H .J . VAN DE LAAR

KEURINGEN 1984

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwe planten zijn door de Keuringscommissie
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1984 met de
daarbij vermelde getuigschriften bekroond.

Aucuba japonica 'Rozannie' -

foto blz. 87

Getuigschrift van Verdienste
WINNER : A.A. Peerenboom, Mariaheide (Veghel).
HERKOMST: onbekend (gevonden in een plantsoen, vóór 1980).
GROEIWIJZE: breed opgaand, tamelijk compact , tot 1 m hoog.
BLADEREN: breed elliptisch, (6-)8-12 cm lang, (3-)4-6 cm breed met (1-)2-3(-4) grove tanden
nabij de toegespitste top, matglanzend donkergroen, onderzijde lichter en doffer, overstaand.
BLOEMEN : t weeslachtig, dieppurper, in trossen , april.
VRUCHTEN : besvormig, breed ovoid, 14-17 cm lang, 11-14 mm breed (aan jonge planten vaak
groter), in neerhangende trossen, zeer variabel in aantal (2-10 bijeen), helder rood
(H .C.C. 719, Signa! Red; R .H .S. Colour Chart , Red Group 44B).
De planten die als A ucuba japonica (inclusief de cultivars) in cultuur voorkomen bestaan
gewoonlijk uit vrouwelijke of mannelijke exemplaren. De cultivar 'Rozannie' daarentegen
is tweeslachtig (hermafrodiet). De bloemen hebben zowel stampers als meeldraden en onder
buitenomstandigheden is de bevruchting doorgaans goed. De plant wordt thans steeds meer
in pot in de kas geteeld. Om daar zeker te zijn van een optimale bestuiving, worden er grote
mannelijke exemplaren van Aucuba japonica tussen geplant.
Deze nieuwe, tweeslachtige cultivar kan als zeer jonge plant - in pot gekweekt - al rijkelijk
zijn bezet met grote, opvallend rode vruchten en de plant wordt ook meestal als zodanig
verhandeld.

Chamaecyparis obtusa 'Aurora'
Getuigschrift van Verdienste
WINNER: fir ma M . Koster & Zonen, Boskoop.
INZENDER: J. C. van Klaveren, Boskoop.
HERKOMST: sport van Chamaecyparis obtusa ' Nana Gracilis'.
GROEIWIJZE: dicht en laag, later breed piramidaal (als 'Nana Gracilis ' ) tot circa 2 m hoog.
BLADEREN : schubvormig, lich t g roen tot gelig g r oe n, geler aan de zonzijde, vooral tijdens
de groei.
Zowel de groeiwijze als de groeikracht van deze Chamaecyparis obtusa-cultivar zijn volkomen gelijk aan die van 'Nana Gracilis' . De kleur is weliswaar minder geel dan die van ' Na na
Lu tea', maar daarentegen is de plant aanzienlijk beter tegen vorst bestand.
Deze cultivar werd al vóór 1940 als sport gevonden door firma M . Koster & Zonen te
Boskoop; later is' Aurora' overgenomen en op grote schaal geteeld door 1 .C. van Klaveren .
Pas in 1984 werd de plant door de huidige eigenaar ter keuring aangeboden en benaamd.
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Clematis 'Boskoop Beauty' -

foto blz. 82

Cytisus 'Lena'
Getuigschrift van Verdienste.

Getuigschrift van Verdienste
WINNER: J. de Vink, Boskoop.
INZENDER: J. Vermeulen Wzn., Boskoop.
HERKOMST: Clematis 'Nelly Moser' x onbekend .
GROEIWIJZE: tamelijk gedrongen, matig hoog.
BLADEREN: meestal 3-tallig, soms enkelvoudig, voet afgerond tot zwak hartvormig, vrij
stevig, tamelijk lichtgroen, matglanzend, onderzijde iets lichter.
BLOEMEN: (10-)12-14(-16) cm doorsnede, licht lilablauw met brede, diep purperrode
streep; rand van de pas geopende bloem H.C.C. 637/1 (Sea Lavender Violet), later tot
H.C.C. 637/3 of tot vrijwel wit verkleurend; middenstreep H .C.C. 830/1 (Beetroot
Purple), later aanzienlijk lichter; tepalen 6, elliptisch, iets overlappend, top kort genaaidgetand, achterzijde zwak lilablauw met aanvankelijk lichtgroene, later witte middenstreep, stampers wit; meeldraden bruinrood met groenwitte voet; knoppen gelig groen,
behaard.
BLOEITIJD: juni-september.
Deze matig hoog groeiende, grootbloemige Clematis bloeit als jonge plant al zeer rijk en
bovendien over een lange periode. De grote bloemen hebben een zeer opvallende middenstreep op ieder bloemdekblad.
Clematis 'Boskoop Beauty' behoort tot het Lanuginosa-type en werd omstreeks 1960
gewonnen door de Boskoopse boomkweker en veredelaar J. de Vink. Pas in 1983 werd de
plant door de huidige eigenaar ter keuring aangeboden.
Clematis 'Boskoop Beauty' kan gedurende de zomer in volle bloei worden verhandeld.

WINNER: Royal Botanie Gardens, Kew, Engeland.
INZENDER: W. de Jong & Zonen, Boskoop.
HERKOMST: zaailing.
GROEIWIJZE: dicht vertakte, kleine, min of meer ronde, gedrongen struik.
BLOEMEN: matig groot, zeer talrijk.
KLEURINDRUK: tweekleurig, helder rood met iets geel.
KLEURBESCHRIJVING: standaard dof donkerrood (H.C.C. 821, Currant Red; R.H .S.
Colour Chart, Red Group 46A), binnenzijde geel met rode aderen; vleugels helder rood
(R.H.S. 46B), rand aan de onderzijde oranje en geel, binnenzijde geel; kiellichtgeel met
rood randje en rode aderen.
BLOEITIJD: begin juni.
Een gedrongen groeiende Cytisus, die zeer rijk bloeit met matig grote, tweekleurige bloemen. Dankzij de stevige groei zakt de struik weinig uit, ook niet bij zware regenval.
De nieuwe Cytisus 'Lena' is bijzonder geschikt voor kleine(re) tuinen. De plant blijft kleiner
dan vele andere cultivars in dit sortiment.
Cytisus scoparius 'Vanesse'
Getuigschrift van Verdienste.
wiNNER: G. van Voskuilen, Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Cytisus scoparius.
GROEIWIJZE: opgaand tot ruim 2 m hoog, breed overhangende takken.
BLADEREN : 3-tallig, zeer klein, donkergroen; twijgen sterk gegroefd, tamelijk donkergroen.
BLOEMEN: zuiver diepgeel, groot, zeer talrijk.
KLEURBESCHRIJVING: standaard en vleugels H .C.C. 4 (Lemon Yellow), kiel H.C.C. 3/ 1
(Aureolin); R.H .S. Colour Chart, Yellow Group resp. 13A en 7A.
VRUCHTEN: een peul, lichtgroen, tamelijk sterk behaard, later zwartachtig, kaal, 4-6 cm
lang, 0.9-1.1 cm breed.
Deze Cytisus is een goed winterharde selectie uit de wilde brem C. scoparius. Een aantal
exemplaren is enkele jaren geleden in Zweden op geplant met het doel de winterhardheid na
te gaan. De planten hebben de winters aldaar uitstekend doorstaan.
De nieuwe 'Vanesse' is zeer goed door stekken te vermeerderen en is bovendien gemakkelijk
te kweken.
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: J.R.P. van Hoey Smith (Arboretum "Trompenburg"), Rotterdam.
HERKOMST: Fagus sylvatica 'Dawyck' x F. s. 'Zlatia'.
GROEIWIJZE: slank opgaand, zuilvormig (als Fagus sylvatica 'Dawyck'), tot ruim 10 m
hoog.
BLADEREN: breed elliptisch, (6-)9-12(-15) cm lang, (4-)6-8(-10) cm breed, rand zwak getand,
licht golvend, 7-9 paar zijnerven, matglanzend groen tot donkergroen, op jonge leef~ijd
aanmerkelijk kleiner, helder geel (R.H.S . Colour Chart, Yellow Group 8A), soms Iets
bronskleur ig getint; jonge twijgen sterk behaard, later kaal en grijsbruin.

Clematis 'Boskoop Beau ty'
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Zuil vormige, langzaam groeiende, geelbladige beuk, die in 1965 is ontstaan uit een toevallige
kruising: de zuilvormige Fagus sylvatica 'Dawyck' werd bestoven door een in de buurt
staande F . s. 'Zlatia' met gelig blad.
Deze nieuwe beuk dient vegetatief te worden vermeerderd en is in verband met de langzame,
zuilvormige groei geschikt voor aanplant in kleinere tuinen.
De gele kleur van het blad komt het beste tot haar recht wanneer de boom in de volle zon
wordt geplant.
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Juniperus horizontalis 'Jade River' -

foto blz. 7

Getuigschrift van Verdienste.
onbekend (import uit Amerika) .
C. Klijn & Co ., Boskoop.
HERKOMST: selectie uit Juniperus horizontalis.
GROEIWIJZE: zeer plat spreidend, tot circa 20 cm hoog.
BLADEREN: naald- en schubvormig, opvallend blauwgrijs .
WINNER:

INZENDER:

In verband met de krachtige, gezonde groei, de plat spreidende groeiwijze en de mooie
blauwgrij ze kleur van het loof is deze nieuwe Amerikaanse cultivar een aanwinst in het
sortiment.
'Jade River' kan uitstekend worden gebruikt als bodembedekker in grote vakken en op
taluds.

Picea pungens 'Lucky Strike' -

foto blz. 85

Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
firma Gebr. Van Vliet, Boskoop.
onbekend (gevonden in een park, circa 1975).
GROEIWIJZE: kleine boom, aanvankelijk onevenwichtig opgebouwd, later opgaand, los.
BLADEREN : naaldvormig, matglanzend donkergroen, 1.5-2 cm lang, aan de top naar de tak
toegebogen; knoppen oranjebruin, door gebogen naalden omvat.
KEGELs : hangend, 10-15 cm lang, in het voorjaar donker lilarood, later (rijpend) meer bruin
getint.
WINNER:

HERKOMST:

Deze mooie spar ontleent zijn sierwaarde aan de rijke kegeldracht. De kegels ontwikkelen
zich vaak al op jonge exemplaren. In het voorjaar is de kleur van de kegels zeer sprekend.
Daarnaast is de plant met zijn "ongedwongen" groeiwijze iets heel aparts in het Piceasortiment.
Het valt enigszins te betwijfelen of 'Lucky Strike' wel tot Picea pungens behoort.
Picea pungens 'Lucky Strike'

Rhododendron (Knap Hill-Exbury Azalea) 'Fanal'

Rhododendron 'Hachmann's Feuerschein'

Getuigschrift van Verdienste.
Joh. Hachmann, Barmstedt, Holstein, Duitsland.
INZENDER: firma C. Esveld, Boskoop.
HERKOMST: Rhododendron 'Gibraltar' x R. 'Satan'.
GROEIWIJZE: tamelijk smal opgaand, later breder, tot circa 2 m hoog.
BLADEREN: glanzend groen; rand gewimperd .
BLOEMEN: 10-15 per tros, 6-7 cm diameter, zwak gefranst, helder oranjerood (H.C.C. 715,
Capsicurn Red; R.H.S. Colour Chart, Orange-red Group 33A); macule niet of nauwelijks
te onderscheiden; helmdraden en stamper oranjerood.
BLOEITIJD: eind mei-begin juni.

Getuigschrift van Verdienste.

WINNER:

Deze nieuwe azalea is gemakkelijk te telen (even gemakkelijk als 'Gibraltar'). Het is een
verbetering ten opzichte van 'Balzac', die vaak last heeft van takbreuk omdat het hout
tamelijk bros is.
'Fanal' onderscheidt zich van de in 1982 en 1983 bekroonde 'Feuerwerk' door het nagenoeg
ontbreken van de macule, de iets kleinere bloemen, de circa één week vroegere bloei en het
vrijwel ontbreken van de bronsachtige kleur in het jonge blad.
Deze azalea is een goede aanwinst in het thans gekweekte sortiment. De plant bloeit
overvloedig en de bloemkleur is zeer aantrekkelijk.
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Joh . Hachmann, Barmstedt, Holstein, Duitsland .
Le Feber & Co. B.V., Boskoop.
HERKOMST : Rhododendron 'Nova Zembla' x Rh. 'Mars' .
GROEIWIJZE: breed opgaand, tot circa 2.5 m hoog.
BLADEREN : breed lancetvormig, (9-)12-15(-17) cm lang, (3-)5-8(-9) cm breed, zwak bol
staand, diepliggende hoofdnerf, rand gegolfd, donkergroen, onderzijde lichtgroen,
d'
kaal.
BLOEMEN: 9-15(-18) per tros, 5-6 cm doorsnede, helder rood (H.C .C. 822/1-822/3, Car Inat Red); ontluikende knoppen donkerrood.
BLOEITIJD: laat tot zeer laat (eind mei-half juni).
WINNER:

INZENDER:

Zeer winterharde, rijk bloeiende cultivar (z.g. Tuinhybride), die !n S~eeswijk~Ho.lst~in een
temperatuur tot -24°C heeft doorstaan. Het blad is nogal grof, emgszms slordig Uitziend en
daardoor slechts matig van uiterlijk. De plant heeft desondanks waarde door de opvallend
rode bloemen en de bijzondere winterhardheid.
.
.
'Hachmann's Feuerschein' is beschermd; deze cultivar mag daarom uitslUitend onder
licentie worden geteeld.
85

Rhododendron 'Vintage Rosé'

Rhododendron (Yakushimanum-hybr.) 'Vintage Rosé' -

foto blz. 86

Getuigschrift van Verdienste.
Waterer Sons & Crisp, Bagshot, Engeland.
W. de Jong & Zonen, Boskoop .
HERKOMST: Rhododendron yakushimanum x (' Jalisco' x 'Fusilier')(No. 4389) .
GROEIWIJZE: compact, min of meer bolvormig (iets breder dan hoog), vermoedelijk tot
1.25 m hoog.
BLADEREN: elliptisch, enigszins bol staand, 8-12 cm lang, 3-4.5 cm breed, dof groen,
onderzijde dicht lichtbruin behaard.
BLOE MEN : 11-15 per tros, klokvormig, circa 6 cm diameter, helder karmozijnrose (H.C.C .
22/1 Crimson), lichter verbloeiend tot vrijwel wit aan de rand, in knop helder roserood
(H .C.C. 22); R.H .S. Colour Chart, Red Group 55A, in knop 52A; macule zwak bruinoranje.
BLOEITIJD : midden-laat (2e helft mei).
WINNE R :

INZENDER :

'Vintage Rosé' is een bijzonder fraaie Rhododendron met een dwergachtige groeiwijze en
een zeer aparte bloemkleur. De winterhardheid is uitstekend.
In verband met de langzame en compacte groei is deze nieuwe cultivar uitermate geschikt
voor kleine en middelgrote tuinen.
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