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TENTOONSTELLING HERFSTWEELDE 1968

De Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen hield van 19 tot 21 september 1968
in de Beurshal te Boskoop een vaktentoonstelling onder de naam " Herfstweelde". Een
groot aantal nieuwere planten werd op deze tentoonstelling ingezonden. Het betrof hier
voornamelijk Coniferen, Calluna en Clematis.
De keuri ni,;~Co mmissie kende go ud e n en zi I ve ren m e d a i 11 es toe aan de hieronder genoemde plan ten .

CONIFEREN
Chamaecyparis law s . ' Blue Surprise' (de Beer)
Gouden medaille; inzender A. P . J. de Beer, Tilburg.
Een uit zaad gewonnen, dicht kegelvormige, sterk vertakte vorm. De kleur vah de naaldvormige bladeren is opvallend blauwgrij s. Gelijkt iets op Cham. laws. 'Ellwoodii ' en 'F letcheri'.
Reeds bekroond met Getuigschrift van Verdienste in 1967. (Zie Dendraflora S, blz. 69).
Chamaecyparis law s. 'Delorme' (Delorme, Frankrijk)
Zilveren medaille; inzender fa . B. P. J. Tromp, Boskoop .
Brede piramidale kegelvorm met fijne, platte vertakking; éénkleurig groen.
Chamaecyparis laws. 'Ellwood's Gold' (A. P . H illier , Engeland)
Zilveren medaille; inzender J. C. Rijnbeek, Boskoop.
Een lichtgeel-kleurige sport uit de bekende Cham. laws. 'Ellwoodii'.
Chamaecyparis laws. 'Golden Wonder' (Bosman)
Gouden medaille; inzenders N. Th. Bosman en fa. Jan Spek, Boskoop.
Een nieuwe, uit zaad gewonnen, diep goudgeel gekleurde, opgaande vorm; in habitus op
Cham. laws. 'Lane' gelijkend, m aar dieper goudgeel.
Chamaecyparis laws. 'Howarth's Gold' (import uit Engeland)
Zilveren medaille; inzender W. J. Spaargaren N.V., Boskoop.
Compacte kegelvorm met opgaande, platte twijgen, lichtgele bladeren, binnen in de plant
lichtgroen.
Chamaecyparis laws. 'Kelleriis Gold' (Poulsen, Denemar ken)Zilveren medaille ; inzender fa. F . J. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
Slanke, piramidale zuilvorm met dofgeel gekleurde bladeren. Bleek in Denemarken de
meest winterharde gele cultivar van Chamaecyparis lawsoniana te zijn. Niet t e verwarren
met Cham. laws. ' Kelleriis', een blauwe vorm.
Wordt in "Manual of Cultivated Conifers" onder de naam ' Kelleriis Lutea' genoemd, maar
niet beschreven.
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Chamaecyparis laws. 'Stardust' (Langenberg)
G~uden medaille; inzender L. C. Langen berg, Boskoop.

;;~ ~lt ~a;d :rewonnen, sterk groeien~e,

dicht breed-piramidale plant met veerachtige vereur van de ~chub':'ormrge bladeren is zwavelgeel, ook binnen in de lant
Verkreeg m 1965 een Getmgschnft van Verdienste. (Zie Dendraflora 3, blz. 74). p
·
]g ng, . e

Chamaecyparis l~ws .. 'Tilgate' (Tilgate Pl. Research St., Engeland)
Zllveren medarlle; mzendtr W . ]. Spaargaren N.V., Boskoop.
Een compacte, platte bolvorm met gedraaide vertakking; kleur diepgroen .

Pinus parviflora 'Tempelhof' (Konijn)
Zilveren medaille; inzender fa. L. Konijn & Co. , Reeuwijk
pgaande, dun vertakte vorm met blauwachtige naalden, sterker groeiend dan de bekende
Pinus parvijlara 'Glauca'.
Een door Konijn in het Gimbom Pinetum te Doorn aangetroffen, uit zaad gewonnen vorm
van Pinus parvijlara en door hem in de handel gebracht . Vormt een fors groeiende kleine
boom, die in 3 jaar na enting reeds 50 cm kan worden .
Pinus pumila 'Globe'
syn. Pinus cembra 'Globe' in Den Ouden & Boom "Manual of Cultivated Conifers", 30 I

Cha~aecyparis laws. - dwergvorm A (Streng)
Zrlveren medaille; inzender Th. Streng, Boskoop.

Dwergvorm, gelijkend op Cham. laws. 'Minima Glauca', maar fijner vertakt.
Cha~aecyparis pisifera 'Sungold' (Grootendorst)
Zrlveren medaille; inzender fa. F. ]. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
E.ent brobnsgeel gekleurde sport uit Cham. pisijera 'Filifera Aurea' die echter in sterke zon
me ver randt.
'
Een oude, in Boskoop ontstane vorm, die voorheen niet werd benaamd.

Junip.erus chinensis 'Sulphur Spray' (Konijn)
Zllveren medaille; inzender fa. L. Konijn & Co., Reeuwijk
Een zwavelgeel getinte sport uit de bekende ]uniperus chinensis 'Hetzii'.
Juniperus communis Graciosa (Konijn)
Z~lveren medaille; inzender fa. L. Konijn & Co., Ree u wijk.

;e~ ~ltd zaad gewonnen, ~~ér ~racieuze, breed uitgroeiende struik; twijgen zijn fris lichtlet.naaldten ZIJn zeer fiJn en smal, 5- 10 mm lang, puntig, lichtgroen bovenziJ'de
blrurn,
'
auwac 1 rg ges reept.
Werd door L. Konijn & Co. ingezonden onder Nr. 6612.
Picea abies 'Little Gem' (Grootendorst)

Go~den medaille; inzender fa. F. ]. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
ieer tie~ne dwergvorm, ~Is heksenbezem ontstaan in een plant van Picea abies 'Nidiformis'.
en eme, kussenvormrge, r,latte ?olvorm met zeer dichtstaande, dunne, kleine naalden
(2-5 mm) · Verkreeg een Getmgschnft Eerste Klas in 1967 (zie Dendraflora 5, blz. 69).
Picea glauca 'Alberta Globe' (Streng)
Gouden medaille; inzender C. Streng J z., Boskoop.

(1965).
Gouden medaille; inzenders fa. L. Konijn & Co., Reeuwijk en fa . H.]. Drayer, Heemstede.
Een prachtige, dichte bolvorm van de Japanse Pinus pumila, aangetroffen als 2 m grote,
zeer oude plant in het Gimbom Pinetum in Doorn; vermeerdèrd door beide bovengenoemde
inzenders.
Vormt een perfecte bolvorm; naalden dun, 5- 7 mm, mooi blauw gekleurd. Deze zeer opvallende vorm werd door de keuringscommissie gekozen als de beste nieuwe conifeer van de
ten toonstelling "Herfstweelde I 968" . _
Werd door L. Konijn & Co. ingezonden onder de naam Pinus cembra 'Globe' en door fa.
H. ]. Drayer als Pinus pumila Kg I.

Taxus baccata 'Raket' (Haalboom)
Zilveren medaille; inzender fa. W. Haalboom & Zonen, Drie bergen.
Een uit zaad gewonnen, opgaande, breed-piramidale vorm met donkergroene, li- 2 cm
lange en 2-2! mm brede naalden . Een forse plant; door de smalle, maar dichte groei zeer
geschikt voor hagen .
Werd in 1967 bekroond met een Getuigschrift van Verdienste (zie Dendraflora 5, blz. 70).
Taxus baccata 'Summergold' (Ravensberg)
Zilveren medaille; inzender fa. Ravensberg & Co., Hazerswoude.
Een goed groeiende, platte, breed-uitgroeiende plant met iets schuinopgaande takken . De
naalden zijn 2-3 cm lang, aan de randen geel gekleurd, in de zomer voor het grootste gedeelte geel, in de winter meer groenachtig geel. Verbrandt niet in felle zon.
Een oude vorm, eerst in 1967 definitief benaamd, nadat hij in 1967 een Getuigschrift van
Verdienste verkreeg (zie Dendraflora 5, blz. 70). Werd onder meerdere namen verspreid,
o.a. als Taxus baccata harizantalis aurea.

~en spflt uit de bekende Picea glauca 'Conica'. Vormt een goed vertakte, iets losse bolvorm .

e naa en ZIJn hcl:tgroe?, 6- 9 mm lang, dun als bij 'Conica'.
Verkreeg een Getmgschnft van Verdienste in 1967 (zie Dendraflora 5, blz. 69).

'

Picea pungens 'Blue Trinket' (Konij n)
Zilveren medaille; inzender fa. L. Konijn & Co., Reeuwijk
~en :it zlaakilingen geselecteerde compacte vorm; vormt een gedrongen breed-kegelvormige
Pan , ge IJ top een compacte Pzcea pungens 'Endtz'.
Pinus nigra 'Nana'
Zilveren medaille; inzender fa. H. ]. Drayer, Heemstede.

~en ~eer oude~ "vergeten" bolvorm van de bekende Oostenrijkse Den. Een oud exemplaar
ts onb vrboeger rdn het Arboretum te Wageningen. Door de fris donkergroene kleur en in sepem er ewaas e knoppen zeer decoratief.

Taxus media 'Anthony Wayne' (Hess, U.S.A.)
Zilveren medaille; inzender fa. F. ]. Grootendorst & Zonen, Boskoop.
Een zuilvormige, zeer goed vertakte plant met rechtopgaande takken en kleine, groene, in de
zomer lichtgroene naalden .
Behoudt ook zonder snoeien de opgaande habitus.
Taxus media 'Parade'
Gouden medaille; inzender W.]. Spaargaren N.V., Boskoop.
Een zuilvorm, in groeiwijze het midden houdend tussen Taxus baccata 'Fastigiata' en Taxus
media 'Hicksii'. Meer winterhard dan eerstgenoemde. De naalden zijn mooi donkergroen.
Draagt vruchten.
Een door John Vermeulen & Son in U.S.A. gewonnen vorm (Nr. 8), maar door hem nooit
benaamd.
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Thuja occidentalis 'Skogholm' (Skogsholmens Plantskolor, Zweden)
Zilveren medaille; inzender fa. Brand & Zonen, Boskoop.
Opgaande, dichte, goed groeiende zuilvorm, gelijkend op T huja acc. 'Rosenthalii', frisser
groen loof, schijnt weinig of géén dode (bruine) bladeren in het midden van de plant te
hebben.

Calluna vulgaris 'Robert Chapman' (Sparkes)
Gouden medaille; inzender fa. P. G. Zwijnenburg, Reeuwijk.
Loof bronsgeel, in de winter prachtig brons-rood; bloemen paarsrose in augustus tot september; brede groeier met opgaande twijgen tot 45 cm hoog. Een vooral in de winter zeer
mooi gekleurde cultivar.

Thuja occidentalis - dwergvorm
Zilveren medaille; inzender fa. J ac. Schoemaker, Boskoop.
Kleine, zeer compacte kegelvorm met een frisgroene kleur; vertakking als bij de oude
Thuja acc. 'Spiralis'.

Clematis 'Etoile de Malicorne' (A. Girault, Frankrijk)
Gouden medaille; inzender fa. J ac. M. Nieuwesteeg, Boskoop.
Bloemen: lavendel-blauw, rose getint met Petunia-rode streep op gespitste kroonbladeren,
licht bruinachtig rose meeldraden, doorsnede 15-20 cm; bloeitijd mei en daarna in augustus-september. Behoort tot de "Patens" groep.

Thuja standishii X plicata (import uit Denemarken)
Zilveren medaille; inzender fa. F. ]. Groetendorst & Zonen, Boskoop.
E~n al~ soort-kruising n?g onbenaarr1de hybride uit Denemarken. Fors groeiende plant met
WIJd-mtstaande vertakkmg op de WIJ ze van Thuja standishii, met helderder, fris glimmend
groen loof.

LOOFHOUTG EvVASSEN
Acer palmaturn 'Atrosanguineum' (import uit Japan)
Zilveren medaille; inzender W .]. Spaargaren N.V., Boskoop.
Een groenbladige cultivar met betrekkelijk kleine, 5-lobbige bladeren, die in de herfst rood
kleuren. De twijgen zijn opvallend donkerrood gekleurd.
Of de benaming juist is, is niet zeker.
Acer palmaturn 'Dissectum Garnet' (Guldemond)
Gouden medaille; inzender fa. Guldemond & Co., Boskoop.
Een goed groeiende cultivar met zeer donker bruinrode blaadjes; de donkere kleur blijft
de gehele zomer behouden.
Acer pennsylvanicum 'Select' (van der Bom)
Zilveren medaille; inzender fa. Alph. v. d. Bom, Oudenbosch .
Een selectie met grote, frisgroene bladeren, tot laat in het najaar hun kleur behoudend.
Bovendien opvallend door de mooi gestreepte schors.
Calluna vulgaris 'Golden Feather' (Sparkes)
Gouden medaille; inzender fa. W. de Jong & Zonen, Boskoop.
In de zomer prachtig geel, in de winter zachtoranj e loof ; bloemen sporadisch aanwezig, licht
lila. Betrekkelijk fors groeiende, spreidende groeiwij ze. In E ngeland wordt opgegeven, dat
deze cultivar 35 cm hoog en tot 60 cm breed kan worden.
Calluna vulgaris 'Gold Haze' (Sparkes)
Zilveren medaille; inzender fa. P. G. Zwijnen burg, Reeuwijk.
Loof zuiver diepgeel, in de winter ook geel ; bloemen in augustus-september, helderwit, niet
storend tegen het gele loof; groei opgaand, 40-50 cm hoog.
Calluna vulgaris 'lngrid Bouter' (Bouter)
Zilveren medaille; inzender C. Bouter, Boskoop.
Sport uit 'Tib' met gevulde, meer roodgekleurde bloemen ; opgaande groeier als 'Tib'.

Clematis 'Mrs. N. Thompson' (Pennell, Engeland)
Zilveren medaille; inzenders fa. J ac. M. Nieuwesteeg en ]. van den Nieuwendijk,
Boskoop.
Bloemen: diepviolet met levendig rode streep; bloeitijd mei-juni en in september aan het
jonge gewas. Behoort tot de "Patens" groep.
Clematis 'Rouge Cardinal' (import Üit Frankrijk)
Gouden medaille; inzender fa . J ac. M. Nieuwesteeg, Boskoop.
Bloemen : bij het opengaan donkerfluweelrood, later kardinaalsrood, bruinrode meeldraden;
doorsnede 15-20 cm, bloeitijd augustus-oktober.
Erica cinerea 'Atrosanguinea' (Smith's Var.) (Smith)
Gouden medaille; inzender fa. P. G. Zwijnen burg, Reeuwijk.
Een zeer laag, compact plantje, vanaf juni tot oktober (!)bedekt met intensief rode bloempi es; slechts ca. 15 cm hoog; blad donkergroen. De meest rode van de E. cinerea vormen; zoals alle andere vormen \·an Erica cinerea in Nederland slechts matig winterhard.
Erica cinerea 'Cevennes' (Wisley Gardens)
Zilveren medaille; inzender fa. P . G. Zwijnen burg, Reeuwijk.
Lavendelrose, grote bloemen, doorbloeiend van juli tot oktober aan betrekkelijk lange stelen, tot 25 cm hoog; opgaande groeiwij ze, 30-35 cm breed.
Erica cinerea 'P. S. Patrick' (Maxwell & Beale)
Zilveren medaille; inzender fa. P. G. Zwijnenburg, Reeuwijk
Zeer diep purperkleurige bloemen in augustus-september , in lange trossen aan 30-40 cm
hoge stelen; groeit breed-uit t ot 50 cm diameter. Eén van de mooist e purperkleurige cultivars.
Erica tetralix 'Helma' (Zwijnenburg)
Zilveren medaille ; inzender fa. P. G. Zwijnenburg, Reeuwijk.
Winterharde plant, door Zwijnenburg in het wild gevonden, met mauverose bloemen, die
naar alle zijden zijn gericht aan de top van ca. 25 cm lange st elen ; bloeitijd juni-september.
Bladkleur grijsgroen. In Nederland winterhard.
Hypericum persistens 'Elstead' (Ladhams)
Gouden medaille ; inzender fa. H. van der Smit, Reeuwijk.
Een mooie, betrekkelij k laagblijvende cultivar met aanvankelijk helder lichtend rode, later
bruinzwarte vruchten.
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Ilex crenata-geelbladige sport
Zilveren medaille; inzender fa. Guldemond & Co., Boskoop.
Een geelbladige sport uit !lex crenata 'Convexa' .
Malus 'Neville Copeman' (Wright, Nieuw-Zeeland)
Gouden medaille; inzender Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Een sierappel met grote, paarsrode bloemen; vooral opvallend door de 3-4 cm grote, ronde,
felrode vruchten, die tot oktober blijven hangen.
Malus 'Red Sentinel'
Zilveren medaille; inzender fa. Al ph. van der Bom, Oudenbosch.
Een sierappel, opvallend door de felrode vruchten, ter grootte van een kers, die in september kleuren en tot in december ( !) aanblijven.
De bloemen zijn rose in knop, wit in volle bloei. De bladeren zijn glanzend groen. Schijnt ongevoelig voor schurft te zijn.
Prunus nigra 'Mahogany Lustre' (van der Bom)
Zilveren medaille; inzender fa. Alph. van der Bom, Oudenbosch.
Een goed groeiende selectie met glimmend donkerbruine schors en gezond groen blad, dat
tot laat in de herfst groen blijft.
Pyracantha fortuneana 'Golden Glow' (import uit Frankrijk)
Zilveren medaille; inzender fa. B. P. J. Tromp, Boskoop.
Deze vuurdoorn heeft talrijke kleine, heldergele vruchten . Of deze in Nederland voldoende
winterhard is, dient te worden onderzocht. Werd ingezonden onder de naam Pyracantha
crenatoserrata 'Golden Glow' .
Verbena 'Lawrence Johnstone'
Zilveren medaille; inzender fa . E. Griffioen & Zonen, Voorschoten .
Niet winterhard half-struikje met felrode bloemen.
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