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De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen hield van 16 tot 25 april een grote
bloemententoonstelling, die door ongeveer 50.000 personen werd bezocht .
Door de keuringscommissie's, speciaal samengesteld voor deze tentoonstelling, werden de
hieronder genoemde nieuwere plant en met een zil v ere n of go ud e n medaille bekroond.

AZALEA'S
Azalea (Japanse) 'Jan Wellen'
Gouden medaille ; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop:
Azalea ('Aladdin' x 'Amoena') <j2 x 'Vuyks' Scarlet'. Een brede, goed bladhoudende plant.
Bladeren: tamelijk groot , glanzend groen. Bloemen : helder rose, doorsnede 5.5-6.5 cm,
2-3 per tros. Bloeitijd eind april tot begin mei.
Azalea (Knap Hili) Golden Oriole (Knap Hill Nurs . 1939)
Zilveren medaille; inzender fa. W. de Jong & Zonen, Boskoop.
Een fors groeiende azalea met diep goudgele bloemen met oranjekleurige macule.
Azalea (Knap Hill) 'Wryneck' (Knap Hill Nurs.)
Gouden medaille; inzender fa . W. de Jong & Zonen, Boskoop
Bloemen zwavelgeel met een zwak rose randje. Bloeitijd einde mei.
Inzending van het Proefstation voor de Boomkwekerij Boskoop
op de tentoonstelling 'Flora Nova '76
'

Azalea (viscosa -hybride) 'Diorama'
Gouden medaille ; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij , Boskoop.
De laatste en één van de mooiste in voeringen in de A. viscosa-groep van het Proefstation,
(A . viscosa x 'Koster's Brilliant Red') x 'Fireglow' .
Bloemen: pr ach ti g rood (HCC 820-3) , 5-6 cm in doorsnede, in forse, gesloten trossen,
9- 12 bijeen , geure nd. Bloeitij d tweede helft mei.
Rhododendron Anah Kruschke (K ruschke Nurs. - Wright 1972)
Zilveren medaille; inzender Radder-van der Stam B.V., Boskoop.
Rhododendron 'Purple SplendMtr' x Rhod. ponticum
Een mooie, grootbloemige paarse hybride; 16 bloemen per tros.
Rhododendron 'Bambi'
Gouden medaille; inzender Le Feber & Co. B.V., Boskoop.
Een Rhod. yal?u simanum-h ybride met prachtige zalmrose bloemen. Ouders onbekend.
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Rhododendron ' Baron van Dedem' (Vuy k-van Nes 1975)
Gouden medaille; inzender fa. Vuyk-van Nes, Boskoop.
R. 'Rijneveld' x winterharde roodbloeiende tuinhybride.
Bloemen: donkerrood. Bloemtros: bolvormig met 20- 28 ( !) bloemen. Bloeitijd: 15- 25
mei. Goed winterhard in het Nederlandse klimaat.
Rhododendron 'Baron van Dedem' werd door de J ~try geselecteerd als de "beste Rhododendron
van de 'Flora Nova' 76" .
Rhododendron 'Beefeater' x R. yakusimanum
Gouden medaille ; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.
Bloemen: zalmrose met licht oranje gloed, 10- 15 bijeen. De bladeren hebben weinig indumentum.
Een mooie hybride, vroeger van Rillier & Sons, Engeland ontvangen als R. yakusimanum x
'Beefeater' (Nr. 6518- 1). Het is niet zeker of Rillier deze kloon wel of niet heeft benaamd.
Rhododendron 'Boswege' (Vuyk-van Nes 1976)
Gouden medaille; inzender fa. Vuyk-van Nes, Boskoop.
R. 'Rijneveld' x winterharde, roodbloeiende tuinhybride.
Bloemen: zeer groot, held e r rood met gespikkelde macule; tros ovaalrond. Bloeitijd half
mei.
Rhododendron 'Chikor' (Cox 1962)
Gouden medaille; inzender Felix & Dijkhuis B.V., Boskoop.
Een prachtige dwergvorm, ontstaan uit de krusing Rhododendron chryseum x ludlowii met
trosjes helder ge l e bloempjes. Jammer genoeg is deze bij Peter A. Cox in Schotland ontstane hybride niet voldoende winterhard.
Rhododendron 'Concorde' (Stolwijk & Co. 1976)
Gouden medaille ; inzender fa. G. C. Stolwijk & Co., Boskoop.
Deze grootbloemige hybride heeft di e p karmijnros e bloemen met niet opvallende,
bruinzwarte macule en iets geiranste bloembladen. De tros heeft 15- 20 bloemen.
Deze Rhododendron werd in "Dendroflora" IO (I973) beschreven onder de naam 'Georges
Royer'; ten tijde van de in april I976 voorgestelde naamwisseling was laatstgenoemde naam nog
niet aangemeld bij het Internationaal Rhododendron R egister in Engeland.
Rhododendron 'Helen Johnson'
Gouden m edaille ; inzender Radder-van der Stam B .V., Boskoop.
In Amerika ontstaan uit de kruising 'Mrs. Furnival' X Mrs. Donald Graham'. Prachtig
zalmrose met vlek in de keel; hoge, 'ideale' tros.
Rhododendron 'In genieur Harmsen' (Vuyk -van Nes 1976)
Gouden medaille; inzender fa . Vuyk-Van Nes, Boskoop .
R. 'Rijneveld' x tuinhybride. Groeiwijze : tamelijk compact. Bloem en : prachtig d iep
(sc h a rlak e n)rood; tros: enigszins pyramidal. Bloeitijd: eind mei.
Rhododendron 'Lucie Brand' (Bra nd 1976)
Zilveren medaille; inzender Brand & Zonen N.V., Boskoop.
Een tweede generatie R . repens-hybride (Rhod. 'Wilgen's Ruby x 'Elizabeth')
Gedrongen groeiwijze, sm allangwerpig blad (4-5 cm lang), held e rr o d e bloemen in goede
tros. Zou gemakkelijk knop zetten.
Rhododendron 'Mariene Vuyk' (Vuyk-van Nes 1976)
Gouden med aille ; inzender fa. Vuyk-van Nes, Boskoop.
Een hybride met veel "bloed" van R. fortunei (R. 'Direktör H jelm' x hybride van HOEBIE
Duitsland) . Sterk groeiende plant, die zeer goed knopt. Bloemen: zac h t rose, mooi "gefranst" , t amelijk groot. Bloeitijd: half tot midden mei.
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Rhododendron 'Mrs. Eernice Baker'
Zilveren medaille; inzenders Le F eber & Co. B .V. en fa. C. Es veld, Boskoop.
Lijkt een zeer mooie Rhod. yakusimamtm-hybride met rose bloemen. Import uit Engeland.
Rhododendron 'Pink Cherub' (Waterer, Sons & Crisp 196'1)
Zilveren medaille ; inzender Radder-van der Stam B.V. en fa. C. Es veld , Boskoop.
Een grootbloemige diep rose hybride met donkere macule, 16 bloemen per tros. Ontstaan uit de kruising 'Dawn's Delight' X R . fortunet.
Rhododendron Pr. 6076 -5
Zilveren medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
.
Een za lmkl e uri g-or a ni e, grootbloemige hybride, met als ouders R. 'Tort01se_s~ell
Wonder' <j2 x 'Mars'. Een grove groeier met lange, donkergroene bladeren . Bloeltt]d.
tweede helft van m ei.
Rhododendron Pr. 6078-8
Zilveren medaille ; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
R. 'Tortoiseshell Wonder' x 'Romany Chai'. Een grootbloemige hybride met zeer opvallende d o nk e r za lmr ose bloemen in perfecte t ros. Tweede helft met.
Rhododendron Pr. 6079-5
Gouden medaille ; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
,
Zéér grootbloemige, prachtig r ose hybrid~ uit d_e kruisi~g R. 'Tortotseshell Wonder X
'Goliath', met enorm grote bloemtros. Bloettl]d: emde m et.
Rhododendron Pr. 6209-1
Gouden medaille; inzender P roefstation voor de Boomkwekerij , Boskoop._
Een laag groeiende hybride, tweede ?eneratie R. repens-hybride. De bloemen zt]n d of donkerrood. Bloeitijd: eerste helft met.
Rhododendron Pr. 6230-2
Gouden medaille ; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, B~skoop.
Een kloon uit de kruising R. 'Baden-Baden ' X 'Dr. H. C. Dresselhuys _.
.
Prachtig donkerrode h ybride. Lage, _enigszins bolvormtge groetwt]ze. Blad. kort en
breed , spits t oelopend. Bloeitijd: half met.
Rhododendron Pr. 6354-2
..
Zilveren medaille; inzender Proefstation voor de BoomkwekenJ, Boskoop. .
lil aR. (' J eanne d' Are x 'Romare_z') x '~lue Peter'. Een zeer apart gekleurde h ybnde:
bl a uw met bruine macule. Emde m et.
Rhododendron Pr. 6533-11
..
Zilveren medaille; inzender Proefstation voor de BoomkwekenJ , Boskoop.
Een h bride van (R. 'Wilgen 's Ruby' X 'May Day') X 'Psyche'·
..
Breedyopgaande groeier met groot, heldergroen blad. De zeer grote bloemen Zl]n d onkerrose. Half mei.
Rhododendron Vuyk Nr. 59
Zilveren medaille; inzender fa . Vuyk-van Nes, Boskoop.
.
R . forrestii r epens-hybride 'Scarlet _Wonder' X 'Catherine van Tol' . _Gedrongen groetende
plant. De bloemen zijn r ose in vn] grote, ronde bloemtros. H alf met.
65

Rhododendron Vuyk Nr. 157
Gouden medaille; inzender fa . Vuyk-van Nes, Boskoop.
R. forrestii repens-hybride 'Scarlet Surprise' X R. dichroanthum hybride Pr. 6083.
Een gedrongen groeiende, goed winterharde hybride met veel toekomst. De bloemen zijn
geel(!), dieper gekleurd dan 'Marcia' .
Rhododendron 'Vintage Rosé' (Waterer, Sons & Crisp, Engeland, 1975)
Gouden medaille; inzender fa. W . de Jong & Zonen, Boskoop.
Eén van de meest opvallende R. yakusimanum hybriden, ontstaan bij J. Waterer, Sons &
Crisp, Engeland. De bloemen zijn mooi rose, naderhand lichter verkleurend, in het centrum
tot bijna wit. Heeft een zeer groede bloemtros.
Op de tentoonstelling ingezonden onder Waterer's Nr. 4398.
Rhododendron yakusimanum 'Esveld Select'
Zilveren medaille; inzender fa. C. Es veld, Boskoop.
Een selectie uit zaailingen, die nu vegetatief wordt vermeerderd; deze werd op de tentoonstelling getoond als 'Selectie Es veld' .
Deze kloon valt op door de gevulde trossen ( 15-18 bloemen per tros!); de bloemen zijn eerst
appelbloesemkleurig, later sneeuwwit. De bladeren zijn grijsgroen, in het voorjaar met een
dikke viltlaag bedekt.
Originele 20 jaar oude plant is nu 100 cm breed en 50 cm hoog.

LOOFHOUTGEWASSEN
Acer davidii 'Serpentine' (Hooftman 1976)
Zilveren medaille; inzender fa. W. J. Hooftman, Boskoop.
Een zaailing van A . davidii met goede, opgaande habitus en kleine bladeren. De bast is zeer
mooi en duidelijk gestreept.
Acer palmaturn 'Burgundy Lace'
Goude_n medaille; inzender fa . C. Es veld, Boskoop.
Een tamelijk sterk groeiende struik met overhangende takken . De bladeren zijn donker
bruinrood, van normale grootte; ze zijn diep vijflobbig gedeeld, grof gezaagd en ingesneden.
Import uit U.S.A.
Acer palmaturn 'Seiryu'
Zilveren medaille; inzender fa. C. Es veld, Boskoop.
Een hoge, opgaande struik met dichte vertakking met vele, tamelijk dunne twijgen: de helder groene, in de jeugd lichtgroene blaadjes zijn 5-lobbig, (5- )8- 11 cm en hebben de vorm
als die van A . palmaturn 'Dissectum'.
Herfstkleur laat in het seizoen, donker wijnrood tot rood. Import uit Ja pan.
Acer palmaturn 'Shishio Improved'
Zilveren medaille; inzender fa. C. Esveld, Boskoop.
Een kleinbladige vorm met vuurrood uitlopende blaadjes. Is waarschijnlijk de felst rood gekleurde Japanse Acer. De rode kleur duurt niet lang. Als het blad geheel is volgreeid ·wordt
de kleur bruinrood, later wazig groen . Import uit Japan .
De naam, waaronder deze Acer werd geïmporteerd, is m.i. niet juist volgens de Internationale
Code .
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Arcostaphylos uva-ursi 'Rax' (Vermeulen 1969)
Zilveren medaille ; inzender fa. P . G. Zwijnen burg, Boskoop.
Een compacte dwergvorm, plat over de grond kruipend , hoog_stens ~ cm hoog; de bladeren
zijn kleiner dan de soort. Een goede bode~bedekkervoor klelile tulilen.
Deze vorm werd gevonden op de Raxalpe lil OostennJk op l.OOO_m hoogte door A. M. Vermeulen, Boskoop. In de handel gebracht door de fa . P . G. ZWlJnenburg, Boskoop en beschreven in "Ericultura" Nr. 5, 1972.
Berberis thunbergii 'Bagatelle' (Van Klaveren 1971)
Zilveren medaille; inzender Joh. Stolwijk & Zonen B .V., Boskoop.
Bijzonder langzaam groeiende, plat-bolronde struik. De bladeren zijn bruinrood, later meer
zwart-rood.
Calluna vulgaris 'Boskoop' (Zwijnenburg 1972)
Zilveren medaille; inzender C. Bouter, Boskoop.
Een breed spreidende cultivar met opgaande takken tot 40 cm. Het loof is bronsgeel, in de
winter licht tot diep oranjerood; de bloemen zijn diep mauve-rose (augustus- september) .
Zaailing, in Boskoop ontstaan.
Camellia x 'Freedom Bells'
Zilveren medaille; inzender Radder-van der Stam B.V., Boskoop.
Een, naar men aangeeft, "tamelijk" winterharde hybride van C. japonica X saluensis uit
Amerika.
De lichtend rode bloemen zijn half gevuld (I0 bloemblaadjes en in het midgen nog 5); de
bloemblaadjes zijn smal en gegolfd.
Elaeagnus pungens 'Goldrim' (Streng 1974)
Gouden medaille ; inzenders fa. W . J. Streng en Joh . Stolwijk & Zonen B .V., Boskoop.
Een goudgeel gerande sport uit E. pungens 'Maculata' .
Erica arborea 'Estrella Gold' (Zwij nnburg 1974)
Zilveren medaille; inzender fa. P. G. Zwijnenburg, Boskoop.
Een compact groeiende vorm (100 cm) van de in het Nederlandse klimaat nam~elijks wi~ 
terharde boomheide met in de zomer brons-getint, groengeelloof; de bloemen ZlJn gn]s-wlt,
bloeitijd april- mei.
In 1972 door Zwijnenburg gevonden in de Serra da Estrella (Estrellagebergte) ten oosten
van Coimbra, Portugal.
Erica carnea 'Myretoun Ruby' (Delany & Lyle, Schotland)
Gouden medaille; inzender C. Bouter, Boskoop.
Eén van de mooiste cultivars van E. carnea met zeer intensief wijnrode bloemen .
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel' (Messel, Engeland 1955)
Zilveren medaille; inzender fa . Wm. J. Hooftman, Boskoop.
Een kleine boom met zacht-rose bloemen, donkerder in knop . De stervormige bloemen hebben 12 bloemblaadjes.
.
.
Een hybride van M. kobus x stellata 'Rosea', ontstaan lil de tulil van Col. Messel, Nymans, Engeland.
Magnolia x loebneri 'Merrill' (Arn. Arb. U.S.A. 1939)
Zilveren medaille; inzender fa. Wm. J. Hooftman, Boskoop.
Een fors groeiende hybride van M. kobus X stellata.
Bloemen: stervormig, groter dan die van M . stellata met 15 tamelijk brede bloemblaadjes.
Rijkbloeiende kleine boom.
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Mahonia aquifolium 'Apollo' (Brouwers 1973)
Gouden medaille; inzenders: fa. J ac. Schoemaker, Joh. Stolwijk & Zonen B.V. en
Le Feber & Co. B.V., allen in Boskoop.
Laag en breed, goed uitstoelende struik met veel, diep goudgele bloemen in grote trossen .

Chamaecyparis obtusa 'Fontana' (Verboom 1970)
Zilveren medaille; inzender Van den Alkker & Co. Export B .V., Boskoop.
.
Breed opgaande plant met waaiervormige ~n gedraaid~ vertakking. -~e schubvormige bladeren zijn helder groen. Een mooie sport mt C. obtusa Nana Graczhs .

Pieris japonica 'Rosalinda' (Grootendorst 1976)
Gouden medaille; inzender F.]. Grootendorst & Zonen B.V., Boskoop.
Een compacte, bolronde struik, in april overdekt met vele trossen mooie rose gekleurde
bloemen, die later tot lichtrose verkleuren .
Deze als onbenaamde zaailing "met rose bloemen" uit Amerika geïmporteerde kloon werd
op de tentoonstelling abusievelijk getoond onder de naam "Valley Rose"; dit is een andere
kloon met zeer grote, overhangende trossen rose bloemen aan een lossere open struik.
Prunus incisa 'Oshidori'
Zilveren medaille; inzender Ja pan Trading Nurseries B .V., Boskoop.
Een cultivar uit Japan met half-gevulde lichtrose bloempjes; de bloemblaadjes zijn fijn
ingesneden.

SIERGRAS
Hakonechloa rnaera 'Aureola'
Zilveren medaille; inzender fa. P. G. Zwijnen burg, Boskoop.
Een kort groeiend (25 cm) siergrasje met goudbonte blaadjes. Geïmporteerd uit Japan.

CONIFEREN
Abies koreana 'Silver Show'
Zilveren medaille; inzender fa. K. Kromhout & Zonen, Hazerswoude.
Een selectie uit Abies koreana met gekrulde naalden, waardoor de zilveren onderkant duidelijk zü:htbaar wordt.
·
In !970 geselecteerd door Kurt Wittboldt-Müller, Verden-Eitze, Duitsland.
Cedrus deodara 'Golden Horizon' (Van Vliet 1975)
Gouden Medaille; inzenders fa. Gebr. van Vliet, Boot & Co. Boomkwekerijen B.V. en
Fa. Joh. Stolwijk & Zonen B.V., allen in Boskoop.
Plat tot breed spreidende, sterk groeiende Cedrus met overhangende twijgtoppen. Naaldkleur: helder goudgeel.
Chamaecyparis Iawsoniana 'Ellwood's Pillar' (U.S.A.)
Zilveren medaille; inzender fa. K. Kromhout & Zonen, Hazerswoude.
Een gedrongen groeiende sport uit 'Ellwoodii' met meer zuilvormige groeiwijze.
Chamaecyparis Iawsoniana 'Pixie' (Streng 1975)
Gouden medaille; inzender Th. Streng, Boskoop.
Bijna bolronde dwergvorm met iets puntige top. Het fijne loof heeft een blauwachtiggroene kleur.
Chamaecyparis nootkatensis 'Tatra' (Boot/Streng 1973)
Zilveren medaille; inzender Th. Streng en Boot & Co. Boomkwekerijen B.V., Boskoop.
Een gefixeerde jeugdvorm met breed-pyramidale groeiwijze. Het loof is zeer fijn naaldvormig (tot 5 mm lang) ; de kleur is, vooral in de zomer, blauwgrijs.

Cu pressocyparis leylandii 'Castlewellan'
Zilveren medaille; inzender fa. Wm.]. Hooftman en]. Vermeulen Wz. te Boskoop.
Een sterk groeiende hybride-conifer met mooie gele kleur. Ontstaan in Noord-Ierland.
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' (Treseder, Engeland)
Gouden medaille; inzenders: W . M. van Nierop, Boskoop en fa . K . Kromhout & Zonen,
Hazerswoude.
Een slank opgaande zuilvorm met dichte vertakking. Het zeer fijne loof van deze jeugdvorm
is mooi goudgeel.
.
·
d
d
Deze import uit Engeland heeft verscheidenen - niet strenge- wmters m Nederlan goe
doorstaan .
Cryptomeria japonica 'Rasen-Sugi'
Gouden medaille; inzender Le Feber & Co. B.V., Boskoop.
Een tamelijk sterk groeiende, breed-opgaande vorm uit_Japan..
..
Hij heeft sterk gedraaide, zeer dunne takken. De naaldjes draa1en om de tWIJgen.
Juniperus chinensis 'Kaizuka' (Yokohama Nurs. Japan 1920)
Gouden medaille; inzender A. A. M. Vergeer, Boskoop.
Slank opgaande vorm met zeer onregelmatige vertakking. De schuJ:>_vormige bladeren hebben een diepgroene kleur. Deze c~lti~ar word.t in Japan en Cahforme zeer veel aangeplant.
In strenge winters hebben de topJes 1ets te h]den.
Werd ingezonden onder de synoniem 'Torulosa'.
Juniperus chinensis 'Robusta' (Monrovia Nurs. U.S.A .J
Zilveren medaille; inzender A. J. van der Poel, Hazerswoude.
Langzaam groeiende, smal-zuilvormige vorm met scherpe naalden (~ - 8 mn:J met e~n
blauwgrijze kleur. Werdingezonden onder de naam 'Robusta Green. (Is met groen.).
Juniperus communis - gele vorm
Zilveren medaille ; inzender F elix & Dijkhuis B.V., Boskoop.
· ' m et zacht aanvoelende naald]. es.
Een lichtgele vorm, in habitus ge l.1]·k en d op 'S ueClca
Groeit. bhjkbaar langzaam.
Juniperus x media 'Mint Julep' (Monrovia Nurs . U.S. A. 1961)
Gouden medaille; inzender A. J. van der Poel, Hazerswoude.
Een breed-spreidende struik met uitstaande takken; heeft een zeer goede, diepgroene kleur,
ook in de win ter.
·
D
Deze ]zmiperus werd in 1975 in "Dendroflora" beschreven als een vorm van J.. sabma. e
Monrovia Nursery in California bracht 'Mint Julep' in de handel als een cultivar van ].
chinensis.
·
d·
'Mint Julep' behoort zeer waarschijnlijk tot de grote hybride-groep ]umperus X me za,
hybriden tussen ]. chinensis X sabina.
Juniperus x media 'Sea Green' (Monrovia Nurs. U.S.A.)
Zilveren medaille; inzender fa. K. Kromhout & Zonen, Hazerswoude.
Een platgroeiende cultivar met scherpe naalden.
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Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - compacte vorm
Zilveren medaille; inzender fa. Joh. Stolwijk & Zonen B.V., Boskoop.
Een, naar het zich laat aanzien, goede cultivar, gelijkend op 'Tamariscifolia'.
IJ_e op de tentoonstelling getoonde planten droegen de naam 'Tamariscifolia Compacta', een L att;nse naam dte volgens de Internationale Code nà I959 niet meer is toegestaan voor cultivars .
Juniperus squamata 'Blue Carpet' (Schoemaker, 1972)
Gouden medaille; inzender fa. J ac. Schoemaker, Boskoop.
Spre.idend tot platgroeiende, dichte vorm. De bladeren zijn naald vormig, puntig en scherp ;
mom blauwgn]s.
'Blue Carpet' werd door de Jury van de tentoonstelling uitgekozen als de "beete nieuwe conifeer
van de Flora Nova '76".
Microbiota decussata
Gouden medaille; inzender fa . C. Esveld, Boskoop.
Ee~ in "Dendroflora" 11 - 12 (1975) beschreven platgroeiende soort uit Zuid-Oostelijk Sibenë.
De zeer kleine schubvormige bladeren zijn in de zomer diepgroen in de winter bronskleurig.
Een zeer winterharde grondbedekker.
Pinus mugo 'Allgäu' (Nieuwendijk 1976)
Gouden medaille; inzender fa. Gebr. van den Nieuwendijk, Boskoop .
Een zeer compacte, ronde vorm met kleine naalden.
Werd gevonden in de Allgäuer Alpen in Zuid-Duitsland.
Picea pungens Dr. III
Zilveren medaille; inzender Drayer B.V., Heemstede.
Onbenaamde compact groeiende blauwe vorm .
Pinus densiflora 'Umbraculifera' - compacte vorm
Zilveren medaille; inzender Le Feber & Co. B.V., Boskoop.
Een meer gedrongen groeiende vorm van de bekende Pinus densiflora 'Umbraculifera",
evenals deze met zeer lange naalden.
~erd geïmporteerd uit] apanonder naam _'Umbraculifera Compacata', een naam die n•: ;t wettig
ts volgens de Internatwnale Code, dte Latt;nse namen nà I959 niet toestaat voor cultivars.

Pinus sylvestris 'Wintergold'
Zilveren medaille; inzender Drayer B .V., Heemstede.
Een compact groeiende struik; in de winter helder geel, in de zomer groener.
Thuja occidentalis 'Europa Gold' (Darthuizer Boomkw.)
Zilveren medaille; inzender Le Feber & Co. B .V., Boskoop.
Een opgaande, smal pyramidale vorm met go~dgeelloof, dat in de. winter een zwak oranje·
acht ige kleur krijgt. Een in Nederland als zaarlmg gevonden ThuJa.
Thuja orientalis - - gele vorm
Gouden medaille; inzender Drayer B .V., Heemstede.
Smal opgaande, schijnbaar voldoende winterharde vorm met geel loof.

ROZEN
Roos 'Bellona' ® (Korilona)
Zilveren medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop
Een Floribunda roos voor de snij; goudgeel, welriekend
Roos 'Golden Times' ® (Kortine)
Gouden medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Een Floribunda roos voor de snij; zuiver geel.
Roos 'Marina' ® (Rinakor)
Zilveren medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Floribunda roos; mooi zalmkleurig orange met gele ondergrond
Roos 'Mercedes' ® (Merko)
Gouden medaille; inzender Jan Spek Rozen B.V., Boskoop.
Prachtige rode snijroos.

Pinus mugo - dwergvorm
Gouden medaille; inzender Drayer B.V., Heemstede.
Nieuwe kleine vorm.
Pinus mugo 'Ophir' (Kraan 1975)
Zilveren medaille; inzender Th. Streng, Boskoop.
Een uit zaailingen geselecteerde plat-bolronde vorm met vooral aan de top en aan de zonzijde goudgele naalden. De kleur valt het meeste op in de winter.
Pinus parviflora 'Negishi'
Zilveren medaille; inzender Le Feber & Co. B.V., Boskoop.
Los vertakte struik met schuin uit.staande zijtakken. De 3.5-4.5 cm lange grijsgroene tot
blauwachtig groene naalden ZIJn mm of meer gedraaid.
Pinus pumila Dr. V.
Zilveren medaille; inzender Drayer B.V., Heemstede.
Nog onbenaamde selectie uit de soort Pinus pumila.
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Ch a m aecyparis obtusa 'Green Diamond '
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