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Beste rozenvriend,  

 

De regen stroomde met bakken uit de wolken in mei en begin juni. Niettegenstaande de zompige toestand 

van hun tuinen en de stormschade werden we het eerste weekend van juni hartelijk door enkele 

rozenvrienden in hun tuin ontvangen. Je kan hierover meer lezen in deze nieuwsbrief.    

Onze meerdaagse reis was zonder twijfel het hoogtepunt van de voorbije zomer. De regenperiodes waren 

beperkt tot de momenten dat we in de bus zaten. We konden ten volle genieten van de parken en de 

tuinen. 

Begin juli werden we op uitbundige manier ontvangen door de Lëtzebuerger Rousefrënn. Prachtig weer, 

enthousiaste uitleg in hun tuinen en een heerlijke afsluiter in de tuinen en het secretariaat van de 

Luxemburgse rozenvrienden. Een ruim verslag vind je wat verder in deze nieuwsbrief. In juli begon ook de 

zonnige zomer. Onze rozen toonden, na een moeilijke start, hun mooie bloemen. 

Josef Nieborg leerde ons hoe we rozen kunnen stekken. De grond in de potjes moet men vochtig houden, 

niet nat. Dan blijft er voldoende lucht rond de stek, zodat de wortels zich kunnen ontwikkelen. Is het bij jou 

gelukt? Belangrijk was natuurlijk om snel te oefenen, zodat je de praktijk in de vingers kreeg. Ik heb het 

alleszins de volgende dag gedaan. Enkele foto’s van Rozenvrienden die er succes mee hadden, zie je hier.  

 

We kijken uit naar onze herfstvergadering op 20 november. Yannick Boulet zal spreken over vaste planten 

die onze rozen goed kunnen begeleiden. Een koningin heeft hofdames nodig. We houden dan ook onze 

jaarlijkse loterij. Onze sponsors schenken ons weer een mooie selectie rozen. Voldoende reden dus om 

weer aanwezig te zijn. 

De inschrijvingen voor onze meerdaagse reis naar Lyon verlopen vlot. Meer informatie vind je op onze 

website. 

 

Enkele van onze leden hebben meegewerkt aan de promotie van onze vereniging:  Luc en Martine, Tony en 

Mady, Marcel Engelen, Gust, Hugo, Miet, Roger Van de Gaer en Roger Willeghems, Robert en Jos. We 

waren aanwezig in Bokrijk, het Rivierenhof in Deurne, de Speelberg voor de viering 25 jaar TuinHier Sint-

Truiden, het Vrijbroekpark in Mechelen, bij Casteels in Putte en op de Fruit- en Cultuurmarkt in Sint-

Truiden. Graag bedank ik hen allemaal voor hun inspanningen om onze vereniging naambekendheid te 

geven. 
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Jos 

 
 
Tuinen van leden, een kort verslag 

 
Op 5 juni bezochten we de tuinen van enkele leden.  

’s Voormiddags bezochten we de De Bojem, de tuin van Annie Meuwissen. Dit is één van de sfeertuinen van 

Belgisch en Nederlands Limburg en bestaat uit verschillende delen: gevarieerde borders, tuinkamers met 

elk een eigen thema, een bostuin, een fruitgaard en groententuin. Het is plezierig Annie te horen spreken 

over tuinplanten. Haar brein loopt over van ervaring op gebied van vaste planten, rozen en clematissen.  In 

een oude appelboom klimt trots de rambler van David Austin ‘Snow Goose’, volgens Annie een van de 

mooiste witte ramblerrozen. 

In de tuin van Rudy en Karina Derwael staat een heel mooie collectie oude rozen, hun favoriete rozen 

trouwens. Vanzelfsprekend doken de neuzen in de bloemen om de heerlijke geuren op te snuiven. Ook hier 

worden rozen afgewisseld met vaste planten en andere struiken wat tot heel mooie combinaties leidt. De 

tuin loopt uit naar een bos, dat wegens de overvloedige regen niet bereikbaar was. Er zouden daar wel 

mooie bosplanten staan. We moeten dus nog eens terugkomen. Rudy is ook amateurveredelaar en toonde 

ons trots zijn veredelingswerk, waarrond hij ons veel vertelde. 

De eigenaars van de twee andere tuinen zijn ook fiere leden van Rosica, de Vlaamse vereniging van 

amateurveredelaars. Maar hun tuinen hadden flink geleden onder de storm, die in het begin van de week 

door Diepenbeek raasde. Één beeld van de schade is sprekend: de bloemknoppen waren bijna allemaal 

weggehageld. De rest van de week hadden Esther en Romain en Angèle en Paul hard gewerkt om hun tuin 

weer in orde te krijgen. 

De tuin van Angèle en Paul is mooi ontworpen en bevat gezien de oppervlakte enorm veel rozen. Van de 

stormschade was weinig te zien, buiten het feit dat een aantal rozenstruiken wat minder bloemen droegen 

dan normaal begin juni. Pronkstuk op dit moment is de moschatahybride ‘Sibelius’, maar als de storm niet 

zo had toegeslagen zou ‘Schoone Gezelle Blomme’ nog meer opvallen. Angèle vertelt graag over haar rozen, 

zowel over de heel goede als over minder goede. Dan deden we dan ook bij koffie of een fris drankje.  

De tuin van Esther en Romain. Dat beiden echte rozenliefhebbers zijn, valt al op bij het binnenkomen van 

de tuin. Een heel mooie collectie rozen siert hun tuin. Romain heeft zelf prachtige klimrekken gemaakt 

waarmee de reuzen onder de rozen hun volledige pracht kunnen tonen. Ze vertelden ons enthousiast hoe 

zij hun rozen verzorgen en wat hun favorieten zijn. 
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Dagreis naar onze Luxemburgse Rozenvrienden (Lëtzebuerger Rousefrënn)  

 

Op zaterdag 9 juli is het vroeg opstaan geblazen want om 10 uur verwacht Annette Block ons in haar 

“GAART um TITZEBIERG” in Calmus bij Luxemburg stad. Met een volle bus vertrekken we om 6u30 in 

Hechtel voor een rit van meer dan 3 uur. 

Voor mij is het de derde keer dat ik deze tuin bezoek en iedere keer bekoort hij mij anders, waarschijnlijk 

door de verschillende seizoensomstandigheden van de bloei van de rozen. 

Annette heeft een grote verzameling oude rozen en rozen van de Luxemburgse veredelaars “Soupert et 

Notting” en “Frères Ketten”, maar ook van Louis Lens, Lens Roses en Melarosa. Alle in borders gemengd 

met prachtige andere vaste planten, een parel voor het oog.   De tuin is gelegen op een plateau met een 

uitzonderlijk mooi uitzicht op het lager gelegen landschap. Annette staat de geïnteresseerden 

gepassioneerd te woord in het Duits en het Frans. Dit is een tuin, die ik zeker nog een vierde keer wil 

bezoeken en een absolute aanrader voor iedere rozen- en/of tuinliefhebber als die in de buurt is. 

Annette Block heeft samen met haar man Claude Vion de Luxemburgse Rozenvereniging in het verleden 

nieuw leven ingeblazen en bij het overlijden van Claude de voorzittersfakkel doorgegeven aan Mireille Steil.  

In Mireilles tuin in Schuttrange worden we door haar en andere leden van de Luxemburgse rozenvereniging 

verwelkomd en getrakteerd op aperitief met lekkere hapjes.  Haar tuin oogt natuurlijk met 2 waterpartijen 

en uiteraard ook mooie rozen.   

Na de lunch “bussen” we naar de tuin van Mme Kutter in Syren. Met zijn 1 ha is dit eerder een park met 

oude volgroeide bomen en weeral zijn ook de rozen van de partij. Ook de weergoden waren ons 

goedgezind en met dank aanvaarden wij de aangeboden verfrissingen. Gelukkig beschermen de bomen ons 

met hun schaduw voor de stekende zonnestralen. 

Wat gaat de tijd weer snel voorbij. Het is reeds 16u30 als we aankomen bij de tuin van Nicole Gilson, 

secretaresse van de Luxemburgse vereniging.  Ook hier maken we kennis met oude Luxemburgse 

rozenvariëteiten, aangevuld met moderne rozen. De zitbanken worden ook snel bezet. De overvloedig 

aangeboden taart en koffie worden er met graagte geconsumeerd. 

Te vroeg moeten we afscheid nemen van onze Luxemburgse zustervereniging. Wij gaan trachten hen in 

2018 (programma 2017 reeds volzet) met evenveel enthousiasme en gastvrijheid te ontvangen. Deze dag 

mag als zeer geslaagd genoemd worden. Vooral dank zij de vriendelijkheid en de uitbundigheid waarmee 

we werden ontvangen en begeleid. 

Nogmaals hartelijk dank,”LËTZEBUERGER ROUSEFRËNN”, voor deze onvergetelijke dag. Een fotoverslag vind 

je op onze website. 

Roger  
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De Nederlandse Rozenvereniging 
 
Onze Nederlandse (zuster) Rozenvereniging vierde dit jaar haar 50-jarig bestaan.  Op 17 september 1966 

werd ze opgericht in het paviljoen bij het Westbroekpark in Den Haag. 
We wensen haar heel veel succes op weg naar haar 75-jarig bestaan! 
 

 
Rozenkeuringen 
 
De voor ons interessante keuringen zijn die van Den Haag, Baden-Baden, Saverne en natuurlijk Kortrijk en 
Le Rœulx. We volgen even de agenda van de World Federation of Rose Societies en bespreken de 

hoogtepunten. Meer informatie kan je vinden op de site  www.worldrose.org waarvan we enkele illustraties 
hebben ontleend. 
 

Baden-Baden (21 juni).   
 
Hier keurden 120 experten uit heel de wereld 135 

verschillende nieuwe variëteiten. ‘Märchenzauber’ van 
Kordes behaalde er de Gouden Roos. Deze roos die 
ongeveer 80 cm hoog wordt, heeft goed gevulde zachtroze 
bloemen waarvan de buitenste bloemblaadjes roomkleurig 
zijn. Het centrum is zacht abrikoos. De bloemen verspreiden 
een fruitige geur van rijpe abrikozen, bessen en appel. Het 
blad is heel gezond.  Michel Adam won de Wilhelm Kordes 
Memorial Award met ‘Gruaud Larose’. De onderscheiding 
van het Grootherdogdom Luxemburg werd toegekend aan 
een nog niet benoemde roos van het huis Meilland. 

 
 
 
Saverne (22 juni). 

 
 Hier ging het goud naar Jérôme Rateau, die nu het bedrijf 
van André Ève leidt. De bekroonde roos is ‘EVEcot’ die vorig 
jaar ook een zilveren medaille won in Kortrijk in de categorie 
heesterrozen. De bloemen hebben verschillende tinten roze 
met een centrum dat eerder abrikoos is. 
 

 
 
 

 
 

‘Märchenzauber’ (foto W. Kordes Söhne) 

http://www.worldrose.org/
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Kortrijk (24 juni).  De internationale jury 
verzamelde er op 24 juni voor de 
vijfenvijftigste keer voor de jaarlijkse 
keuring. Dr. Ir. André Calus verwelkomde 
de internationale jury, die dit jaar  geleid 
werd door Abraham Rammelo, directeur 
van het Arboretum in Kalmthout. Onder 
zijn leiding maakten enkele juryleden een 
eerste rondgang om de minst goede 

exemplaren reeds uit te sluiten van 
verdere keuring. Daarna ging de 34 leden 
tellende jury aan de slag. 

 
Een nog niet benoemde roos van Kordes 
met code ‘KO 03/1781-09’ verdiende er de 

Gouden Roos. Kordes behaalde nog 
verschillende gouden medailles met ‘KO 

05/2591-07’, ‘Madame Anisette’ en ‘KO 05/2376-09’. De andere gouden medailles werden gewonnen door 
ILVO met twee rozen die voorlopig nog maar een nummer hebben: 09-264 en 09-51.  

 
56ste Internationale Rozenconcours in Westbroekpark, Den Haag (7 juli) 

 

Ongeveer veertig rozenrassen kwamen in aanmerking voor de hoofdprijs: de Gouden Roos van de stad 's-

Gravenhage. Winnaar werd ‘SIRIUS’, een abrikooskleurige heesterroos van de Duitse veredelaar TANTAU. 

‘Sirius’ won vorig jaar de elite roos van Le Rœulx. Naast de hoofdprijs is er ook een prijs voor de roos die het 

lekkerst ruikt. Deze geurprijs ging naar ‘NAOMI’, een heesterroos met lichtrode en donkerroze bloemen van 

POULSEN. De publieksprijs ging naar ‘EYE OF THE TIGER’, een geel/rode hulthemia hybride van Chris WARNER. 

Deze roos behaalde in 2015 de eerste prijs in Lyon. (Foto’s Els de Krijger)  

 

 

‘Eye of the Tiger’  ‘Sirius’  
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Le Roeulx (2 september) 

Op 2 september kwam in Le Rœulx de internationale 

jury voor de 53ste keer samen om rozen te beoordelen 

tijdens de  ‘Royal Concours International de Roses 

Nouvelles’. Er werden 147 cultivars beoordeeld, 

ingediend door 44 veredelaars uit 44 landen. In de 

categorie ‘Parkrozen’ won Staf Swerts een gouden 

medaille met een roos met de ingewikkelde code 

‘15/16/03 SEAF 3’ (foto rechts).  Emiel Keiren 

behaalde in deze categorie een zilveren medaille met 

een heester met lichtroze dubbele bloemen.  

Martin Vissers verdiende in de categorie ‘floraison 

en bouquets’ de gouden medaille met een roos 

‘VIScoal’met roze-rode dubbele bloemen. De 

gouden medaille in de categorie Theehybriden 

werd gewonnen door John Scarman met rode 

roos ‘Mr Darcy’, die ook de publieksprijs voor de 

roos met de beste geur won. De gouden medaille 

voor de klimmers was voor een geurige roos ‘BR 

801-11’ van Marco Braun.   

 

Roger, Laurent, Jos 

 
 

 
Rose of the Year 2017 
 
Tijdens de voorbije RHS Hampton Court Palace Flower 
Show werd de prestigieuze ‘Rose of the Year 2017’ prijs 

voor nieuwe rozen toegekend aan ‘Scent from Heaven’ 
(Chewbabaluv) van Chris Warner. Deze klimroos met oranje 
zalmkleurige gevulde bloemen bloeit met intervallen tijdens 
het hele seizoen goed door. Die bloemen hebben de 
klassieke theehybridevorm. Het blad is mooi glanzend en 
heel gezond.  Bij de internationale keuring in Parijs won ze 
ook de prijs voor de beste geur. 
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Casteels Rozen  
 
Op 27 en 28 augustus vond de traditionele rozenhappening van Casteels Rozen plaats. Wegens de grote 

hitte werd het feest dit jaar wat rustiger gehouden. Toch belette die warmte niet dat talrijke bezoekers 
kwamen opdagen. We hebben ook veel rozenvrienden gezien. Op zondag vierden Magda en André ook hun 
veertigste huwelijksverjaardag. Op de foto zien we hen beiden met ‘Eeuwige Passie’, de band tussen hen. 

We wensen hen nog veel vurige passie tijdens de komende jaren. We kunnen dit jaar nog rozen kopen bij 
André en Magda tot 30 november.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw op de website van Lens Roses  

De nieuwste Lens creaties zijn vanaf nu te verkrijgen: 

‘Absolument Claude’, ‘Comtesse André 

d’Oultremont’,  ‘Sourire de Sylvie’ (foto) en ‘Stéfanie 

d’Ursel’.  Rudy en Ann hebben ook enkele rozen van 

andere veredelaars in hun catalogus opgenomen.  

Onder andere de ‘Rose of the Year 2017’  ‘Barbara 

Ann’, die in Groot Brittannië verkocht wordt onder 

de veelzeggende naam van ‘Scent of Heaven’, 

waarover je hierboven meer kan lezen. Maar ook 

oude rozen zoals ‘Miranda’, ‘Géant de Batailles’ en 

‘Gerda Nissen’ en de moschatahybride ‘Callisto’ van 

dominee J. Pemberton en de klassieker onder de geurige witte theehybriden ‘Chandos Beauty’.  Meer 

informatie kan je lezen op hun website 

http://www.lens-roses.be/html/home.dhtml?source=presentatie,from=homepage,language=N  

http://www.lens-roses.be/html/home.dhtml?source=presentatie,from=homepage,language=N
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Gelezen op de website van La Vie en Roses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van Rozenvrienden krijgen op vertoon van hun lidkaart een korting van 10% bij de aankoop van 

rozen.  

Heb je nieuws over rozen, over jouw tuin, over rozen en begeleidende planten voor rozen, stuur ons dan 
een foto en een korte tekst. We delen die graag met onze leden. 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Laurent Neels, Gust Nenczl,   

Jos Rogiers, Berna Smets en Roger Willeghems 

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 


