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KEURINGEN 1970

De onderstaande ter keuring aangeboden nieuwigheden zijn door de Keuringscommissie van
de Koninklij ke Vereniging voor Boskoopse Culturen beoordeeld en in 1970 bekroond met de
daarbij vermelde getuigschriften.

Chamaecyparis obtusa 'Fontana'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: C. Verboom, Boskoop.
HERKOMST: sport (terugslag) uit Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'.
GROEIWIJZE : breed kegelvormig, tamelijk dicht door de waaiervormig vertakte en gedraaide
t wijgen; twijgtoppen ijl, sierlijk overhangend. Moederplant 4 m hoog, bijna 2 m breed.
BLADEREN: schubvormig, tamelijk lichtgroen, onderzij de zwak blauwgroen ; jonge twijgen
bruinrood.
Door de sierlij ke groeiwij ze en frisgroene kleur van het loof een goede aanwinst in het sortiment . Kan worden beschouwd als een groene Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'.
Clematis 'Rouge Cardinal'
Getuigschrift Eerste Klas.
INZENDER: firma J ac . M. Niemyesteeg, Boskoop.
WINNER : A . Girault, Orléans, Frankrijk.
HERKOMST: Clematis 'Ville de Lyon' x 'Pourpre Mat'.
GROEIWIJZE: matig sterk; tweejarige planten ca. 90 cm hoog.
BLADEREN: een-, t wee- en drietallig, tamelijk donkergroen, vrij fors.
BLOEMEN: bij het opengaan fluwelig purperrood (H .C.C. 828, Carnet L ake), later purper
(H.C.C. 732, Doge Purple), onderzijde dof en zwaar witachtig behaard ; bloembladeren
6 (zelden minder), aan de top min of meer afgerond of met klein spitsje; diameter
7-11 (- 12) cm; meeldraden wit achtig, aanvankelijk iets karmij nkleurig. Vaak nabloeiend op jonge ranken.
Zeer fraaie nieuwigheid ; opvallend door de prachtige purperrode bloemen, die slechts
weinig "blauw" worden. Gelijkt in kleur op 'Voluceau' doch verbloeit minder sterk. Stekt
en groeit redelijk goed. Gouden Medaille "Herfstweelde", Boskoop 1968.
Clematis 'Voluceau'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: firma Jac. M. Nieuwesteeg, Boskoop.
WINNER: A. Girault, Orléans, Frankrijk.
HERKOMST: Clematis 'Ville de Lyon' x 'Pourpre Mat'.
GROEIWIJZE: sterk ; tweejarige planten ca. 120 cm hoog.
BLADEREN : een-, twee- en drietalig, tamelijk lichtgroen, vrij klein.
BLOEMEN: bij het opengaan fluwelig purperrood (H.C.C. 828, Carnet L ake), later purperkleurig (H.C.C. 733, Violet Purple), onderzijde dof en witachtig behaard; bloembladeren 6 (soms 4 of 5, zelden 7) , aan de top afgerond, aanvankelijk met klein spitsje;
diameter 8- 12 (- 15) cm; meeldraden geel, later witachtig. Vaak nabloeiend op jonge
ranken .
Rijk bloeiende, goed t e stekken en zeer goed groeiende nieuwigheid. Bij het ontluiken is de
bloemkleur gelijk aan die van ' Rouge Cardinal', doch wordt later duidelijk meer purperkleurig.
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Escallonia 'Red Elf'
Getuigschrift van Verdienste.
WINNER: firma P. G. Zwijnenburg, Boskoop.
HERKOMST: Escallonia 'William Watson' <;> x 'C. F. Bali'.
GROEIWIJZE: opgaand en gedrongen, vrij dicht.
BLADEREN: elliptisch, 2!- 3! cm lang, meestal met de grootste breedte boven het midden
zwak glanzend, rand getand-gezaagd, onderzijde beklierd.
'
BLOEMEN: donkerrood (H.C.C. 822/2, Cardinal Red), buitenzijde "buis" zeer donkernood
(H.C.C. 822}, diameter _I3-I6 mm, lengte "buis" 6-8 mm, zoom meestal teruggeslagen; kelk schotelvorm1g, donker bruinrood, vrij sterk beklierd.
BLOEITIJD: tweede helft juni.
D~ze nieuwe hybride is in kleur praktisch gelijk aan de zuiver rode 'C. F . Ball', doch is meer
wmterhard, compacter van groei en bovendien zeer rijk bloeiend.
Pinus heldreichii 'Satellit'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: L. Konijn & Co., Reeuwijk
WINNER : M. T.H. von Gimborn, Doorn.
HERKOMST: selectie uit zaailingen van Pinus heldreichii. var. leucodermis
GROEIWIJZE: slank kegelvormig, vrij los, moederplant Sm hoog, I.7S m breed.
BLADEREN : ~aaldvormig, 2 bijeen, op het oude hout 8- I2 cm lang, min of meer uitstaand;
op het Jonge schot 6-9 cm lang, I,S mm breed, sterk naar de twijg gebogen tot
aangedrukt, helder groen.
Deze selectie valt op door de sterk tegen de twijgen gedrukte naalden van het jonge schot en
de slanke habitus.

Viburnum plicatum 'Cascade'
Getuigschrift van Verdienste (met recht op herkeuring voor een hogere bekroning).
WINNER: firma Jac. Schoemaker, Boskoop.
HERKOMST : selectie uit zaailingen van Y.ib1;trmtm plicat'f;tm 'Rowallane'.
GROEIWIJ ZE: opgaand met spreidende takken , iets hoger wordend dan 'Mariesii', ongeveer
als 'St. Keverne'.
BLADEREN: breed eirond, 7- IO cm lang, 4-6 cm breed ; bladsteel It-2 cm lang, roodachtig.
BLOEMEN: in vlakke, 8- IO cm b rede, schermvormige bloeiwij zen, vrijwel recht (90°) op de
takken st aand; 6-8 steriele randbloemen, doorsnede 3- 3t cm (soms twee onder elkaar),
helder wit, binnenste bloemen fertiel, klein, roomwit.
BLOEITIJD: eind mei-begin juni.
vRUCHTEN: besvormig, helder rood, zeer talrijk.
.
.
Een op 'Mariesii' gelij kende cultivar, die door de grote, helder wrtte, sten~le randbloemen
en in de herfst de talrijke rode bessen een bijzonder goede aanwmst . H IJ IS gemakkeliJk
door stekken te kweken.

Rhododendron 'Bremen'
Getuigschrift van Verdienste.
INZENDER: firma Vuyk van Nes, Boskoop.
WINNER: Joh. Bruns, Bad Zwischenahn, Duitsland (I962} .
HERKOMST: Rhodedendron·l;;uinhybride x williamsianum.
GROEIWIJZE: min of meer bolrond, gedrongen.
BLADEREN: elliptisch met zwak hartvormige bladvoet, vlak, 4-7 cm lang, tamelijk lichtgroen, dof.
BLOEMEN: plat-schotelvormig, sterk gefranst, egaal diep rose-rood, zwakke macule (H.C.C.
024, China Rose), diameter 7-8 cm, 6-8 bloemen per tros.
BLOEITIJD : vroeg (I tot IS mei), zeer rijk.
Valt ~p door de ~el~ere kl~ur (tot nu toe de meest "rode" in deze groep) en zeer rijke bloei.
De wmterhardhe1d IS matig tot voldoende. Is geschikt om te forceren.
Rhododendron 'Directeur Dorsman'
Getuigschrift Eerste Klas.
WINNER : Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
HERKOMST : Rhododendron 'Wilgen's Ruby' <;> x 'MayDay'.
GROEIWIJZE : breed-opgaand, bossig.
BLADEREN: smal elliptisch, 8- I I cm lang, zwak gerimpeld, rand naar beneden gebogen,
dofgroen, onderzijde kort viltig behaard, lichtbruin.
BLOEMEN: trechtervormig, helder rood (H.C.C. 82 I/2, Currant R ed), macule bestaande uit
enkele kleine donkere stippen, diameter 6- 7 cm, 6- I 0 bloemen per tros; meeldraden
meestal_ afwe~ig of tenminste vergroeid, stuifmeel afwezig; stam per vaak gespleten of
anderszms misvormd.
BLOEITIJD: vroeg tot midden (ca. IS mei), zeer rijk.
Een prachtige, opvallend intensief rode hybride, die reeds als driejarige plant zeer goed
knop zet. Matig tot goed winterhard.
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