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Spiraea ‘Tracy’ (Double Play Big Bang)
KVBC-Award Goud

Vernieuwende cultivar, die ontstond uit een kruis
ing tussen S. fritschiana ‘Wilma’ (Pink Parasols)
en een onbenaamde zaailing van S. japonica. Het
is een dichtvertakte, bossige struik die uiteindelijk
circa 80 cm hoog en breed zal worden. De jonge
scheuten zijn intens oranjerood van kleur. Later
kleurt dit blad geel en aan het einde van de zomer
is het dof geelgroen. In vergelijking met andere
geelbladige cultivars, zoals S. japonica ‘Goldflame’,
S. japonica ‘Goldmound’ etc., zijn de bladkleuren
van ‘Tracy’ beduidend intenser.
In het late voorjaar openen de helder paarsroze
bloemen, die bijdragen aan het kleurige effect van
‘Tracy’. Gedurende de gehele zomer verschijnen er
nieuwe bloemen, zij het niet zo rijk als tijdens de
eerste bloei in het late voorjaar. Opvallend genoeg
kleuren de uitgebloeide bloemen niet bruin, maar
licht bruingroen, wat minder ontsierend is dan
bij andere cultivars. ‘Tracy’ is breed toepasbaar in
tuinen, parken en in de openbare ruimte.

Winner: Tim Wood, Spring Meadow Nursery,
Inc., Grand Haven, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika, 2009
Inzender: Valkplant BV, Hazerswoude-Dorp
groeiwijze: bossige, breed opgaand groeiende
bladverliezende struik, hoogte en breedte circa
1 m.
bladeren: eirond, circa 4 cm lang en 2 cm breed,
bladrand dubbel gezaagd, bladtop spits, bladvoet
wigvormig. Blad bij uitlopen oranjerood (34A),
zomerblad geel (8A), later in het seizoen dof
geelgroen.
bloeiwijze: eindstandige tuil, 4-8 cm in
doorsnede.
bloemen: enkelvoudig, circa 5 mm in doorsnede,
helder paarsroze (66A/66B), mei-augustus.

sum mary
In 2020 nine recently introduced 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.
In 2020, five cultivars received a KVBC-Award in Gold, two cultivars received a KVBC-Award in Silver
and two cultivars received a KVBC-Award in Bronze. The nine award-winning plants are described.
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Oorspronkelijk zou de vakbeurs Garden Trials
& Trade in 2020 van 16 t/m 18 juni worden
georganiseerd. Helaas kon de fysieke beurs, vanwege
de wereldwijde uitbraak van Covid-19 (corona), niet
plaatsvinden. Wel vond er een virtuele beurs plaats,
zodat inzenders hun aangemelde nieuwigheden op
sier- en gebruikswaarde konden laten beoordelen
door de keuringscommissie van de KVBC. Dit
gebeurde voor het eerst onder een nieuwe naam:
KVBC Spring Challenge.
De vakbeurs Garden Trials & Trade is speciaal op
de beurskalender gezet met het doel meer aan
dacht te schenken aan innovaties in het sortiment
boomkwekerijgewassen. De beurs wordt georgani
seerd door de Stichting Vakbeurs voor de Boom
kwekerij. Garden Trials & Trade wordt steeds
georganiseerd in de week waarin ook de Flower
Trials plaatsvinden. Hierdoor zijn professionals
vanuit de hele wereld in staat ook naar BoskoopHazerswoude te komen om Garden Trials & Trade
te bezoeken.
De KVBC besloot eind 2019 om meer aandacht
te vestigen op het feit dat het de KVBC is die de
keuringen verricht, niet de beursorganisaties. Dit
leidde ertoe dat twee van de drie beurskeuringen
in 2020 nieuwe namen kregen. De keuringen

tijdens de Garden Trials & Trade heten voortaan
KVBC Spring Challenge en de keuringen tijdens
Plantarium heten KVBC Summer Challenge.
Voor deze eerste KVBC Spring Challenge werden
zeven nieuwe cultivars ter keuring aangemeld
en beoordeeld. Hoewel de daadwerkelijke beurs
online plaatsvond, werden de planten wel fysiek
door de keuringscommissie beoordeeld. Van
de ingezonden planten werden twee cultivars
bekroond met een Bronzen Medaille en vier met
een Zilveren Medaille. Er werden geen planten
met een Gouden Medaille bekroond. De bekro
ningen werden in de vorm van medaillecertifica
ten toegekend. Hier volgt een beknopte beschrij
ving van de zes bekroonde planten:
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Agapanthus ‘MP003’ (Poppin’ Purple)
Zilveren Medaille

Hydrangea macrophylla ‘HORE140103’
(Magical Jewel)
Bronzen Medaille

Inzender: Gootjes-Allplant BV, Heerhugowaard
Winner: De Wet Plant Breeders, Linbro Park,
Zuid-Afrika, 2019
Agapanthus is al vele jaren een zeer populaire
tuin-/kuipplant en het sortiment breidt zich nog
steeds gestaag uit. De laatste jaren groeit de vraag
naar lagere planten met een rijke bloei. ‘MP003’
voldoet hier ten dele aan. De gekeurde planten
waren circa 80 cm hoog, niet heel fors, maar ook
niet laag en compact. Het is een rijkbloeiende
cultivar, die bovendien een lange bloeitijd heeft,
ongeveer van begin juni tot eind augustus. De
bloemen staan goed boven het loof en zijn helder
paars van kleur. Deze kleur is niet uniek binnen
Agapanthus, maar wel erg mooi. Naarmate de
bloei vordert, hebben de individuele bloemen de
neiging iets te gaan knikken. ‘MP003’ is een blad
houdende Agapanthus en minder goed bestand
tegen vorst. De plant is vooral geschikt als kuip
plant.

Inzender: Kolster BV, Boskoop & Horteve BV,
Aalsmeer
Winner: Kwekerij Lendert de Vos BV, Reeuwijk,
2020
Aangezien er al bijzonder veel cultivars van
H. macrophylla zijn, is de introductie van nieuwe
cultivars vaker een evolutie dan een revolutie.
Dat is ook het geval bij ‘HORE140103’, die wordt
geïntroduceerd als verbetering van de oudere
rassen ‘Hokomathyst’ (Magical Amethyst) en
‘Hokomac’ (Magical Coral). De plant groeit van
nature vrij compact en vormt stevige twijgen, die
de grote, halfbolronde bloeiwijzen dragen. De ste
riele bloemen openen licht geelgroen en kleuren
vervolgens vanuit het hart roze. Naarmate de bloei
vordert kleuren de bloemen donkerder rozerood.
Hydrangea macrophylla ‘HORE1644’
(Bella Pesche)
Zilveren Medaille

Astelia ‘A1’ (Red Shadow)
Zilveren Medaille

Inzender/Winner: Kwekerij Lendert de Vos BV,
Reeuwijk, 2020
Compact groeiende hortensia met een min of
meer ronde habitus. De twijgen zijn stevig en
prima in staat om de grote, halfbolronde bloei
wijzen te dragen. De steriele bloemen openen licht
geelgroen en kleuren vervolgens zacht perzik
kleurig roze. Naarmate de bloei vordert kleuren de
bloemen donkerder en verschijnt er een aantrek
kelijk patroon van donkerder roze tot bruinrode
streepjes in de steriele bloemen. Uiteindelijk
bloeien de bloemen bruinrood uit. De zachte en
mooie opvolgende bloemkleuren zijn een toevoe
ging in het sortiment H. macrophylla.

Inzender: Hoogeveen Plants BV,
Hazerswoude-Dorp
Winner: Lindsey Hatch, Pukekohe,
Nieuw-Zeeland, 2016
Astelia zijn wintergroene vaste planten, waarvan
de circa 30 species voorkomen in Australië,
Zuidelijk Zuid-Amerika, Nieuw Zeeland en enkele
eilanden in de Stille Oceaan. Als tuinplant is het
geslacht in Europa nog grotendeels onbekend,
maar wint het langzaam maar zeker aan popula
riteit. De met een Zilveren Medaille bekroonde
‘A1’ is een aantrekkelijk uitziende plant met mooi
zilvergrijs met licht bruinrood blad. De stevige
bladeren geven de plant een robuust uiterlijk. De
bladkleuren worden roder en intenser als ‘A1’ op
een zonnige plaats staat. Astelia geeft de voorkeur
aan een vochtig humeuze standplaats en een lage
pH, hoewel de plant ook goed op droge, bescha
duwde plaatsen kan groeien. Volgens de Alpine
Society is de winterhardheid gering, maar de prak
tijk zal uitwijzen hoe dit daadwerkelijk is.

bladeren en kleine schermpjes witte of gele, tot
donker paarsrode bloemen. ‘Anne201406’ vormt
kleine rozetten van waaruit de korte bloemsteeltjes
omhoog groeien tot circa 15 cm hoogte. De bloe
men bestaan uit zes zuiverwitte tepalen, die aan de
basis rood zijn. De donkergele meeldraden geven
een mooi contrast. De bloemen van ‘Anne201406’
zijn relatief groot en de zuiverwitte kleur is even
eens een verbetering ten opzichte van bestaande
cultivars.
Sempervivum arachnoideum ‘Belsemcob2’
(Colorockz Arctic White)
Zilveren Medaille
Inzender/Winner: Belgicactus BVBA,
Westerlo, België, 2019
Al jaren zijn Sempervivum gewilde rotsplanten,
die onverminderd populair zijn in mixtrays in
tuincentra, bouwmarkten en supermarkten. Het
geslacht is veelzijdig in verschijningsvorm. Eén
van de populairdere vormen zijn de zogenaamde
“spinnenweb”-types. Hierbij zijn de bladranden en
-punten met elkaar verbonden door dunne, witte
tot zilvergrijze, draden. Met name in het centrum
van ieder bladrozet, waar de jonge bladeren dich
ter opeen staan, wordt een dicht “web” gevormd.
Planten van ‘Belsemcob2’ zijn overdekt met zeer
veel zilverwitte draden. De bladeren zelf zijn grijs
groen. Omdat de planten veel secundaire rozetten
vormen, van verschillende grootte en die onder
verschillende hoeken bij elkaar staan, krijgen ze
een bijzonder opvallend
en architectonisch uiterlijk.

sum m a ry
In June 2020, Garden Trials & Trade was held
for the third time. This trade show focuses on
the introduction of new cultivars and all
companies attending either grow and/or licence
new cultivars. Garden Trials & Trade is a
platform for breeders to show their latest
achievements.
Due to a change of policy of the KVBC, the
trials held at the show are now called: KVBC
Spring Challenge.
In this third edition of Garden Trials & Trade,
seven new varieties were announced for
assessment and assessed for their ornamental
and trade value. The trials were organized by
the Trials Committee of the Royal Boskoop
Horticultural Society (KVBC), in close
cooperation with the organisation committee
of Garden Trials & Trade. The plants were
assessed according to the KVBC rules for
assessment at trade shows. The Trials
Committee were present in person for the
assessments, but due to the Covid-19 pandemic
the actual trade show was an online event.
Descriptions of the six award-winning plants
are given. Four plants were awarded a Silver
Medal and two plants were awarded a Bronze
Medal.

×Rhodoxis hybrida ‘Anne201406’ (Fairy Snow)
Bronzen Medaille
Inzender: Gebr. Th. & W. Alkemade, Lisse
Winner: Jaap Duijs, Otterlo, 2019
×Rhodoxis hybrida is een knolgewas, ontstaan uit
een kruising tussen Hypoxis en Rhodohypoxis.
Het is een lage plant met smalle lancetvormige
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