.HXULQJHQ
R.T. Houtman
2SGHNZHNHULMYDQ3ODQW3XEOLFLWHLW+ROODQG 33+ ZHUGLQVOHFKWVppQJHZDVGRRU
GH NHXULQJVFRPPLVVLH YDQ GH .RQLQNOLMNH 9HUHQLJLQJ YRRU %RVNRRSVH &XOWXUHQ PHW HHQ
PHGDLOOHEHNURRQG'LWKDGDOOHVWHPDNHQPHWGHRSKHI¿QJYDQ33+EHJLQ'HSODQW
ZHUGEHRRUGHHOGRSVLHUHQJHEUXLNVZDDUGH

Door het opheffen van het PT (Productschap
Tuinbouw) heeft de PPH per 1 januari 2013 haar
ZHUN]DDPKHGHQEHsLQGLJG'LWKLHOGRRNLQGDW
de opplant die de KVBC voor de keuringen op
de kwekerij van de PPH niet meer kon plaatsvinden. Inmiddels is de opplant voor veldkeuringen
verplaatst naar de Sortimentstuin “Harry van de
Laar” in Boskoop. De keuring van onderstaande
bekroonde plant werd in januari 2013 nog op de
kwekerij van de PPH afgerond.
Hamamelis ×intermediaµ$MDQ¶
Bronzen Medaille

WINNER: J.H.M. van Heijningen, Breda, Nederland, 2010
INZENDER: J. van Heijningen, Meerlo
GROEIWIJZE ODQJ]DDP JURHLHQGH ÀLQNH VWUXLN
met een vaasvormige habitus.
BLOEMEN: hangend tot iets uitstaand; kelk purperrood; kroonbladen 20-22 mm lang en 1,5
mm breed aan de basis tot 2,5-3 mm breed aan
de top; geeloranje, RHS-CC 20A/21B (Yellow-Orange Group), basis 30D (Orange-Red
Group); aangenaam licht geurend.
BLOEITIJD: (eind) januari-februari
Zeer rijkbloeiende struik met een zeer regelmatig vaasvormige habitus en een goede vertakking. De bloemen zijn fraai geeloranje en het
donker purperrode kelkje kleurt prima bij de
kroonbladen, waardoor de bloemen een “war-

me” uitstraling krijgen. Ze geuren licht en aangenaam en openen omstreeks januari-februari.
De bloemen hangen naar beneden, wat typisch
is voor veel H. ×LQWHUPHGLD cultivars. De bloemkleur is op zich niet uniek, ook ‘Winter Beauty’, ‘Glowing Embers’ en ‘Vesna’ hebben min
of meer dezelfde bloemkleur. Maar de combinatie met de regelmatige, goede plantvorm gaf
de doorslag om aan deze plant een Bronzen
Medaille toe te kennen.
In 2001 heeft J.H.M. (Jan) van Heijningen vier
nieuwe cultivars onder nummer aan G. van
Santvoort gegeven om te testen. Hier zaten de
latere ‘Arnhem’ en ‘Amanon’ bij, alsook een
selectie die sterk op ‘Aphrodite’ lijkt, maar ’s
winters blad blijft vasthouden. De vierde selectie was de nu bekroonde ‘Ajan’, onder nummer
48. Om onbekende redenen is hij niet doorgegaan met deze nummer 48, wel heeft hij de planten later weer op zijn land gezet. ‘Ajan’ werd dus
in eerste instantie door Jan van Heijningen geselecteerd, maar vervolgens heeft hij deze nooit
benaamd of geïntroduceerd. Na het overlijden
van Van Heijningen heeft zijn zoon, J. (Joost)
van Heijningen de plant alsnog geselecteerd
en naar Jan van Heijningen genoemd. Geheel
in traditie met de door Van Heijningen gegeven cultivarnamen zoals ‘Amanon’, ‘Angelly’,
‘Aphrodite’ en ‘Arnhem’ moest de cultivarnaam
met een “a” beginnen. Zo ontstond ‘Ajan’ als
cultivarnaam.

Summary
2QHSODQWKDVEHHQDVVHVVHGVHYHUDOWLPHVGXULQJDQGUHFHLYHGDPHGDOIURPWKHMXGJLQJFRPPLWWHHRIWKH5R\DO%RVNRRS+RUWLFXOWXUDO6RFLHW\$GHVFULSWLRQRIWKHSODQWDQGLW¶V
RULJLQVLVJLYHQLQ'XWFK7KLVSODQW+DPDPHOLVîLQWHUPHGLDµ$MDQ¶UHFHLYHGDEURQ]HPHGDO
7KHSURWRFRORIWKHMXGJLQJFRPPLWWHHKDVEHHQFKDQJHGLQ3ODQWVUHFHLYHPHGDOVLQVWHDG
RIDZDUGVVLPLODUWRWKHMXGJLQJV\VWHPXVHGDW3ODQWDULXPDQG*URRW*URHQ3OXV
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