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F . SeR NElDER

NIEUWE RHODODENDRONS EN AZALEA'S 11
( 1965-1968)

De Royal Horticultural Society in Engeland verzamelt namen en beschrijvingen van nieuwe
rhododendrons en azalea's om deze onder te brengen in het "International Rhododendron
Register".
In Dendraflora II ( 1965) werd een lijst gegeven van cultivars die in de periode 1958- 1964 in
Nederland ontstonden of geïntroduceerd werden. Onderstaande lijst geeft de nieuwigheden
van de periode 1965- 1968. Bovendien werden nog een aantal variëteiten - vooral Japanse
azalea's - doorgegeven die al veel ouder zijn maar tot nu toe aan de aandacht ontsnapten .
::-.<ogmaals zij er hierop gewezen dat willen.deze lij sten compleet zijn, iedereen die een nieuwe
rhododendron of azalea heeft, deze opgeeft bij de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Cult uren, het Proefstation voor de J?oomkwekerij te Boskoop of het I.V.T. te Wageningen.
Daarbij doen de betrokkenen er verstandig aan om van te voren ruggespraak te houden over
de benaming, omdat deze namen dienen te voldoen aan de regels gesteld door de Internationale Code voor Benaming van Cultuurplanten alvorens de registrator ze kan áccepteren
Afkortingen : G.M .
=Gouden Medaille
Z.M.
= Zilveren Medaille
Get . Verd. = Getuigschrift van Verdienste
TU IN H Y BRIDE N

'Admirable'

afkomst onbekend; (R. de Beider, Kalmhout, België); bi. 10- 14 per
tros, gefranst, karmijn (H.C.C. 28/ 1) , rose-wit centrum, macule
bruingroen; laat bloeiend.
'Dr. T jebbes '
afkomst onbekend; (C. A. van den Akker) ; blad donkergroen, 1214 cm, 5- 6 cm breed; bi. 14- 16 per tros, 9- 9t cm in diameter,
karmijnrood (H.C.C. 629/ 1), grote donkerbruine macule; zeer winterhard; laat; Get. Verd. Boskoop 1967.
'Elsie Straver'
R. campylocarpum hybride; (M . Koster & Zonen); blad geelachtig
groen, licht gebobbeld; bi. 12- 16 per tros, klokvormig, crêmegeel
(H.C.C. 663/3) met diep rode vlek op de bodem; middelvroeg;
G.M. Boskoop 1966.
':\Ianderley'
'Scandinavia' ~ x 'Fabia' (G. H . Slootjes); blad roodachtig in de
jonge scheuten; bi. 8- 10 per tros, 5t- 6t cm in diameter, donkerrood (H.C.C. 822), macule bestaand uit donkerder vlekjes; Get.
Verd. Boskoop, 1965.
'Per!e Brillante'
'Britannia ~ x 'America'; (M. Koster & Zonen); blad donkergroen,
licht gegolfd; bi. 16- 20 in grote tros, lichtrood (H.C.C. 23), macule
bestaand uit kleine donkere vlekjes; vroeg bloeiend.
'Purple Lace'
ouders onbekend; (oudere cultivar, geïmporteerd uit Engeland); bi.
gefranst, diep paarsrood; laat bloeiend.
'Rijneveld '
'Metternianum' ~ x griersonianum hybride; (Vuyk van Nes); bi.
6- 10 per tros, hangend, rose (H.C.C. 625/ 1, R.H.S. 61 D); vroeg
bloeiend; zeer winterhard, G.M. Boskoop 1966.
'Souvenir de Paul Kort' ouders onbekend; (R. de Beider, Kalmthout, België); bi. 14- 18 per
tros, diep paarsrood (H.C.C. 030); middel-laat.
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'April Glow'

'Ardy'

'Karin '

'Linda'

'Pink Bountiful'

' Red Bells'

'Tibet '

(syn . 'April Shower '); 'Wilgen's Ruby' ~ X williamsianum; (A. C.
van Wilgen) ; blad roodacht ig in de jonge scheuten, 6-8 cm lang ;
bl. 7- 10 per tros, klokvormig, 6-7 cm in diameter, roserood (buitenkant H.C.C. 2 1/ 1, binnenkant H.C.C. 622) ; vroeg; Get. Verd.
Boskoop 1965, G.M. Boskoop 1966.
'Britannia' ~ x williamsianum ; (Proefstation voor de Boomkwekerij) ; plant bolvormig, compact, halfhoog; blad breed eivormig
6- 9 cm lang; bl. 7- 8 per tros, klokvormig, rose (H .C.C. 625/ 1);
vroeg.
'Britannia' ~ x williamsianum; (Proefst at ion voor de Boomkwekerij) ; plant bolvormig, compact, halfhoog; blad breed eivormig,
5- 8 cm lang; bl. 8- 9 per t ros, groot, schotel vormig, gefranst , rose
(H.C.C. 625/ 1); vroeg bloeiend ; G.M. Boskoop 1966, Get. Verd.
Boskoop 1968.
'Britannia' ~ x williamsianum ; (Proefst ation voor de Boomkwekerij); plant bolvormig, compact, halfhoog; blad breed eivormig,
5- 8 cm lang; bl. 7- 8 per tros, open klokvormig, roserood (H.C.C.
24/ 1) ; bloeitijd half mei ; Get. Verd. Boskoop 1968.
'Essex Scarlct' ~ X williamsianum; (LeF eber & Co.) p lant compact; blad breed eivormig, bovenzij de glanzend donkergroen, onderzijde lichtgroen, S cm lang; bl. klokvormig, St cm in diamet er,
roserood ; middelvroeg.
'Essex Scarlet' ~ x williamsianum ; (LeFeber & Co. ) ; pla nt compact ; blad breed eivormig, bovenzijde donkergroen, onderzijde
lichtgroen, bladst eel roodachtig; bl. 6 per t ros, klokvormig, paarsachtig rood (R.H.S. 60 B); middel vroeg.
'Bismarck' ~ x williamsianum ; (Gebr. Boer); plant compact, halfhoog ; blad eivormig, 4- 8 cm lang; bl. rose-achtig in knop, wit in
volle bloei ; G.M. Boskoop 1966.

'Explorer'

'Goblin'
'l'Hirondelle'
'Hino-Scarlet'
' I sabel'
'Johanna'
' Kermesina'
' Leontientje'
'Lily Marleen'

'Mahler'

':VIarlene Vu yk'
'Myosotis'
'Royal Pink'

'Sikorsky'
GESCHUBDE RHODODENDRONS

' Lucky H it'

'Toreador '

zaailing van R. davidsonianum ; (fa. C. Esveld); bl. 6-8 per tros,
schotel vormig, 3- 4 cm in diameter, lilarose (R.H.S. 67 A) , m acule
best aand uit roodpaarse vlekjes; G.M. Boskoop 1965.

ouders onbekend; (oudere cultivar, België) ; plant compact; bl.
enkel, 3 cm in diameter, karmijnrose met donker hart (H .C.C.
24/ 1); vroeg-middelvroeg .
ouders onbekend; (W . C. Hage & Co., 1953) ; bl. enkel, diep lilarose; vroeg.
ouders onbekend ; (W . C. Hage & Co., 19S3) ; bl. enkel, karmijnrose
met zalm zweem (H. C.C. 62 1) ; vroeg.
identiek bevonden aan 'Campfire' (Gable U.S.A.)
ouders onbekend; (uit U .S.A., 1953) ; bl. gedeeltelijk dubbel, 4 cm
in diameter, lichtrose (H .C.C. 625/ 1) ; vroeg.
[Vuykiana] 'Florida' ~ x zaailing ; (Vuyk van Nes); blad bronsgroen ; bl. enkel, diep rood; G. M. Boskoop 1966.
ouders onbekend ; (oudere cultivar) ; bl. 3-S per t ros, klein, karmijn;
middelvroeg-laat ; zeer winterhard .
waarschijnlijk synoniem van 'Toreador' .
(syn. Marlene Vuyk); [Vuykiana] 'Little R uby' ~ x 'Dr. W . F.
Wery'; (Vuyk van Nes) ; bl. 2-5 per tros, gevuld en dubbel, 4- 4t cm
in diameter, diep rose (H. C.C. 25) ; m iddelvroeg ; zeer winterhard;
Get. Verd. Bosl<öop 1965.
[Vuykiana] zaailing ~ x Vuyk's R osyred ; (Vuyk van Nes) ; plant
laag, rijkbloeiend ; bl. 2-3 per t ros, trechtervormig, 7 cm in diameter, m auve-lila (H .C. C. 32/ 1), macule bestaand uit donkerder
vlekjes; laat; Z.M. Boskoop 19S9, Z.M. Rotterdam ) 960, G.M.
Boskoop 196S.
syn oniem van 'Lily Mar leen '.
ouders onbekend ; (oudere cultivar, Wuyt, België); bl. enkel, 3! cm
in diameter , paars (H .C.C. 632) ; vroeg.
ouders onbekend ; (oudere cultivar, W uyt, België); bl. enkel met
duidelijke, lange m eeldraden, 4 cm in diameter, rose (H .C.S. 527,
R.H.S. 62A); vroeg.
ouders onbekend; (oudere cultivar , E ngeland) ; bl. groot, oran jerood; laat.
(syn .? Leontientje); ouders onbekend ; (oudere cultivar, Wuyt,
België) ; bl. enkel, 3 cm in diameter, karmijnrose (H.C.C. 2S/ 1);
vroeg.

KNAP HILL AZALEA'S

'Golden Flare'

J APANSE AZALEA' S

'Blue Danube'
'B razier'
'Bycendron '

'Cameo'
'Christina'

'Dawn'
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('Blauer Donau ') ouders onbekend; (oudere cultivar gewonnen in
België); bl. groot, paars; middelvroeg; winterhard .
ouders onbekend ; (oudere cultivar, Wuyt, België) ; bi. en kel, 3t cm
in dia meter, donker karmijnrose (H.C.C. 24/ 1) vroeg.
ouders onbekend ; (oudere cultivar, W uyt, België); bl. enkel, S cm
in diameter, diep rose (H.C.C. 623) ; middelvroeg; Z. M. Boskoop
1966.
ouders onbekend; (ouder cultivar) ; blad geelachtig groen ; bl. enkel,
4 cm in diameter, licht paars (H .C.C. 632/ 1); vroeg.
[Vuykiana] 'Florida ' ~ x 'Louise Gable' ; (Vuyk van Nes); bl. zeer
groot, dubbel, soms enigszins gevuld, karmijn (H .C.C. 23/ 1); middelvroeg; Z.M. Boskoop 1966.
ouders onbekend ; (W. C. Hage & Co.) ; bl. enkel, diep zalmrose; zeer
vroeg.

zaailing van 'Au re a Grandiflora'; (A. C. H . Metselaar); bl. 12- 14
per t ros, 6-6t cm in diameter, goudgeel (H .C.C. 4/ 1), macule groot ,
oranj erood (H. C.C. 11 / 1), onderste kroonslippen naar beneden geslagen; Get . Je Klas Boskoop 1966, G.M. Boskoop 1966.

MOLLIS AZALEA'S

'Dinie Met selaar'

ouders onbekend; (A. C. H. Metselaar) ; bl. groot, rose ; G.M.
Boskoop 1966.

OCCIDENTALIS AZALEA'S

'Brimfield P ink'

ouders onbekend ; (Brimfield Gardens, U .S.A.) ; bl. 12- 17 per t ros,
smal buis-trechtervormig, St cm in diameter, rose (H .C.C. S27f ?)
aan de buitenkant geleidelij k overgaand in het roserood (H. C.C.
724) van de buis ; geurend.
8S

VISCOSA AZALEA'S

'Arpège'

'Rosata'

86

+

R. viscosum
X [Mollis] 'Koster's Brilliant Red' ; (Proefstation
voor de Boomkwekerij); bl. 10 per tros, buis- tot trechtervormig,
4- 4t cm in diameter, diepgeel (H.C.C. 606/ 1), buis met zalmrose
zweem, geurend; laat bloeiend; Get. Verd. Boskoop 1965, Z.M.
Boskoop 1966.
R. viscosurn
x [Mollis] 'Koster's Brilliant Red'; )Proefstation
voor de Boomkwekerij); bl. 10-11 per tros, trechtervormig, 4t cm
in diameter, donker karmijnrose (H.C.C. 27 /2), mediane ribben van
de kroon donkerder, geurend; laat bloeiend; Get. Verd. Boskoop
1965, Z.M. Boskoop 1966.

+

