‘NCSX2’ ontstond uit een kruising tussen
Spiraea ‘Zelda’ met een onbenaamde zaailing
van S. japonica. ‘Zelda’ is een hybride tussen
S. fritschiana en S. japonica.

De jonge bladeren zijn bronskleurig tot koper
kleurig en geven de plant een warme uitstraling.
Ook bij de soort zijn de jonge bladeren iets brons
kleurig, maar in ‘Brant01’ is deze eigenschap veel
sterker. In het late voorjaar en vroege zomer bloeit
‘Brant01’ met geurende, witte bloemen in tot
15 cm brede pluimen. Tijdens de keuring waren
geen bloemen in de planten aanwezig. Dankzij
de mooie combinatie van jong- en volwassen blad
is ‘Brant01’ goed geschikt om als haagplant te
gebruiken. Door regelmatige snoei zullen de
kleurige jonge scheuten steeds zichtbaar zijn.
‘Brant01’ werd geselecteerd uit een opstand
zaailingen van V. odoratissimum.

Viburnum odoratissimum ‘Brant01’
(Coppertop)
Zilveren Medaille
Inzender: Snepvangers Tuinplanten BV,
Molenschot
Winner: Paul Klinger Jr., Plant Development
Services, Inc., Loxley, Alabama, Verenigde Staten
van Amerika, 2017
Wintergroene heester die, indien niet gesnoeid,
meerdere meters hoog kan worden. De bladeren
zijn elliptisch tot ovaal en glanzend donkergroen.

sum mary
At the trade show Plantarium 2020 the Trials Committee of the Royal Boskoop Horticultural Society
(KVBC) assessed new varieties for the 30th time in history. Due to a change of policy of the KVBC, the
trials are no longer called after the trade show, but are given new names. During Plantarium, the trials
are now called: KVBC Summer Challenge.
The trials were organized by the Trials Committee of the KVBC, in close cooperation with the
organisation committee of Plantarium. The plants were assessed according to the KVBC rules for
assessments at trade shows. The Trials Committee did the assessments in person, but due to the Covid-19
pandemic the actual trade show was an online event.
In total 26 new varieties were registered for assessment at the trade show. Of these, 20 plants were
actually assessed for their ornamental and trade value. The six applications that were withdrawn from
assessment were not showing their ornamental value at the time of assessment.
One plant was awarded a Gold Medal, four plants were awarded a Silver Medal and eight plants were
awarded a Bronze Medal. The only plant awarded a Gold Medal was Spiraea ’NCSX2’ (Double Play
Doozie). Brief descriptions of the 13 award-winning plants are given.
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GrootGroenPlus 2020
R.T. Houtman

Nadat de beurzen Garden Trials & Trade 2020 en
Plantarium 2020 al werden afgelast, bleek ook dat
GrootGroenPlus 2020 niet als fysieke beurs kon
worden gehouden. Wel vond er op 30 september
en 1 oktober 2020 een online beurs plaats,
waardoor ook de nieuwighedenkeuringen konden
plaatsvinden. De aangemelde nieuwigheden werden
op sier- en gebruikswaarde beoordeeld door de
keuringscommissie van de KVBC.

Hoewel de daadwerkelijke beurs online plaatsvond,
werden de planten wel fysiek door de keurings
commissie beoordeeld. Voor het beoordelen van
de planten werd gebruik gemaakt van het scorefor
mulier zoals de keuringscommissie dit voor velden tentoonstellingskeuringen gebruikt. Op basis
van evaluatie en ervaringen in de praktijk wordt
dit formulier steeds aangepast en gemoderniseerd.
Op een enkel “schoonheidsfoutje” na was de kwali
teit van de inzendingen zeer goed. Voor de keuring
werden 7 nieuwe cultivars ter keuring aangemeld,
waarvan er 6 werden beoordeeld. Eén cultivar was
al eerder op Plantarium gekeurd en kon daarom
niet meer deelnemen aan deze keuring. Vier plan
ten werden bekroond met een Bronzen Medaille
en één met een Zilveren Medaille. De bekroningen
werden in de vorm van medaillecertificaten toege
kend. Hier volgt een beknopte beschrijving van de
vijf bekroonde planten:
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Carpinus betulus ‘Minoor1’ (Minor Globe)
Zilveren Medaille
Inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe
Winner: Karel Roelands, Wernhout, 2019
Bij C. betulus zijn zuilvormen en zeer compacte
vormen bekend, maar een bolvormige cultivar was
er tot nog toe niet. ‘Minoor1’ groeit iets compacter
dan de soort C. betulus en is zeker geen langzaam
groeiende cultivar. De boom vormt vrij lange
scheuten met gezond donkergroene, opvallend
scherp- en diep gezaagde bladeren. De gekeurde
planten waren op een hoogstam geënt en groeiden
min of meer bolvormig. Door de breed uitwaaie
rende twijgen zal deze boom, indien ongesnoeid,
waarschijnlijk zelfs breder dan hoog worden.
Wegsnoeien van de sterkst groeiende scheuten
is nodig om deze boom steeds de compacte bol
vorm te laten behouden.
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frisse toevoeging aan het sortiment Cryptomeria.
Voor grootschalige toepassing lijkt de plant niet
geschikt, wel prima toe te passen in particuliere
tuinen en als liefhebbersplant.
Leucothoe ‘RANT01’ (Firestar)
Bronzen Medaille
Inzender: Van Vliet New Plants BV, Stroe
Winner: Ronny Antonissen, Sprundel, 2019
In het verleden zijn meerdere bontbladige Leuco
thoe op de markt verschenen, zoals onder andere
L. fontanesiana ‘Howw’ (Whitewater), ‘Makijaz’
en ‘Rainbow’. Bontbladige Leucothoe zijn dus niets
nieuws. Maar waar de al bestaande cultivars een
patroon van strepen en vlekken op de bladeren
hebben, is het blad van ‘RANT01’ wit gerand.
De jonge scheuten zijn bronsrood en kleuren
’s winters intenser (purper)rood. ‘RANT01’ ont
stond als mutant in ‘Zeblid’ (Scarletta) en heeft
dezelfde dichte, ronde groeiwijze. Wel heeft de
plant de neiging iets onregelmatig te groeien, waar
goed op moet worden gelet als grote uniforme par
tijen worden gekweekt. Uitstekend geschikt voor
toepassing in tuinen, maar ook heel goed in potten
en (gemengde) plantenbakken te verwerken.

Carpinus betulus ‘Minoor1’ (Minor Globe)
(foto: vv)

Als dit niet gebeurd zal de boom waarschijnlijk
een afgeplat bolvormige- tot wellicht waaiervor
mige kroon krijgen. De groeiwijze van ‘Minoor1’
is zeker een vernieuwing in het sortiment
C. betulus. Toepasbaar langs (oprij)lanen,
op pleinen, in parken en particuliere tuinen.
Cryptomeria japonica ‘Kyara Gold’
Bronzen Medaille

Metasequoia glyptostroboides ‘WAH 08AG’
(Amber Glow)
Bronzen Medaille
Inzender: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne
Winner: William A. Head, Seneca, South
Carolina, Verenigde Staten van Amerika, 2017
De bekende M. glyptostroboides ‘Ogon’
(Goldrush) heeft eigenlijk één nadeel: het gele
loof kan gemakkelijk verbranden tijdens hete en
zonnige periodes. ‘WAH 08AG’ werd geselecteerd
als zaailing van ‘Ogon’ en heeft hier vrijwel geen
last van. Het loof loopt een fractie minder geel uit
in het voorjaar maar behoudt deze kleur ook in
de zomer. In de herfst kleurt het loof aantrekkelijk
amberkleurig oranjebruin, voordat het afvalt.
De groeiwijze is, karakteristiek voor M. glyptostroboides, met een doorgaande harttak en afstaande
zijtakken, waardoor een piramidale kroon ont
staat. De schors is donker zwartbruin en iets
afschilferend. Dit contrasteert fraai met het gele
loof. Goede cultivar voor toepassing in tuinen,
parken en als laanboom.

Skimmia japonica ‘Bolwi173’ (Gold Series Miracle)
(foto: sb)

‘Bolwi173’ is een goed groeiende cultivar, met
stevige, vrij dikke twijgen en relatief groot, mooi
gevormd donkergroen blad. De plant straalt
gezondheid uit, wat te danken is aan een prima
wortelgestel en een gezonde donkergroene kleur
van de bladeren. Het is een mannelijke cultivar,
waarbij de bloemknoppen de voornaamste sier
waarde vormen. Bij ‘Bolwi173’ zijn de bloemknop
pen bronskleurig en kleuren ze later door naar
steenrood. De bloempluimen zijn fors en dicht
bezet met knoppen. Helaas waren de bloemknop
pen nog niet volledig “op kleur” tijdens de keuring.

Skimmia japonica ‘Bolwi173’
(Gold Series Miracle)
Bronzen Medaille
Inzender/winner: Skimmia Kwekerij
Bolwijn BV, IJsselmuiden, 2018
Ook al zijn de verschillen klein, in het grote
sortiment Skimmia blijkt het nog steeds moge
lijk om vernieuwingen op de markt te brengen.

Inzender: Sierteeltkwekerij Kools, Deurne
Winner: B.R.L. Huybrechts, Diest-Webbecom,
België, 2020
Ontstaan uit een kruising tussen C. japonica
‘Sekkan’ en ‘Rasen’, is ‘Kyara Gold’ exact inter
mediair tussen beide ouders. In het voorjaar zijn
de scheuten geel -een eigenschap geërfd van
‘Sekkan’- om vervolgens via crèmegeel naar
geelgroen te verkleuren. Tijdens de keuring (eind
september) waren de scheuten groengeel. De
verkleuring van de naalden zorgt er wel voor dat
de naalden veel minder gevoelig zijn voor zonne
brand dan die van ‘Sekkan’. De grillige groeiwijze
en typisch rond de twijgen gedraaide naalden zijn
een eigenschap van ‘Rasen’. Deze groeiwijze zorgt
er ook voor dat ‘Kyara Gold’ niet gemakkelijk
uniform te kweken is. Het is echter wel een mooie,
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Leucothoe ‘RANT01’ (Firestar)
(foto: vv)
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At the trade show GrootGroenPlus 2020 new plants were 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 organization committee of GrootGroenPlus. The plants were assessed
according to the KVBC rules for assessing plants at trade shows. Contrary to KVBC Spring Challenge
and KVBC Summer Challenge, the name for the trials at GrootGroenPlus is not yet changed. The Trials
Committee did the assessments in person, but due to the Covid-19 pandemic the actual trade show was
an online event.
Applications were made for seven varieties, six of which were actually assessed. The seventh announced
variety was already assessed at Plantarium and could not be assessed again.
Four plants were awarded a Silver Medal and one plant was awarded a Bronze Medal. Descriptions of
the five award-winning plants are given.
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