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VAN DE LAAR

TENTOONSTELLING HERFSTWEELDE '83

De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen hield van 22 tot en met 25 september
in de Beurshal te Boskoop een tentoonstelling onder de naam "Herfstweelde '83", die
door ruim 8.000 vaklieden en plantenliefhebbers werd bezocht.
Door de Keuringscommissie - speciaal voor deze vaktentoonstelling samengesteld - werden
de hieronder genoemde nieuwe, weinig bekende en onbekende planten met een zilveren
of gouden medaille bekroond.

LOOFHOUTGEWASSEN
Abelia x grandiflora 'Francis Mason' (Nieuw-Zeeland, vóór 1975)
/

Zilveren Medaille; inzenders W.M. vanNieropen fa. P .G. Zwijnenburg, Boskoop .
Struikje met tamelijk kleine, gele, lichtgroene en gele met in het hart groen gevlekte bladeren; bloemen rosewit, juli-september.
Een nieuwe cultivar, waarvan het gele blad bestand is tegen zon, zelfs in een zeer warm klimaat.
Acer palmaturn 'Fireglow' (F . Gilardelli, Italië, 1982)
Zilveren Medaille; inzender W.J. Spaargaren B.V ., Boskoop .
Opgaande struik met diep ingesneden, 5-lobbige, zeer donker purperrode bladeren. Blijft
ook in zonnige streken tot onder in de plant "rood".
'Fireglow' werd als on benaamde zaailing door W .J. Spaargaren B.V. uit Italië geïmporteerd. In 1982 werd de plant bekroond met een Getuigschrift van Verdienste, kreeg een
naam en werd daarna in de handel gebracht.
Betula medwediewii 'Gold Bark' (Alph. van der Bom B.V., 1983)
Zilveren Medaille; inzender Alphans van der Bom B.V., Oudenbosch.
Boom met ovale kroon en glanzend goudkleurige stam.
Buxus sempervirens 'Faulkner' (U.S.A., vóór 1970)
Zilveren Medaille; inzender F.J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
Bolvormige groeiwijze; bladeren glimmend donkergroen, tamelijk klein. Mooie, winterharde cultivar.
Calluna vulgaris 'Allegretto' (P. Bakhuyzen & Zonen, 1981)
Zilveren Medaille; inzender fa. P. Bakhuyzen & Zonen, Boskoop.
Groeiwijze breed opgaand; bladeren groenig geel, 's winters bronskleurig; bloemen diep
paarsrood, augustus-september.
Ontstaan als een sport uit de groenbladige 'Allegro'.
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Calluna vulgaris 'Con Brio' (P. Bakhuyzen & Zonen, 1981)
Gouden Medaille; inzender fa. P. Bakhuyzen & Zonen, Boskoop.
Groeiwijze spreidend; bladeren bronsgeel tot groengeel, in de winter bronsrood; bloemen
diep paarsrood, augustus-september.
'Con Brio' is ontstaan als een sport uit de groenbladige 'Allegro'.
Clematis Nr. 1
Gouden Medaille; inzender J. Vermeuten Wzn., Boskoop.
Klimplant met talrijke, grote bloemen, licht lilarose met brede purperrode streep. Zeer
mooie, grootbloemige hybride.
Omstreeks 1960 gewonnen door J.W. de Vink te Boskoop en door de inzender sindsdien in
cultuur gehouden.
Cornus florida 'First Lady' (Boyd Nursery, U.S.A., vóór 1978)
Zilveren Medaille; inzenders C. Klijn & Co. en W.J. Spaargaren B.V., Boskoop.
Flinke, opgaande struik; bladeren donkergroen met gele tot lichtgroene rand, in de herfst
respectievelijk kastanjebruin en roserood verkleurend; bloemen wit, niet erg talrijk.
Cornus kousa 'Gold Star' (Japan, vóór 1979)- foto blz. 63
Gouden Medaille; inzender fa. F.J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
Opgaande struik; bladeren donkergroen, in het hart opvallend goudgeel gevlekt. Zeer
mooie Japanse cultivar; vormt soms takken met uitsluitend groene bladeren (terugslag).

Cornus kousa 'Gold Star'

Daphne x burkwoodii 'Astrid'

Struikje met spreidende tot liggende takken; bladeren klein, donkergroen met gele vlek of
vlekjes in het midden; twijgen lichtgroen tot geel.
Deze nieuwe cultivar vormt soms takken met uitsluitend groene bladeren (terugslag).
/

Fremontodendron californicum- Noord-Amerika, ingev. 1851
Zilveren Medaille; inzender R. Bulk, Boskoop.

Cotoneaster congeslus- Himalaja, ingev. 1868
Zilveren Medaille; inzender W.M. van Nierop, Boskoop.
Zeer laag en dicht, plat-bolrond, groenblijvend struikje met zeer kleine (5-7 mm), blauwachtig groene blaadjes; twijgen bruinrood.
Werd ingezonden onder de foutieve naam C. congeslus 'Nanus'.
Daboecia cantabrica 'Cupido' (P. Bakhuyzen & Zonen, 1978)
Zilveren Medaille; inzender fa. P. Bakhuyzen & Zonen, Boskoop.
Breed spreidend tot vrijwel platgroeiend struikje; bloemen roserood, groot. Werd uit zaailingen geselecteerd.
Daphne x burkwoodii 'Astrid' (M. van de Velde, 1983) - foto blz. 63
Gouden Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
Groeiwijze breed opgaand (als D. x burkwoodil); bladeren met onregelmatig, smal, helder
geel randje. Zeer mooie cultivar.
Werd gewonnen door fa. M. van de Velde te Boskoop en in 1983 benaamd. In hetzelfde
jaar werd de plant bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge' (Waterer Sans & Crisp, Engeland, ca. 1965)
Zilveren Medaille; inzenders Van Lint B.V. en Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
Brede, opgaande struik met grote, glanzend groene, goudgeel gerande bladeren.

Half wintergroene struik met meestal3-lobbige bladeren en gedurende de hele zomer, grote, helder gele bloemen. In Nederland niet winterhard.
Hebe ochracea 'James Stirling' (J. Stirling, Nieuw-Zeeland, vóór 1975)
Zilveren Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
Laag en breed struikje met zeer kleine, schubvormige, .bronskleurige bladeren.
.
Matig winterharde, zeer mooie, nieuwe cultivar. Werd m 1981 bekroond met een GetUigschrift van Verdienste.
Hebe pimeleoides 'Quicksilver' (Engeland, vóór 1976)
Zilveren Medaille; inzenders Tuincentrum "Florida" en fa. P .G. Zwijnenburg,
Boskoop.
Breed opgaand, min of meer "open" struikje; bladeren klein, zilverig blauwgrijs. Vorstgevoelig.
Hedera helix 'Humpty-Dumpty' (H. Kolster, 1983)
Zilveren Medaille; inzender H. Kolster, Boskoop.
Langzaam groeiend, min of meer bolvormig struikje; bladeren dicht opeen, dik en stevig,
puntig, donkergroen; bloemhoofdjes 1.5-2 cm diameter, september-oktober.
Bloeivorm (adultstadium) van H. helix 'Erecta'.
Hydrangea macrophylla 'Masja' (Nederland, vóór 1977)
Gouden Medaille; inzender Draijer B.V., Heemstede.

Euonymus fortunei 'Sunspot' (R. Nielsen & Son, Canada, vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzenders Coöp. Ver. "De Boskaapse Veiling" G.A.,
F.J. Grootendorst & Zonen B.V. en Jac. Schoemaker B.V., Boskoop.
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Struik met grote, bolvormige, helder rode bloeiwijzen.
Bijzonder mooie cultivar; vermoedelijk een sport van 'Alpenglühen'. De beste nieuwe
heester op de "Herfstweelde".
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llex aquifolium 'Gold Flash' (Bos & Hoogenboom/Th.J. Nieuwesteeg, 1978)
Zilveren Medaille; inzender Th.J. Nieuwesteeg, Boskoop.
Breed piramidale struik met gele en lichtgroene vlek of vlekjes in het midden van het donkergroene blad. Sport uit 'J.C. van Tol'.
Deze bonte vorm is sinds vele jaren bekend, doch eerst in 1978 benaamd.
llex aquifolium 'Green Pillar' (Hillier & Sons, Engeland, 1970)
Zilveren Medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.

Deze zeer mooie nieuwe plant werd geselecteerd uit zaailingen van Berberis darwinii, maar
moet gehybridiseerd zijn met Mahonia aquifolium.
Mahonia aquifolium 'Donewell' (Donewell Nurseries, U .S.A., vóór 1962)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Zeer brede groeiwijze met opgaande takken; bladeren smal elliptisch, glanzend donkergroen; bloemen geel, april-mei.
Een in 1962 door de Botanische Tuinen van de Landbouwhogeschool te Wageningen uit
het Morton Arboretum geïmporteerde selectie.

Steil opgaande, vrouwelijke hulst met scherp getande, donkergroene bladeren.
De oude plant is 3 m hoog en circa 0.50 m breed. Draagt al vanaf I m hoogte rijkelijk
vruchten. Werd uit zaailingen geselecteerd.

Malus 'Miyama' (Japan, vóór 1979)

llex cornuta - China, ingev. 1846
Brede en dichte, opgaande groeiwijze; bladeren bijna rechthoekig met meestal vijf stekelige tanden, glanzend donkergroen.
Een in Amerika veel gebruikte kruisingsouder. Matig winterharde soort.

Kleine boom met roomwitte bloemen; in september-oktober talrijke, donkerrode vruchtjes dragend.
In 1979 door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop onder de naam M . toringo (M. sieboldii) 'Miyama' uit Japan geïmporteerd, maar het valt te betwijfelen of deze
cultivar wel tot deze soort behoort. De bladeren zijn soms 3-lobbig, doch meestal enkelvoudig!

Ilex crenata 'Green Lustre' (U.S.A., vóór 1978)

Morus latifolia 'Spirata' (Japan, vóór 1979)

Zilveren medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.

Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co., Boskoop.

Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.

Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.

Brede, bossige groeiwijze; bladeren zeer donkergroen, glanzend.
Werd door de inzender geïmporteerd van de Roemer Nursery, U.S.A. Mogelijk is de eigenaar hiervan ook de winner.

Krachtig groeiende, hoge en brede struik met min of meer zig-zag groeiende ta-kken en zeer
grote, glanzend groene bladeren.
In 1979 door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop uit Japan geïmporteerd.

Ilex 'Elegance' (U.S. A., vóór 1966)

Parrotia persica 'Vanessa' (Alph. van der Bom B.V., 1975)

Zilveren Medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.
Matig hoge struik; bladeren dof groen, elliptisch, lang toegespitst, zeer fijn genaaidgetand; vruchten in bundels, rood. Hybride van !lex integra x/. pernyi.
In Amerika al goed bekende, zeer winterharde en elegante vorm.
llex serrata 'Dainagon' (Japan, vóór 1979)

Zilveren Medaille; inzender Alphons van der Bom B.V. , Oudenbosch.
Boom met ovale kroon, rechte stam en stevige, glanzende bladeren, die in de herfst prachtig verkleuren.
Deze nieuwe cultivar werd uit zaailingen geselecteerd en is sinds 1975 tamelijk veel verspreid onder de aanduiding Parrotia persica 'Select'. In 1983 kreeg de boom de definitieve
naam 'Vanessa'.

Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Struikje met breed elliptische, donkergroene bladeren en grote, helder rode bessen. Hermafrodiete vorm.
Werd in 1979 door het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop uit Japan geïmporteerd.
Leucothoe Nr. 1 (U.S.A., vóór 1980)
Gouden Medaille; inzender W.J. Spaargaren B.V., Boskoop.
Lage en dichte groeiw!jze; jonge bladeren aanvankelijk bronskleurig, later groen, in de
herfst zee.r opvall~nd lichtrood tot bronsrood verkleurend; jonge twijgen fel rood.
Zeer fr.aaJe, Amenkaanse nieuwigheid; mogelijk een hybride. Werd ingezonden onder de
ongeldrge naam L. walteri (fontanesiana) 'Nana'.
X

Mahoberberis 'Magie'

Pernettya mucronata 'Royal Red' (Gebr. Ellerbroek, 1980)
Zilveren Medaille; inzender Gebr. Ellerbroek, Boskoop.
Struikje met donkergroene blaadjes en grote, helder karmijnrode vruchten.
Deze nieuwe cultivar werd uit zaailingen geselecteerd.
Pieris japonica 'Red MiJl' (A. Zebehauzii, U.S.A., vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzenders F.J. Grootendorst & Zonen B.V., C. Klijn & Co,
Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop en Kwekerij "Redbo", Ede.
Tamelijk compacte struik met donkergroene bladeren, die aanvankelijk glanzend bruinrood uitlopen; bloemen in overhangende trossen, zuiver roomwit.
Kan tot -25°C vorst verdragen. Werd in 1983 met een Getuigschrift van Verdienste bekroond.
'Red Mil!' werd geïntroduceerd door de Conard Pyle Co., U.S.A.

Gouden Medaille; fa. W. Windhorst & Zonen, Boskoop.
Opgaand struikje met roodachtige, j~nge twijgen; bladeren matglanzend donkergroen,
zeer scherp getand, ~-7 cm lang onder m de plant, 3-4 cm lang naar de twijgtoppen; jonge
bladeren bronskleung.
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Pyracantha coccinea 'Kütayi' (Bot. Tuin Helsingborg, Zweden, vóór 1978)
Zilveren Medaille; inzenders Jac. Schoemaker B.V. en W.J. Spaargaren B.V.,
Boskoop.
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Zeer breed spreidende groeiwijze; bladeren meestal zeer klein; bessen licht oranjerood,
klein . Gevonden in 1966 in Amasya, N. -Turkije op 1250 m hoogte .
Een zeer winterharde, matig hoge bodembedekker.

Pyracantha coccinea 'Lani' (Proefstation Hornum, Denemarken, 1975)
Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Tamelijk smalle, opgaande zuilvorm; bladeren donkergroen; bessen helder oranjerood,
talrijk .
Zeer winterharde selectie. Een soortgelijke vorm uit dezelfde bron is 'Beral'.

Quercus robur 'Nijmegen' (T. van Eeten, 1983)
Gouden Medaille; inzender Alphons van der Bom B.V., Oudenbosch.

Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl' (Adr. Blanken, 1982)
Gouden Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
Bossig, 's winters groenblijvend struikje met grote, helder rode tot dieprode bessen in
overhangende trossen, september-december .
.
.
.
Zeer mooie cultivar. In 1982 bekroond met een Getlllgschnft van Verdienste.
Werd gewonnen en verspreid door Adr. Blanken te Boskoop.

Yucca filamentosa 'Variegata' (U .S.A. , vóór 1978)
Zilveren Medaille; inzender C . Klijn & Co., Boskoop .
P lant met bladeren in rozetten, lijnvormig, grijsgroen met gele rand, vezelig; bloemen in
lange pluimen, roomwit, juli-augustus.
Mooie, goed winterharde, bontbladige cultuurvariëteit.

Zeer smalle, zuilvormige boom; bladeren donkergroen.
Omstreeks 1968 uit zaailingen geselecteerd door T. van Eeten te Nijmegen en in 1983 benaamd en verspreid.

Rubus 'Betty Ashburner' (K . Ashburner, Engeland, vóór 1982)
Zilveren Medaille; inzender fa. P.G. Zwijnenburg, Boskoop .
Breed struikje; bladeren min of meer drielob big, glanzend donkergroen, onderzijde grijswit. Hybride van R. calycinoides x R . tricolor.
Werd geïmporteerd van de Southcombe Gardens, Devon, Engeland.

CONIFEREN
Abies koreana 'Biauer Pfiff' (K. Wittboldt-Müller, W .-Duitsland, vóór 1978)
/

Zilveren Medaille; inzender Draijer B.V . , Heemstede.

Stranvaesia davidiana 'Palette' (A.A.M . Vissenberg, 1980)
Zilveren Medaille; inzenders Tuincentrum "Florida", W.J. Spaargaren B.V. en fa.
Gebr. Van Vliet, Boskoop .

Plat-bolronde, compacte dwergvorm met opvallend blauwgroene n~alde!"l .
. ..
Onder deze naam zijn diverse typen verspreid, óók met opgaande, p1ram1dale groeiWIJze.
Ontstaan door kobaltbestraling van de zaden .

Struik met bont gevlekte bladeren, in de kleuren roomwit, rose en lichtgroen; jonge twijgen roodachtig. Deze cultivar groeit langzamer dan de soort. Gewonnen en verspreid door
boomkweker A.A.M. Vissenberg te Zundert.

Abies koreana Nr. 2

Tilia cordata 'Lico' (S . van Nijnatten B.V., 1977)

Brede en dichte, piramidale groeiwijze; naalden vrijwel radiaal geplaatst, donkergroen,
breed, 5-10(-15) mm lang. Langzaam groeiende selectie .

Zilveren Medaille; inzender D . Guldemond & Zonen, Boskoop .

Zilveren Medaille; inzender Draijer B.V ., Heemstede.
Langzaam groeiende selectie met zeer kleine, fris groene bladeren en groengele twijgen.
Wordt meestal op hoogstam geënt.
'Lico' werd in 1974 door Sirnon van Nijnatten B.V. te Zundert geselecteerd en in 1977 benaamd en in de handel gebracht. Een erop gelijkende cultivar met nog kleiner blad en donkerbruine twijgen is 'Monto', die eveneens in 1977 werd verspreid.

Ulmus parvifolia 'Hokkaido' (Japan, vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzender fa. P.G. Zwijnenburg, Boskoop.
Zeer klein miniatuur struikje met gedrongen groeiwijze; bladeren zeer klein, 2-3(-4) mm.
Dit plantje is ook bekend als U/mus davidiana 'Pygmaea', als U. parvifolia 'Microphylla'
en als Zelkova parvifolia 'Yuzen'. De nomenclatuur ervan is sterk verward. Vermoedelijk
is U. parvifolia 'Hokkaido' de correcte naam.

Ulmus parvifolia 'Nana Variegata' (Japan, vóór 1979)- foto blz. 82
Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Laag struikje met spreidende, visgraatachtige vertakking; bladeren zeer klein, gnJzlg
groen met roomwitte randjes. Grovere takken (terugslag) dienen te worden weggesneden .
In 1979 door het Proefstation te Boskoop uit Japan geïmporteerd.
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Cedrus deodara 'Biue Dwarf' (G. Huizer, 1981)
Gouden Medaille; inzender fa. G. Huizer, Boskoop .
Tamelijk lage en compacte, enigszins bolvormige habitus; naalden grijsblauw, kort tot
middelmatig lang ten opzichte van die van de soort.
..
Omstreeks 1965 uit zaailingen geselecteerd . Kan soms van de vorst te hJden hebben .

Cedrus libani Nr. 1
Zilveren Medaille; inzender A.A.M. Vergeer, Boskoop.
Dichte, bolvormige, sterk vertakte plant; naalden zachtgroen, kort.
Een uit zaailingen geselecteerde dwergvorm.

Chamaecyparis lawsoniana 'Green Globe' (Palmer & Sons, Nieuw-Zeeland, vóór 1973)
Gouden Medaille; inzenders Gebr. Brand, W.M. van Nierop, Joh. Stolwijk & Zonen
B.V., A.A.M. Vergeer, Boskoop enD. van Klaveren, Devizes, Engeland .
Zeer kleine, bijzonder compacte dwergvorm met groene bladeren . 'Green ~lobe' is d.e
kleinste Chamaecyparis lawsoniana-cultivar en werd beschouwd als de beste meuwe comfeer van de "Herfstweelde".
.
De plant werd geïntroduceerd door de Nieuwzeelandse firma Duncan & Dav1es Ltd. (cat.
1973).
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Chamaecyparis lawsoniana ' Henri Smits' (J.H. -Smits, 1982)
Zilveren Medaille; inzenders Smits B.V. en Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
Breed opgaande boom met horizontaal afstaande takken en overhangende twijgtoppen;
bladeren zuiver geel.
In 1982 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Chamaecyparis lawsoniana 'Luna' (A. Blanken Tzn. , 1983) - foto blz. 69
Zilveren Medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop .
Breed piramidale boom met opvallend witgele twijgtoppen, in de winter tot grijzig groen
verkleurend.
Sport uit Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen', gewonnen door A . Blanken Tzn. te
Boskoop. In 1983 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Chamaecyparis lawsoniana Nr. 10
Zilveren Medaille; inzender fa. Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Gedrongen, enigszins bolronde dwergvorm met opvallend witgele twijgtopjes .
Zeer mooie cultivar. Is vermoedelijk de oude 'Pygmaea Argentea'.
Chamaecyparis nootkatensis 'Jubilee' (Bock Nurseries, Canada, circa 1978)
Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
Krachtig groeiende, opgaande boom met loodrecht naar beneden hangende tot overhangende twijgen .
'Jubilee' is een slanke 'Pendula' -vorm met een goed doorgaande kop.
Chamaecyparis obtusa 'Green Diamond' (L. Konijn & Co, 1977)
Gouden Medaille; inzenders Draijer B.V., Heemstede en L. Konijn & Co, Ederveen.
Een sierlijke, opgaande boom met donkergroene, glanzende bladeren; jonge twijgen
bruinrood.
Werd in 1977 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Cryptomeria japonica 'Yokohama' (Japan, vóór 1974)
Zilveren Medaille; inzenders D. van Klaveren, Devizes, Engeland en L. Konijn & Co.,
Ederveen.
Dwergvorm met min of meer bolronde, losse groeiwijze en groene naalden.
Geïmporteerd door H.J . Welch uit het Japanse Aritaki Arboretum (1974) onder de naam
'Yokohama Yatsubusa'. Werd ingezonden als Cryptomeria japonica 'Yatsubusa'
(=dwerg). De correcte naam is 'Yokohama' en werd voor het eerst gebruikt op de
"Herfstweelde '83".
Cryptomeria japonica - gele vorm
Zilveren Medaille; inzender Draijer B.V., Heemstede.
Opgaande habitus; jonge topscheuten zeer opvallend lichtgeel gekleurd .
Import uit Hongarije.
x Cupressocyparis leylandii 'Hyde Hall' (Engeland, vóór 1980)
Zilveren Medaille; inzender F. Vurens, Boskoop.
Zeer compacte dwergvorm met opgaande, min of meer zuilvormige groeiwijze; bladeren
fijn, blauwachtig groen.
Mooie plant voor kleine tuinen.
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Chamaecyparis lawsoniana 'Luna'

Picea pungens 'Omega'

Cupressus macrocarpa 'Greenstead Magnificent' (C.F. Newman & Sons, Australië, 1970)
Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Een dichte, plat-spreidende cultivar met overhangende twijgtoppen; bladeren zilvergrijs.
Langzaam groeiende vorm; gevonden en beschreven door R. Hall van C.F. Newman &
Sons, Zuid-Australië.

Cupressus sempervirens 'Swane's Golden' (Swane Bros. Nursery Ltd., Australië, 1961)
Zilveren Medaille; inzenders D. van Klaveren, Devizes, Engeland, Rijnbeek
Boomkwekerijen B.V. en W. van Veen, Boskoop.
Slanke, opgaande groeiwijze; bladeren geel tot lichtgeel; jonge twijgen bruinrood; kegels
groot, al op jeugdige leeftijd aanwezig.
Zaailing van Cupressus sempervirens 'Stricta'. Is in Nederland niet voldoende winterhard.
Werd in 1983 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.

Juniperus ebioensis 'Templar' (L. Konijn & Co, 1983)
Zilveren Medaille; inzender L. Konijn & Co., Ederveen.
Tamelijk smalle, opgaande habitus; zeer scherpe, grijsgroene tot blauwgroene naalden.
Een goed winterharde cultivar; omstreeks 1968 als een onbenaamde zaailing uit d~ Verenigde Staten geïmporteerd. Werd in 1983 door de importeur benaamd en verspreid.
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Juniperus communis 'Horstmann' (G. Horstmann, W.-Duitsland, vóór 1978)

Gouden Medaille; inzender F.J. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
Opgaande groeiwijze met uitstaande en overhangende twijgen; naalden grijzig groen. Zeer
bijzondere vorm in het Juniperus communis-sortiment.
Werd door J.D. zu Jeddeloh, Duitsland verspreid onder de ongeldige naam 'Horstmann's
Pendula' (cat. 1978).
Juniperus conferta 'Blue Pacific' (Monrovia Nursery Co., U.S.A., vóór 1974)

Zilveren Medaille; inzenders Gebr. Brand, F.J. Grootendorst & Zonen B.V.,
Joh. Stolwijk & Zonen B.V. en Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Kruipende vorm met tamelijk grove, blauwgroene naalden.
Een prima bodembedekker, vooral in een warm en droog klimaat. Wordt thans veel aangeplant in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Juniperus virginiana 'Carolina' (J. Fase & Zoon, 1983)

Zilveren Medaille; inzender fa. Jan Fase & Zoon, Boskoop.
Brede, bossige struikvorm met opstaande twijgtoppen; bladeren grijsgroen, onder in de
plant naaldvormig en blauwgrijs.
Werd onder de foutieve naam Juniperus virginiana 'Globosa' uit Denemarken geïmporteerd en door de importeur in 1983 omgedoopt (naar Carolina Fase) .
Juniperus virginiana 'Moonglow' (U.S .A., vóór 1970)

Zilveren Medaille; inzenders L. Konijn & Co, Ederveen, A.A.M. Vergeer en
J. Vermeulen Wzn, Boskoop.
Mooie, opgaand groeiende vorm met blauwgrijze naalden.
Kan worden beschouwd als een bredere 'Skyrocket'. Mogelijk behoort 'Moonglow' tot
Juniperus scopulorum.
Picea pungens 'Bastion' (P. Bakhuyzen & Zonen, 1983)

Juniperus horizontalis 'Banff' (Canada, vóór 1975)

Zilveren Medaille; inzender Rijnbeek Boomkwekerijen B.V., Boskoop.
Tamelijk platgroeiende, blauwgrijze cultivar, min of meer als 'Blue Chip'.
Werd in het wild gevonden bij Banff, ten westen van Calgary, Alberta, Canada.

Zilveren Medaille; inzender fa. P. Bakhuyzen & Zonen, Boskoop.
Min of meer bolronde dwergvorm met tamelijk korte, blauwgrijze naalden.
Een uit zaailingen geselecteerde, nieuwe cultivar.
Picea pungens 'Lucky Strike' (Gebr. Van Vliet, 1983)

Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' (Dept. of Agriculture Res. Stat., Morden,
Canada, 1967)

Zilveren Medaille; inzenders C. Klijn & Co en A.A.M. Vergeer, Boskoop.
Dichte, plat-spreidende plant met blauwgroene bladeren, 's winters purperbruin verkleurend.
Een goed winterharde bodembedekker; verdraagt volle zon in Californië.
'Prince of Wales' werd in het wild in Alberta gevonden. De plant behoort tot de zogenaamde Plumosa-groep en werd door Monrovia Nursery Co., Azusa, U.S.A. geïntroduceerd.
Juniperus x media 'Goldkissen' (G. Oltmans, W.-Duitsland, vóór 1980)

Zilveren Medaille; inzender W.J. Spaargaren B.V., Boskoop.
Compact groeiende 'Pfitzerana Aurea' met zwavelgele, binnen in de plant blauwgroene
naalden.
Gewonnen en in de handel gebracht door Georg Oltmans Baumschulen, Ekern, Oldenburg, W.-Duitsland.
Juniperus sabina 'Calgary Carpet' (U.S.A., vóór 1980)

Zilveren Medaille; inzender C. Klijn & Co, Boskoop.
Lage, breed-spreidende selectie met groene bladeren en een goede vertakking.
Lijkt op Juniperus x media 'Mint Julep', maar groeit platter. Werd geïntroduceerd door
Monrovia Nursery Co., Azusa, U.S.A.
Juniperus squamata 'Pygmaea' (herkomst onbekend)

Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Brede, spreidende tot plat-bolronde dwergvorm met fijne, blauwgroene naaldjes, dicht
opeen aan min of meer rechtopstaande twijgjes. Oude cultivar.
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Gouden Medaille; inzender fa. Gebr. Van Vliet, Boskoop.

/

Opgaande boom met grillige groeiwijze, als jonge plant soms br~ed-s~reidend doch later
opgaand; naalden zeer donkergroen, matglanzend; knoppen oranJebrum; kegels 10-15 cm
lang, hangend. Uit zaailingen geselecteerd.
Picea pungens 'Oldenburg' (J .D. zu Jeddeloh, W.-Duitsland, vóór 1976)

Zilveren Medaille; inzender fa. Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Krachtig en regelmatig groeiende blauwe spar met opvallend blauwgrijze naalden.
De cv. 'Oldenburg' is een zeer mooie aanwinst in het sortiment.
Picea pungens 'Omega' (M. Verweij & Zonen, 1983) - foto blz. 69

Zilveren Medaille; inzender fa. M. Verweij & Zonen, Boskoop.
Krachtig en regelmatig groeiende blauwe spar met opvallend blauwgrijze naalden.
Jonge planten van deze nieuwe cultivar behoeven niet of nauwelijks te worden gebonden.
In 1983 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.
Picea sitehensis 'Papoose' (D. van Klaveren, Engeland, 1982)

Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Een zeer dichte dwergvorm met tamelijk korte, stekelige, blauwgrijze naalden.
Mooie, langzaam groeiende cultuurvariëteit. Werd in 1975 onbenaamd uit Canada geïmporteerd.
Pinus mugo 'Minikin' (Gebr. Van Vliet, 1983)

Zilveren Medaille; inzender fa. Gebr. Van Vliet, Boskoop.
Bijzonder klein dwergje met zeer korte, 1-1.5 cm lange (onder in de plant iets langere),
groene naalden.
Is ontstaan als een sport uit Pinus mugo 'Mops'.
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Pinus mugo - sport uit 'Mops'
Zilveren Medaille; inzender fa. P .J . Kortmann, Boskoop.
Een plat-bolronde, zeer dichte dwergvorm met 1-2 cm lange, groene naalden.
Zeer mooie plant voor de rotstuin.
Pinus nigra 'Géant de Suisse' (Meylan & Cie, Zwitserland, 1981)
Zilveren Medaille; inzender fa. P .J. Kortmann, Boskoop.

Pinus sylvestris 'Sandringham' (Th .D. Hoste, Engeland, 1977)
Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Een plat-bolronde dwergvorm; naalden fris groen, aan het jonge schot 0.5-2 cm, binnen in
de plant circa 5 cm lang .
Pinus thûnbergii 'Sayonara' (Japan, vóór 1976)
Gouden Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.

Strak opgaande groeiwijze met stugge, dikke takken; naalden 14-18 cm lang, donkergroen, aan eenjarige twijgen enigszins tegen de twijgen gedrukt.
Werd uit zaailingen geselecteerd. Bekroond met een Getuigschrift van Verdienste in 1981.

Lage, enigszins bolronde tot onregelmatig spreidende dwergvorm; naalden mosgroen;
knoppen opvallend grijswit.
Zeer mooie, Japanse cultivar. Ingezonden als Pinus thunbergii 'Yatsubusa' (=dwerg).
Werd in 1983 door D. van Klaveren omgedoopt en hier voor het eerst gepubliceerd .

Pinus pumila 'Blue Mops' (L. Konijn & Co, 1983)

Podocarpus alpinus 'Biue Gem' (D . van Klaveren, Engeland, 1982)

Zilveren Medaille; inzender L. Konijn & Co, Ederveen.
Lage en dichte, breed spreidende plant met tamelijk korte, blauwgrijze naalden.
·
Zeer langzaam groeiende selectie uit zaailingen.
Pinus pumila 'Draijer's Blue' (Draijer B.V., 1982)
Zilveren Medaille; inzender Draijer B.V., Heemstede.

Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Lage, sterk vertakte, breed spreidende plant met dof donker blauwgroene naalden.
Werd in 1972 onder een foutieve naam door H.J . Welch uit Nieuw-Zeeland geïmporteerd .
Pseudotsuga menziesii 'Little Jon' (D . Wyman, U.S.A., vóór 1969)
Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland .

Dicht vertakte bolvorm met tamelijk lange, grijsblauwe naalden.

Breed piramidale, gedrongen groeiwijze met tamelijk korte, licht (grijs-)groene naalden.
Langzaam groeiende dwergvorm .
/

Pinus strobus 'Densa' (U.S .A., 1896)

Sequoiadendron giganteurn 'Glaucum' (1860)

Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Gedrongen, breed piramidale groeiwijze; twijgen enigszins gedraaid en opgericht; naalden
tamelijk kort , diep blauwachtig groen.
Zeer zeldzame, oude dwergvorm.

Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij , Boskoop.
Hoge, tamelijk slanke boom met opvallend blauwgrijze naalden .
Zeer mooie solitairboom. Goed winterhard in Nederland .
Taxus baccata 'Westerstede' (H. Helmers, W.-Duitsland, vóór 1978)

Pinus strobus 'Krüger's Liliput' (W. Krüger, W.-Duitsland, 1982)
Zilveren Medaille; inzender fa . D. Guldemond & Zonen, Boskoop.
Gedrongen, bolvormige groeiwijze met stevige, blauwgroene naalden.
Door Wilhelm Krüger Baumschulen te Ekern, Bad Zwischenahn, Duitsland in 1973 gevonden en in 1982 benaamd en verspreid.

Zilveren Medaille; inzender Joh . Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop .
Opgaande, min of meer dichte groeiwijze; naalden tamelijk fijn, dof donkergroen.
Zeer winterharde, uit zaailingen geselecteerde cultivar . Door Baumschule Helmerich Helmers, Westerstede, Duitsland gewonnen en in de handel gebracht.
Thuja occidentalis 'Holmstrup Yellow' (A.M. Jensen, Denemarken, 1951)

Pinus strobus 'Minima' (1923)
Gouden Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Plat-bolronde, zeer compacte dwergvorm; naalden zeer fijn, kort, grijsachtig groen.
Zeldzame, oude cultuurvariëteit.
Pinus strobus 'Sea Urchin' (U.S.A., vóór 1975)
Zilveren Medaille; inzender K.A. Koemans, Boskoop.
Min of meer bolvormige, gedrongen dwergvorm met zeer fijne, grijsblauwe naalden.

Zilveren Medaille; inzender L. Konijn & Co, Ederveen.
Opgaande vorm met doorgaande kop; bladeren zwavelgeel.
Een zeer goed groeiende mutatie van 'Holmstrup' die niet verbrandt.
Cat. A.M. Jensen (1951): Thuja occidenta/is lutea Holmstrup; Man. of Cult. Conifers,
Den Ouden/Boom (1965): 'Holmstrup Yellow' .
Thuja occidentalis 'Meinecke's Zwerg' (K. Meinecke, W.-Duitsland, 1973)
Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Min of meer bolronde dwergvorm; bladeren groen met roomwitte twijgtopjes.
Werd ingezonden als 'Meinecke's Dwarf' .

Pinus sylvestris 'Lodge Hili' (D. Hatch, Engeland, 1974)
Zilveren Medaille; inzender D. van Klaveren, Devizes, Engeland.
Min of meer plat-bolronde, gedrongen habitus met korte, grijsgroene naalden.
Mooie, onregelmatig en langzaam groeiende dwergvorm.
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Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' (G.E.F. Bolwijn, 1981)
Zilveren Medaille; inzenders F.J. Grootendorst & Zonen B.V. en
Joh . Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
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Slanke zuilvorm met opvallend gele bladeren. Goed winterharde cultivar.
Gewonnen door fa. F.A. Ruizendaal & Zn te Waverveen; benaamd en verspreid door
G.E.F. Bolwijn te Putten.

Rosa 'Madelon•® (Ruimeva) (G. de Ruiter, 1981)

Thuja occidentalis Nr. 1

Kassnijroos; bloemen helder oranjerood, groot. Hybride van 'Varlon' x zaailing.

Zilveren Medaille; inzender H. Kolster, Boskoop.
Groeiwijze breed piramidaal, goed gevuld; bladeren aanvankelijk in het jeugdstadium,
naar de top overgaand in het volwassen stadium, blauwgroen in de zomer, ' s winters
bronskleurig bruin.
Betrekkelijk langzaam groeiende, uit zaailingen geselecteerde vorm.
Thuja orientalis 'Golden Surprise' (L. Konijn & Co, 1977)

Zilveren Medaille; inzender L. Konijn & Co, Ederveen.
Groeiwijze breed-piramidaal met tamelijk puntige top, dicht; naalden helder geel, later
bronskleurig geelgroen, 's winters oranjebruin; kegels groot, blauwwit berijpt.
Werd in 1977 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste.

Gouden Medaille; inzender fa . G . de Ruiter, Hazerswoude.

Rosa 'Pa.sadena•® (Korland) (W. Kordes Söhne, W.-Duitsland, 1980)

Gouden Medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Kassnijroos; bloemen prachtig helder rood, groot.
Rosa 'Pink Delight'® (Lenpi) (L. Lens, België, 1980)

Zilveren Medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Dwergroos; bloemen lichtrose met donkerrose hart en achterzijde, gevuld, circa 6 cm
doorsnede. Geschikt als pot- en tuinroos.
Rosa 'Red Minimo•® (Ruimired) (G. de Ruiter)

Zilveren Medaille; inzender fa. G. de Ruiter, Hazerswoude.
Thuja orientalis 'Wang's Green' (N. Rijlaarsdam, 1983)

Gouden Medaille; inzender N. Rijlaarsdam, Boskoop.
Compact groeiende selectie met eivormige habitus; twijgjes opgericht; bladeren donkergroen, in de winter zwak purperbruin.
Uit zaailingen geselecteerd. 'Wang's Green' is afgeleid van Wang Plantenvermeerdering
B.V., Boskoop.

..
Dwergroos; bloemen helder rood, gevuld, 2.5-3 cm d<;Jorsnede. .
Hybride van zaailing x' Ruista' . Geschikt als pot- en tumroos. Zalm 1984 worden gemtroduceerd.
Rosa 'White Dream•® (Lenblank) (L. Lens, België, 1980)

Zilveren Medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.

/

Dwergroos; bloemen roomwit, gevuld, circa 6 cm doorsnede. Geschikt als pot- en tuinroos.

ROZEN
Rosa 'Champagne'® (Korampa) (W. Kordes Söhne, W.-Duitsland, 1982)

Gouden Medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Kassnijroos; bloemen wit met naar de basis van de bloembladen zacht bronskleurig oranje
(pasteltint), middel groot.
Rosa 'Darling•® (Suncredel) (F. Schuurman, Nieuw-Zeeland, 1982)

Zilveren Medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Kassnijwos; bloemen zeer zachtrose, gevuld, groot.
Rosa 'Estima•® (Ruista) (G. de Ruiter, 1982)

Gouden Medaille; inzender fa. G. de Ruiter, Hazerswoude.
Dwergroos; bloemen oranjerood, gevuld, circa 5 cm doorsnede.
Hybride van 'Starina' x' Amruda'. Geschikt als pot- en tuinroos.
Rosa (Korro) (W. Kordes Söhne, W.-Duitsland.

Zilveren Medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Dwergroos; bloemen rood, half gevuld, circa 4 cm doorsnede; bloemblaadjes aan de rand
omgeslagen. Geschikt als pot- en tuinroos.
Zal vermoedelijk in 1984 een merkaanduiding krijgen en daarna worden geïntroduceerd.
Korro = rasnaam.
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BAMBOES
Phyllostachys aurea - China, ingev. vóór 1870

Zilveren Medaille; inzender fa . E. Griffioen & Zonen, Voorschoten.
Hoge bamboe met groene bladeren; oudere stengels aan de basis vaak met verdikte knopen.
Phyllostachys heterocycla f. pubeseens - China, ingev. 1893

Zilveren Medaille; inzender fa. E. Griffioen & Zonen, Voorschoten.
Hoge bamboe met kleine, donkergroene bladeren.
Ingezonden onder de synoniemnaam Phyllostachys pubescens.
Pleioblastus chino 'Elegantissimus' (Japan, vóór 1979)

Zilveren Medaille; inzender fa . E. Griffioen & Zonen, Voorschoten.
Tamelijk lage bamboe met smalle, wit gestreepte bladeren.
Ingezonden als A rundinaria chino 'Elegantissima'.
Pleioblastus variegatus (Japan, vóór 1875)

Gouden Medaille; inzender fa. E. Griffioen & Zonen, Voorschoten.
Tot circa 1 m hoge bamboe met opvallend roomwit gestreepte bladeren.
Werd ingezonden onder de foutieve naam Arundinaria simonii 'Variegata'. De correcte
naam van deze - geheel andere - plant is Pleioblastus simonii 'Variegatus'.
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VASTE PLANTEN
Aegopodium podagraria 'Variegatum' (Engeland, 1835)

Zilveren Medaille; inzenders F.J . Grootendorst & Zonen B.V . en fa . J. Verboom & Zn,
Boskoop .
Lage, zeer winterharde plant met 3-5 of soms 7-tallige, licht grijsgroene, onregelmatig witgeel gerande bladeren.
Groeit minder krachtig dan de soort. Is vooral in Amerika en Canada een veel gebruikte
bodembedekker, die snel dicht groeit.
Aster (Dumosus-hybr.) 'Heinz Richard' (H. Klose , W.-Duitsland, 1978)

Zilveren Medaille; fa. J. Verboom & Zoon, Boskoop.
Lage, zeer compacte plant, 20-25 cm hoog; bloemen lilarose met geel hart, 3-4 cm doorsnede, september-oktober.
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea' (herkomst onbekend)

Zilveren Medaille; inzender fa . J. Verboom & Zoon, Boskoop.
Hoge plant; bladeren diep ingesneden, donker purperbruin; bloemen in lange trossen, wit,
september-oktober.
Dicentra 'Luxuriant' (Walter Gardens, U.S.A., vóór 1980)

Gouden Medaille; inzenders Coöp. Ver. "De Boskoopse Veiling" O.A .,
Tuincentrum "Florida", F.J. Grootendorst & Zonen B.V.,
Joh. Stolwijk & Zonen B.V., fa. J. Verboom & Zoon, Boskoop en
fa. E. Griffioen & Zonen, Voorschoten .
Plant met dof blauwgroene, samengestelde bladeren; bloemen helder karmijnkleurig roserood, aan flinke stengels boven het blad, knikkend, mei - oktober.
Bijzonder goede, nieuwe vaste plant. Is vermoedelijk een hybride van Dicentra jormosa en
D. eximia.
Filipendula palmata 'Digitata Nana' (Engeland, vóór 1924)

Zilveren Medaille; inzender fa. J. Verboom & Zoon, Boskoop.
Lage plant, 25-30 cm hoog; blad zeer diep ingesneden; bloemen zalmrose, juli-september.
Werd ingezonden onder de foutieve naam Filipendu/a digitata 'Nana'. Is voorts ook wel
bekend als F. palmala 'Nana' en F. purpurea 'Nana'.
Ophiopogon jaburan 'Argenteovittatus' (Japan, vóór 1979)

Zilveren Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop .
Plant met smalle, roomwit gerande, lijnvormige bladeren; bloemen in slanke aren, violetpaars, september-november. Matig winterhard in Nederland .
Werd in 1979 door het Proefstation te Boskoop uit Japan geïmporteerd.
Ophiopogon planiscapus 'Niger' (Japan, vóór 1975)

Gouden Medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Uitstoelend plantje met lijnvormige, bijna zwarte bladeren; bloemen in trossen, rosewit;
bessen rond, blauwzwart. Goed winterhard in Nederland.
In 1979 door het Proefstation te Boskoop uit Japan geïmporteerd. De cultivarnaam 'Nigrescens' is onjuist!
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