Veldkeuringen 2019
R.T. Houtman

In 2019 werden vijf gewassen door de keurings
commissie van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen met de KVBC-Award bekroond.
Zoals gebruikelijk kregen de inzenders van deze
planten, al naar gelang de kwaliteit van de nieuwe
cultivars, medaillecertificaten in Goud, Zilver of Brons.
Scorekaart

Cornus kousa ‘Rutpink’ (Scarlet Fire)
KVBC-Award Zilver

De KVBC-Awards worden toegekend na veldkeuring van nieuwe cultivars. Al naar gelang de
kwaliteiten van de plant kan de KVBC-Award
worden toegekend in brons, zilver of goud. Bij het
keuren wordt gebruik gemaakt van een scorekaart.
Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria geeft
de scorekaart een compleet beeld van de eigenschappen van de plant. Uiteraard discussieert de
keuringscommissie over de plant aan de hand
van de criteria op de scorekaart. De conclusies
worden, naast de cijfermatige score, in het rapport
opgenomen. De gemiddelde score van de criteria
bepaalt of, en zo ja, voor welke KVBC-Award de
noviteit in aanmerking komt. Op deze manier is er
een cijfermatige onderbouwing. De scorekaarten
worden niet alleen bij veldkeuringen gebruikt,
maar ook tijdens de tentoonstellingskeuringen.
Na tentoonstellingskeuringen (GrootGroenPlus
en Plantarium) worden geen KVBC-Awards
toegekend. Dit zijn namelijk momentopnames.
Tijdens veldkeuringen kan de keuringscommissie de plant op meerdere momenten per jaar – of
jaren – beoordelen.

Winner: Rutgers State University of New Jersey,
New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten van
Amerika, 2015
Inzender: Joh. Stolwijk & Zonen BV, Boskoop
groeiwijze: dicht vertakte, breed opgaand groeiende, bladverliezende heester met een breed ovale,
later vrijwel ronde habitus. De uiteindelijke hoogte
is niet bekend, maar ‘Rutpink’ wordt hoger dan 3 m.
bladeren: tegenover elkaar staand, ovaal tot
ellipsvormig, bladtop spits, bladvoet stomp tot
rond, bladrand duidelijk gegolfd. Bladeren circa
10 cm lang en 5-6 cm breed, bovenzijde donkergroen (137A/B), onderzijde lichter (138B).
bloeiwijze: eindstandig op de jonge scheuten,
bestaand uit een hoofdje van kleine bloemen
omgeven door vier kruislings tegenover elkaar
geplaatste grote bloemdekbladeren (bracteeën).
bloemen: klein, geelgroen en niet erg opvallend.
Bloemdekbladen opvallend, ovaal, top toegespitst,
voet stomp tot afgerond, circa 6-7 cm lang en
3-3,5 cm breed. Bovenzijde donker rozerood
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Cornus kousa ‘Rutpink’ (Scarlet Fire)
(foto: rh)
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(54A/B), onderzijde lichter (51B). Bij verbloeien
kleuren de bloemdekbladen lichter. Bloeitijd eind
mei-begin juni.
‘Rutpink’ is een duidelijke verbetering van de alom
bekende ‘Satomi’. De bloemen van ‘Rutpink’ zijn
iets groter dan bij ‘Satomi’ en de bloemdekbladen
zijn duidelijk smaller en met een meer toegespitste
top. Ze zijn ook dieper en meer intens rozerood
van kleur, waar ‘Satomi’ meer donker zalmkleurig
roze bloemdekbladen heeft. Overigens is het
bekend dat de kleur van de bloemdekbladen van
‘Satomi’ in sommige jaren wat lichter/fletser is dan
in andere. Bij ‘Rutpink’ is dat niet het geval; de
bloemdekbladen hebben altijd de diep rozerode
kleur.
‘Rutpink’ ontstond in het kruisingsprogramma
van de Rutgers State University of New Jersey, een
instituut dat ook in het verleden al meerdere cultivars van Cornus heeft geïntroduceerd. De moederplant van ‘Rutpink’ is een onbenaamde zaailing uit
een kruising tussen C. kousa ‘Satomi’ en C. kousa
‘Beni-fuji’. De zaailing ‘Rutpink’ ontstond na vrije
bestuiving, hierdoor is de vaderplant onbekend.
Het staat dus niet vast dat dit ook een C. kousa was.
Hydrangea arborescens ‘NCHA2’
(Pink Annabelle)
KVBC-Award Zilver
Winner: Thomas Ranney, North Carolina
State University, Raleigh, North Carolina,
Verenigde Staten van Amerika, 2015
Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
groeiwijze: dicht vertakte, breed spreidendopgaand groeiende bladverliezende heester met
een ronde habitus tot circa 1-1,25 m hoog of iets
hoger en even breed.
bladeren: tegenover elkaar staand, breed ovaal,
bladtop toegespitst, bladvoet rond, bladrand getand
tot gezaagd. Bladeren circa 6-9 cm lang en circa
3-8 cm breed, bovenzijde donkergroen (139A),
onderzijde donker olijfgroen (146A).
bloeiwijze: in dichte eindstandige samengestelde
tuilen, halfbolvormig, circa 5-8 cm hoog en circa
12-15 cm in doorsnede, bestaand uit steriele lokbloemen en fertiele bloemen.
bloemen: fertiele bloemen klein en onopvallend
verborgen onder de steriele lokbloemen. Steriele

Hydrangea arborescens ‘NCHA2’ (Pink Annabelle)
(foto: vp)

Hydrangea arborescens ‘NCHA3’ (Ruby Annabelle)
(foto: rh)

Lagerstroemia indica ‘Lage001’ (Eveline)
(foto: rh)

lokbloemen met vier, kruislings tegenover elkaar
staande breed ovale kelkblaadjes. In knop diep
rozerood (63A), bij openen paarsroze (67C tot
65A), lichter paarsroze verblekend bij uitbloeien
(65C) . Bloeitijd eind mei tot begin augustus.
‘NCHA2’ ontstond in hetzelfde kruisings
programma als de oudere ‘NCHA1’, die eveneens
onder de handelsnaam Pink Annabelle op de
markt werd gebracht. De nieuwe ‘NCHA2’ is
overigens een duidelijke verbetering ten opzicht
van ‘NCHA1’. De plant vertakt beter, het blad is
donkerder en de bloemen zijn intenser en dieper
van kleur. De takken zijn stevig, wat belangrijk is
als de plant bloeit. De bloeiwijzen zullen dan niet
bij de eerste de beste regenbui te zwaar worden
en de takken laten doorbuigen waardoor de plant
open valt.

Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
groeiwijze: dicht vertakte, breed spreidend-opgaand groeiende bladverliezende heester met een
ronde habitus tot circa 1 m hoog en even breed.
bladeren: tegenover elkaar staand, breed ovaal,
bladtop toegespitst, bladvoet kort wigvormig tot
rond, bladrand getand tot gezaagd. Bladeren circa
5-11 cm lang en circa 4-8 cm breed, bovenzijde
donker olijfgroen (147A), onderzijde lichter olijfgroen (146A/B).
bloeiwijze: in dichte eindstandige samengestelde
tuilen, halfbolvormig, circa 5-8 cm hoog en circa
7-14 cm in doorsnede, bestaand uit steriele lokbloemen en fertiele bloemen.
bloemen: fertiele bloemen klein en vrij onopvallend verborgen onder en tussen de steriele lokbloemen. Steriele lokbloemen met vier, kruislings
tegenover elkaar staande breed ovale kelkblaadjes,
bovenzijde diep rozerood (60C), lichter rozepaars
verblekend bij uitbloeien (70C). Onderzijde van
kelkblaadjes donkerder paarsroze (60A). Bloeitijd
eind mei tot begin augustus.
‘NCHA3’ ontstond in hetzelfde kruisingsprogramma als de hierboven beschreven ‘NCHA2’ en
de oudere ‘NCHA1’. In de veredelingslijn om een

roodbloeiende H. arborescens cultivar te verkrijgen is ‘NCHA3’ een belangrijke vooruitgang. Het
is een compactere plant dan ‘NCHA2’, eveneens
met stevige takken die niet te snel doorbuigen bij
regenval. De bloemen zijn diep rozerood van kleur
en combineren goed met de donker olijfgroene
bladeren. Het is de meest rood bloeiende cultivar
van dit moment.

Hydrangea arborescens ‘NCHA3’
(Ruby Annabelle)
KVBC-Award Goud
Winner: Thomas Ranney, North Carolina State
University, Raleigh, North Carolina, Verenigde
Staten van Amerika, 2015
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Lagerstroemia indica ‘Lage001’ (Eveline)
KVBC-Award Zilver
Winner: Theo Kuijpers, Heythuysen, 1998
Inzender: Plantipp BV, IJsselstein
groeiwijze: dicht vertakte, breed opgaand groeiende bladverliezende heester met een omgekeerd
ovale tot smal waaiervormige habitus. Zal waarschijnlijk ruim 2 m hoog worden.
bladeren: tegenover elkaar staand, maar aan
jonge scheuten vaak verspreid staand, breed omgekeerd eirond, bladtop spits, bladvoet wigvormig,
bladrand grof gegolfd, grijzig rood aangelopen.
Bladeren circa 3-4 cm lang, bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter groen tot iets grijzig rood
aangelopen.
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bloeiwijze: in dichte eindstandige pluimen,
tot circa 18 cm lang.
bloemen: circa 3 cm in doorsnede, met zes kroon
bladen, sterk gegolfd met zeer sterk gekroesde randen. Bij openen helder donkerroze, bij uitbloeien
licht roze verkleurend. Diepgele helmhokjes zichtbaar in het hart van iedere bloem. Bloeitijd eind
juli tot half september.
‘Lage001’ werd geselecteerd vanwege de uitbundige bloei in het Noordwest-Europese klimaat
en de winterhardheid. Sinds de ontwikkeling is
de plant nooit door vorst beschadigd. Het is een
gedrongen groeiende, dicht vertakte struik met
gezond donkergroen blad. De bladeren kunnen
een oranjegele tot oranjerode herfstkleur geven,
maar dit is niet ieder jaar gegarandeerd. Door deze
gedrongen habitus is de plant ook toepasbaar in
kleinere tuinen. In de tweede helft van de zomer
verschijnen de forse bloempluimen met helder
donkerroze bloemen. De gele helmhokjes zorgen
voor een mooi contrast in de pluimen. De plant
bloeit bijzonder rijk. De combinatie van eigenschappen maken ‘Lage001‘ een zeer bruikbare
plant met een hoge sierwaarde. Hierin is ‘Lage001’
niet uniek in het sortiment, maar de bloemkleur
maakt de plant uniek.

Kroon ovaal tot breed ovaal. Vormt relatief licht
zijhout. Hoogte circa 9 m.
bladeren: verspreid, smal ovaal tot ovaal, bladtop
spits tot iets toegespitst, bladvoet wigvormig tot
stomp, bladrand licht gegolfd. Bladeren circa
4,5-7 cm lang, bovenzijde iets glanzend donkergroen, onderzijde lichter groen. Herfstkleur
roodoranje tot dieprood
bloeiwijze: alleenstaand, in paren of in bundels
van drie (soms vier) bijeen.
bloemen: circa 3 cm in doorsnede, in knop zeer
lichtroze, na openen lichter en tijdens de bloei
verblekend naar rozewit tot wit. De basis van de
kroonblaadjes is roze. Meeldraden crèmekleurig,
weinig opvallend. Bloeitijd eind maart tot april.
Binnen het geslacht Prunus zijn de kleine boomvormige hybriden op basis van P. ×yedoensis
populair. Ze groeien goed, zijn relatief gezond en
bloeien vroeg en uitbundig. Ze geven ook vaak
goede herfstkleuren. ‘Mieke’ werd geselecteerd als
zaailing van P. ‘Pandora’, die ontstond uit
een kruising tussen P. ×subhirtella ‘Rosea’ en
P. ×yedoensis. De relatief slanke boomvormige
habitus onderscheidt ‘Mieke’ van andere cultivars.
Daarbij maakt de boom relatief licht zijhout,
waardoor de kroon ook luchtig blijft en niet snel
zal uitzakken. Hoewel de bloemen rozewit tot wit
zijn, lijkt de boom toch roze te bloeien. Dit is het
effect van de roze basis van ieder kroonblaadje.
De herfstkleuren zijn mooi, maar niet duidelijk
beter dan bij andere cultivars. ‘Mieke’ lijkt het
meest op ‘Felice’, maar wijkt hiervan af door de
meer boomvormige habitus en lichter zijhout.

Prunus ‘Mieke’ (Royal Flame)
KVBC-Award Brons
Winner: J.J. van den Brandhof, Hemmen, 2015
Inzender: Plantipp BV, IJsselstein
groeiwijze: opgaand groeiende bladverliezende
boom met een doorgaande harttak.

Prunus ‘Mieke’ (Royal Flame)
(foto: rh)

sum mary
In 2019 five cultivars were awarded a KVBC-Award. When plants are assessed, the Trials Committee
of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC) uses score sheets. Committee members give ratings
for a fixed number of criteria per plant. Depending on the total score an award can be given in Bronze,
Silver or Gold. A better insight in the assessment process is created by using and publishing these
score-sheets. It can also give breeders an idea of the criteria their plants must meet in order to get
a high score.
Of the five awarded plants in 2019, one plant was awarded a KVBC-Award in Gold, three plants
were awarded a KVBC-Award in Silver and one plant was awarded a KVBC-Award in Bronze.
The awarded plants are described here (in Dutch).
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