer rechtopstaande bladeren.

Taxus cuspidata 'Green Valley' (J. C. Brand, Boskoop, 1986)
Zilveren Medaille; inzender J. C. Brand, Boskoop (L.T.B.).
Brede, struikvormige plant; takken schuin opgaand, tot circa 1 m hoog; naalden vaak iets
sikkelvormig, 2-2.5 cm lang, matglanzend donkergroen.
'Green Valley' is een verbetering van de oude 'Nana'; de plant is goed te vormen en groeit ook
aanmerkelijk beter. Deze nieuwigheid werd daarom in 1986 bekroond met een Getuigschrift van
Verdienste.
Tsuga caoadensis 'Verkade's Recurved' (Verkade's Nursery, U.S.A, 1969)
Gouden Medaille; inzender K. A. Koemans, Boskoop (R.B.C.).
Breed spreidend struikje; naalden zeer kort, naar beneden omgeslagen, donkergroen, onderzijde
witachtig.
Deze zeer mooie dwergvorm is afkomstig uit de Verenigde Staten en is een interessante aanwinst in
het sortiment rotsconiferen.

VASTE PLANTEN
Hosta 'August Moon' (A. J. Summers, U.S.A., circa 1975)
Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
Bladeren groot, groenig geel tot geel; bloemen wit.
'August Moon' is een mooie nieuwe cultivar; het blad blijft tot in het najaar goed op kleur.
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Houttuynia cordata 'Chameleon' (Japan, vóór 1975)
Gouden Medaille; inzenders C. Klijn & Co, Boskoop; K. Rosbergen & Zn. B.V., Boskoop en J.
Vermeulen Wz, Boskoop (L.T.B.).
In de winter bovengronds afstervende plant met ondergrondse uitlopers; bladeren hartvormig, 4-6
cm, donkergroen met grijze en purperbruine vlekjes en met gele rand, later verkleurend naar rose
tot scharlakenrood; bloemen in een kleine aar, met daaronder vier, helder witte bracteeën, juniaugustus.
Deze bontbladige cultivar kwam via de Verenigde Staten uit Japan in Nederland. De plant kreeg
op de tentoonstelling het predikaat: Beste nieuwe vaste plant van de "Flora Nova '87". 'Chameleon' werd in 1986 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.

Pachysandra terminalis 'Tundra' (Boot & Co B.V., Boskoop, 1987)
Zilveren Medaille; inzender Boot & Co Boomkwekerijen B.V., Boskoop.
Lage bossige plant; bladeren fris groen; bloemen roomwit, maart-arpiL
Deze onbenaamde - uit Duitsland afkomstige - cultivar kreeg in 1987 de naam 'Tundra'. De plant
werd gewonnen door H. Huckfeldt, Prisdorf, Pinneberg, Duitsland, maar werd door Boot & Co
B.V. benaamd en in de handel gebracht.

Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White' (Engeland, vóór 1982)
Gouden Medaille; inzender E. Griffioen & Zonen, Voorschoten.
Tot circa 40 cm hoog; bladeren hartvormig, groen, grijs gevlekt; bloemen zuiver wit, april-mei.
De nieuwe 'Sissinghurst White' is een waardevolle aanwinst in het sortiment.

SUMMARY
To commemorate their 125th anniversary in 1986, the Royal Boskoop Horticultural Society held
an exhibition for professionals (nurserymen and others) called "Flora Nova '87". Held in
Boskoop, the exhibition, which ranfrom the 16th to 26th April covered an area of 3,600 sq. m.
and was attended by over 40,000 visitors. Among the many thousands ofplants on show a total of
108 introduced since the previous "Flora Nova" in 1976 were awarded gold or si/ver medals. The
medal winners comprised 38 trees and shrubs, 34 rhododendrons (including azaleas), 4 miniature
roses, 24 conifers and 8 herbaceous perennials all of which are briejly described above.

Houttuynia cordata
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THUNB.

