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Beste rozenvrienden,
Gaat het nog echt koud worden? We herinneren ons de barkoude winters met sneeuw. De extremen
blijven bij. Maar hoeveel zijn er de voorbije honderd jaar geweest? Moeten we nu de snoeimethodes
aanpassen? Want in warmere klimaten blijven rozen doorgroeien en bloeien. Het blijft toch nog altijd een
goede houding om rozen in de lente sterk terug te snoeien. De struik zal dan sterke nieuwe takken maken
die beter bloeien en bovendien goed bestand zijn tegen aantastingen.
Deze nieuwsbrief biedt weer goede informatie om te lezen tijdens één of enkele avonden van een koude
februarimaand. In de rubriek ‘favoriete rozen van leden’ stellen Romain en Esther hun lievelingsrozen
voor. We geven ook een overzicht van de resultaten van de ADR-keuring en de keuring van de Société
National Horticole de France, section roses. Deze laatste, de ‘Grand Prix de la Rose’, volgt gelijkaardige
regels en is even streng als de ADR-keuring. Met die informatie kunnen we onze rozen nog beter kiezen
want we wensen allen om duurzaam te tuinieren. Dank aan ieder die meegewerkt heeft aan deze
nieuwsbrief. Graag moedig ik onze leden aan om een bijdrage te leveren om er nog meer een nieuwsbrief
van rozenvrienden van te maken.
Op 18 januari begonnen we dit jaar met
een fantastische Nieuwjaarsreceptie.
95 leden waren aanwezig om elkaar een
heel gelukkig Nieuwjaar te wensen. Het
was heel gezellig en op het einde van de
namiddag kreeg iedereen de prachtige
roos ‘Prinses Claire van België’,
veredeld door Martin Vissers en
geschonken door Rosa Mundo. Ze werd
je bezorgd met de hulp van Luc, Jos en
Gust. Graag herhaal ik de beste wensen
voor 2020 vanwege het hele bestuur:
we wensen je een goede gezondheid,
veel vriendschap, veel geluk en plezier in de tuinen met rozen. Natuurlijk verzorgen we ook dit jaar veel
boeiende activiteiten te beginnen met de snoeiactiviteit bij Gust op 8 maart en onze jaarvergadering op
18 april. Van 18 juni tot 21 juni gaan we op reis naar de Loirestreek. Meer informatie vind je op onze
vernieuwde website www.rozenvrienden.be die je zeker moet bezoeken.
Jos
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De vijf favoriete rozen van Romain en Esther
‘Poustinia’ (oorsprong: Jef Orye – België – 1994)
Roos 'Poustinia' is een zeer gezonde, ziekteresistente trosroos. De roos is groeikrachtig en zeer
rijkbloeiend en staat het mooist in groep. Geurende gevulde bloemen met een roomwitte buitenkant en
een geel – abrikoos hart. De bloemen staan in trossen. Glanzende donkergroene bladeren. Bloei van
juni tot oktober.

‘Poustinia’ hier op de voorgrond in groep aangeplant.

‘Melrose’ (Oorsprong: RVS Rijsksstation Voor Sierplantenteelt – 1985 (gekweekt) en geïntroduceerd door
RVS in 1993).
Zeer rijk- en doorbloeiende gezonde trosroos met licht geurende, halfgevulde bloemen in felroze kleur.
Goed bestand tegen regen. Bloeimaand van juni tot oktober. Goed winterhard.
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‘Melrose’

‘Eeuwige passie’ (oorsprong: Martin Vissers 2001)
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van KVLV werd een nieuwe roos geïntroduceerd. De roos 'Eeuwige
passie' werd speciaal voor KVLV ontwikkeld door veredelaar Martin Vissers. De roos heeft de vorm van
een oude roos met een fruitige geur en een dieproze kleur. Zeer ziekteresistent en goed winterhard.
Bloeit van mei tot oktober.

‘Eeuwige passie’

‘Eden roos’ (oorsprong: Door Meilland International in 1985 geïntroduceerd in Frankrijk als onderdeel van
de Renaissance Collection.)
De roos bloeit met grote gevulde bloemen. Lichtroze naar het midden toe donkerroze bloemen die bijna
wit verbloeien en zacht geurend. Bloeit van juni tot oktober.
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Wij hebben ‘Eden Rose’ laten
klimmen tegen de garage.

‘Roodkapje’ (oorsprong: Gekweekt door W.Kordes & Sons in Duitsland 2002, geïntroduceerd door
W.Kordes & Sons in Duitsland 2007).
Trosroos met donkerrode bloemen die niet verbloeien. Doorbloeiend, licht geurend. Donkergroen
glanzend blad. Zeer ziekteresistent en goed winterhard. Bloeit van juni tot oktober.
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‘Rotkäppchen’ hier
op de voorgrond

Esther en Romain

Grand Prix de la Rose, 11ième edition
Wellicht als antwoord op de ADR-keuringen in Duitsland werd in Frankrijk de “Grand Prix de la Rose”
georganiseerd door de “Société National Horticole de France, section roses”. Ze vond vorig jaar (2019)
reeds voor de elfde keer plaats.
De organisatie bekroont die rozen, die zich het best aanpassen in de
verschillende Franse klimaatstreken en test ze in de keurtuinen van
Annecy, Bordeaux, l'Haÿ-les-Roses, Marseille, Montpellier, Nancy, en
Rennes (foto https://www.snhf.org/grand-prix-de-la-rose/ ).
De gelauwerde rozen zijn voor tuinliefhebbers de beste garantie om
hun passie voor rozen waar te maken, onafgezien de plaats van
aanplanting, en met inachtname van het respect voor het milieu. Zo
moeten de rozen overal dezelfde kwaliteit hebben, zonder invloed
van klimaat of bodemgrond. De rozen krijgen geen enkele
behandeling tegen ziekten.
Deelnemingsvoorwaarden.
Alleen variëteiten die minder dan vijf jaar gecommercialiseerd zijn kunnen deelnemen. Iedere veredelaar
kan maximum drie variëteiten per jaar indienen in volgende soorten: grootbloemigen, “buisson à grandes
fleurs (BGF)”; floribunda's, “buisson à fleurs groupées (BFG)”, bodembedekkers, “couvre-sol (CS)”,
miniatuurrozen, “miniature (MIN)”, landschapsrozen, “paysage (PAY)”, en klimrozen “sarmenteux(SX)”.
Evaluatie.
De rozen worden door 70 specialisten en liefhebbers gekeurd gedurende 2 jaar voor de BGF, BFG, CS, en
MIN, en gedurende 3 jaar voor de PAY en de SX: in het begin van de bloei; in volle bloei; bij de herbloei en
op het einde van het seizoen.
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Beoordelingscriteria.
De keuring omvat volgende criteria: de kwaliteit van de bloem en van de struik, de bloei en de verwelking
(schoning), de bloeirijkheid, de gezondheid, het parfum en de 'charme' van de roos.
Er werden 381 rozen getest van 31 veredelaars, waarvan 15 uit het buitenland. Ons lid Martin Vissers

behaalde de 1ste prijs in de categorie landschapsrozen met de roos ‘Ohara®’ Vissega'. ‘Ohara®’
(foto:hierboven) is een homogene struik met een sterke dichte bloei doorheen het ganse seizoen. De
talrijke delicate charmante bloemetjes vormen een lange en dichte piramidale tros (de paniculata reeks).
De kleur is dieproze met een wit hart met vele gele meeldraadjes.
De uitslagen 2019
'Grand Prix Toutes catégories' werd:
‘Grain de Malice®’ Chewsergeant van
Chris Warner.
Deze zeer originele rozelaar is erg
groeikrachtig en heeft een dichte bloei
doorheen het ganse seizoen. De
bladeren hebben een mooie groene
blinkende kleur. De bloemen zijn vurig
rood, gemarkeerd met een wit streepje.
De plant is uitzonderlijk ziekteresistent.
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Overige 1ste prijzen per categorie:
Grootbloemigen: ‘Bornéo Odore®’ 'Intercomgarf' van Interplant. Deze roos heeft heel mooie lichtroze
bloemen met een originele vorm en een sterke bloei. Heel ziekte resistent met een sterk parfum.
Floribunda's: Zelda® 'Reuvery' van Reuter heeft mooie bloemen met een origineel kleurpatroon, van
crème naar dieproze. De struik met mooie blinkende groene bladeren is heel ziekte resistent. De
bloeiwijze is heel genereus.

‘Zelda®’

‘Bornéo Odore®’

Klimrozen: ‘Amnesty International®’ 'Delcréja'
van Delbard. Deze krachtige klimroos heeft
donkergroene blinkende bladeren, en delicate
crème kleurige bloemen met citroengeel hart en
vele bloemblaadjes. De bloemen zijn geurend en
rijk doorbloeiend. Is uitzonderlijk ziekte resistent.
(foto: Pépinières et Roseraies Georges Delbard)
Bodembedekkers: ‘Bienenweide®rosa’
Bees/paradise® van Tantau. Dit charmant roosje
toont over het ganse seizoen een bloementapijt
met een delicate roze kleur. Is heel ziekte
resistent en geadoreerd door de bijen.
Miniatuur: ‘Chocolat Show®’ 'Tralilove' van
Christophe Travers. Dit compact roosje toont een
multitude kleine bloemetjes met een somber rode
kleur en geel hartje. Het bloeit vroeg en over een
lange periode. Het wordt slechts 60cm hoog en
daardoor ideaal geschikt voor kleine ruimtes en
kanten.
‘Amnesty International®’
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‘Bienenweide’

‘Chocolat Show’

‘Rosengräfin Marie-Henriette’

‘Marina Picasso’

Prix du Parfum: ‘Comtesse Marie-Henriette®’, ‘Rosengräfin Marie-Henriette’, 'Kortekcho' van Kordes.
Deze roos heeft een intens parfum en behoort tot de “parfuma”-collectie. Een hoge struikige groei met
tedere roze bloemen met de charme van oude rozen. Heel bloeirijk en ziekte resistent.
Prix Coup de Coeur du Jury: ‘Marina Picasso®’, 'Meidyceus' van Meilland. De jury was sterk onder de
indruk van de mooiheid van deze erg bloeirijke roos met zuiver witte bloemen. De struik is heel homogeen
met mooie groene bladeren. Is uiterst ziekte resistent en bestemd tegen slecht weer.

Roger
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De nieuwe ADR-Rozen van 2019
Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung
In Europa alleen verschijnen elk jaar tientallen nieuwe tuinrozen, wat het voor de liefhebber erg moeilijk
maakt om een keuze te maken. Op voorstel van onder meer Wilhelm Kordes werd door de
rozenveredelaars van Duitsland voorgesteld om rozen naar kwaliteit te beoordelen en die informatie ter
beschikking te stellen van de tuinliefhebbers. Dit werd het begin van de Allgemeine Deutsche
Rosenneuheitenprüfung, die reeds in 1950 officieel van start ging. Ter verduidelijking: Algemene: de elf
keuringstuinen zijn verspreid over heel Duitsland. Zo worden rozen getest op verschillende bodemtypes
en in verschillende klimaatzones. Dicht bij de zee is het mild en vochtig, diep in het binnenland kan het
droog en zeer koud zijn, zeker in bergachtige gebieden. Een roos die het goed doet in de meeste van deze
gebieden is een goede roos. Rosenneuheitsprüfung: het
moeten nieuwe rozen zijn. In alle tuinen worden de rozen op
gelijke wijze verzorgd. Alle regels zijn duidelijk opgeschreven
in een handboek, uitgewerkt onder leiding van professor
Sieber, ook wel de rozenprofessor geheten. Vanaf 1990
worden geen behandelingen tegen schimmelinfecties op
rozen toegelaten in de ADR-keuringstuinen. Hiermee begint
de nieuwe ADR-fase met een nog strengere beoordeling.
Vanaf 2019 wordt het ADR-kenmerk voor een duur van
maximaal 15 jaar toegekend. Een roos kan het ADR-kenmerk
verliezen als ze in de loop der jaren aan kwaliteit inboet.

Wat wordt beoordeeld? Heel veel: de plant, de struik
(winterhardheid, groeiwijze, sterkte van de stelen, sterkte van de
groei, structuur van de struik, snelle ontwikkeling van nieuwe
knoppen na bloeiperiodes), het blad (gezondheid, ziekteresistentie,
hoeveelheid blad) en de bloem (knoppen, bloemvorm, bloeirijkheid
en duur, geur). Voor het blad en de bloem zijn er zes
beoordelingsmomenten per jaar.

Verspreiding van de keuringstuinen in
Duitsland. Bron: www.ADR-rose.de

Hoe een goed beeld krijgen van ADR-rozen? Dit raad ik aan: ga kijken in tuinen van vrienden of rosariums.
Bijvoorbeeld het rosarium in het Vrijbroekpark in Mechelen, in Coloma, in het Speelhof in Sint-Truiden. In
Vlaanderen en waarschijnlijk in Europa is maar één tuin die alle ADR-rozen heeft, het ADR-rosarium in
Geistingen. Gaan kijken dus, en vooral goed waarnemen en noteren! Meer informatie vind je op de sites
www.bundessortenamt.de en www.adr-rose.de

De keuring van 2019
Om in2019 geselecteerd te kunnen worden als ADR-roos, werden in 2017 een vijftigtal rozennieuwigheden
aangeboden door de veredelaars Austin, Dalla Libera, Delbard, Dickson, Freyer, König, Kordes, Meilland,
Nirp, Noack, Poulsen en Tantau . Ze werden de volgende jaren op 10 keuringstuinen beoordeeld om de
ADR-rozen 2019 te selecteren. 10 omdat in Stuttgart-Hohenheim slechts sinds 2018 gekeurd wordt, en de
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resultaten hiervan vanaf 2021 beschikbaar zijn. Vorig jaar september werd door de commissie van de Bond
van de Duitse Boomkwekers (BdB) , rozenveredelaars en onafhankelijke keurtuinen deze onderscheiding
toegekend aan twaalf rozen. Tijdens de bespreking kwam ook de invloed van de droogte in 2018 en 2019
op de groei en de bloei van de rozen aan bod. Deze droogte had nagenoeg geen negatieve effecten. Rozen
zijn goed bestand tegen droogte. We bespreken nu de rozen die in 2019 het ADR-kenmerk bekomen
hebben. Op het einde vermelden we nog de rozen die reeds eerder het ADR-kenmerk kregen, maar in het
jaar dat ze dit kenmerk verworven hadden nog geen naam hadden. We danken ADR-coördinator Dr.
Burkhard Spellerberg voor de informatie en Dr. Burkhard Spellerberg, Thomas Proll, Susanne Haslage, Dr.
Daniela Christ, Jens Krüger en Pépinières et Roseraies Georges Delbard voor de foto’s.

‘Lilac Wine’, ADR 1610, (‘DICmulti’) werd
ingezonden door RosenUnion, maar zoals
je kan opmaken uit de naam werd ze
veredeld door Colin Dickson uit NoordIerland.
Deze trosroos met gevulde bloemen,
gelijkaardig aan sommige oude rozen,
wordt ruim anderhalve meter hoog en
heeft een breedte van 110 tot 130 cm. De
lichtroze bloemen met lila zweem geuren
matig. Het blad is krachtig groen en
glanzend. De bloemen houden zich goed in
de vaas. De roos is ook een winnaar van de
Gold Standard Rose Trails
‘Peach Melba®’, ADR 1612 (‘KO 03/135004’) is een klimroos van de firma Kordes
Rosen. Ze wordt 2 tot 2,7 m hoog en een
meter breed. De bloemen verschijnen in
trossen, zijn abrikooskleurig en verbloeien
naar abrikoos met roze tinten. Ze zijn licht
geurig. Het blad is licht glanzend en
heldergroen. Ze behaalde in 2019 onder
meer een Gouden Medaille bij de keuring
in Rome en een Zilveren Medaille in
Kortrijk. In Bagatelle behaalde ze de prijs
van de pers.
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‘Cayenne®’ (ADR1617)
is een lage
heesterroos van de firma Kordes Rosen die
tot een meter hoog en breed wordt. De
helderrode bloemen zijn halfdubbel tot
dubbel en komen in trossen maar zijn niet
geurig. Deze roos is pas in 2020
beschikbaar. Het blad is middelgroen en
glanzend.

‘Impala®’ (ADR1618) (‘KORsternfue’) van
Kordes Rosen is een trosroos die 90 cm
hoog en even breed kan worden. De
bloemen zijn abrikooskleurig en worden
met het ouder worden roomwit. Ze geuren
licht. Het blad is middelgoen en licht
glanzend.

‘Freifrau
Caroline®’
(ADR2019)
(‘KORbevmahe’) is een lage struikroos van
de firma Kordes Rosen. De violetroze sterk
gevulde bloemen staan in trossen. Ze
geuren sterk met een parfum van appel,
perzik en geranium. Het is een roos in de
reeks Parfuma® collectie van Kordes. De
plant wordt 80 cm tot 100 cm hoog en
nagenoeg even breed en heeft
donkergroene matte bladeren. Ze behaalde
dit jaar bij de keuring in Kortrijk de geurprijs
en een zilveren medaille.
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‘KiBa®’ (ADR1621) is een trosroos van de
firma Kordes Rosen die bijna een meter
hoog wordt en iets breder uitgroeit. De
bloemen zijn abrikoosroze in het centrum
en hebben karmijnroze randen.
Ze geuren niet. De bladeren zijn
heldergroen en glanzend. Ze komt pas eind
dit jaar in de handel.

‘Alexander von Humboldt®’ (ADR1622)
‘KORhumalex’ is een lage heesterroos die
tot 70 cm hoog kan worden en 100 cm
breed. Ze kan eventueel toegepast worden
als bodembedekker. De helderrode
bloemen zijn enkel, met enkele half
dubbele en geuren niet. Het blad is
glanzend donkergroen. Deze
roos
onderscheidde zich ook met eerste prijzen
in de wedstrijden van Lyon en Bagatelle in
2019 en een zilveren medaille in Kortrijk in
2018. Volgens Alexander Kordes werd deze
roos veredeld in 2009.
‘Moscalbò®’(ADR1629): Deze klimroos van
de Italiaanse veredelaar Davide Dalla Libera
werd voorgesteld door de firma Dräger uit
Steinfurth. De halfgevulde witte bloemen
verschijnen in grote trossen en geuren
licht. De glanzende bladeren zijn heel smal.
De roos won in Rome de gouden medaille
in 2010. In 2013 verdiende ze een eervolle
vermelding in Le Rœulx en in 2014 werd ze
uitgeroepen tot de beste klimroos in
Barcelona.
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‘Domaine
de
Chantilly®’(ADR1637)
(’DELagak’) van Delbard is een struikroos
met gekwartierde gevulde bloemen met
een goede geur van geel fruit en
citrusvruchten. Deze bloemen zijn in het
midden zacht abrikoos en naar buiten toe
roze met een zweem van abrikoos. De plant
wordt tot 100 cm hoog en 80 cm breed en
heeft
lichtglanzende
middelgroene
bladeren. Het domein Chantilly ligt ten
noorden van Parijs.
©Pépinières et Roseraies Georges Delbard
‘Divina®’ (ADR1639) komt pas in 2021 op
de markt. Het is een klimroos van Tantau
met sterk geurende gevulde roze bloemen.
Hoogte: 2,5m; breedte: ruim 1 m. Het blad
is mat middelgroen.

Ook verkreeg een gevulde gele roos van Kordes het ADR-predikaat. Ze geurt bovendien goed. We wachten
af tot de naam bekend is om hierover meer te vertellen.
‘Amica®’, die in 2017 ADR-roos werd, is nu verkrijgbaar. De goed gevulde roze bloemen geuren niet. De
struik wordt 60 cm hoog en breed. Ook zijn nu de namen bekend van twee rozen Meilland, die in 2015 het
ADR-predikaat verwierven. ‘Cherry Bonica’ (‘MEIpeporia’) en (‘MEIanycid’). ‘Cherry Bonica’ is een
compact groeiende trosroos met helderrode gevulde bloemen en wordt 80 cm hoog en breed. Het blad
glanst zwak en is bij de jonge scheuten mooi rood. Uit de goudgele knoppen van ‘Rayon de Soleil’ ontluiken
heldergele bloemen. De struik bloeit van het begin van de zomer tot het vriest. De plant groeit eerde r
rechtop tot 100 cm en wordt 60 cm breed.

‘Rayon de Soleil’

Jos
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Hoeveel rozen in een boeket?
Rozen, de bloem bij uitstek om te geven als cadeau. Voor Valentijn natuurlijk, maar ook voor een
verjaardag, voor kerst, om te bedanken, om iets goed te maken of zo maar. Maar welke roos geef je nu
het beste? In de vorige nieuwsbrief was er een artikel over de betekenis van de kleur van de rozen. Nu
lees je wat het uitmaakt hoeveel rozen je aan je geliefde geeft.
1 roos = Liefde op het eerste gezicht. Wanneer je 1 roos geeft aan iemand met wie je al een relatie hebt:
‘ik hou nog steeds alleen van jou’. Het maakt wel uit welke kleur die ene roos heeft, rood is perfect. Een
andere kleur: roos is een klein bedankje.
2 rozen = het perfecte koppel, twee handen op één buik. Twee rozen samengebonden met een strikje:
een subtiel huwelijksaanzoek.
3 rozen = Ik hou van je.
6 rozen = Ik ben van jou.
7 rozen = En dan nog bij voorkeur rode: ik ben stapelgek op jou. Dank je wel. Een dikke merci als het dan
ook nog eens donkerroze zijn.
9 rozen = Eeuwige liefde.
10 rozen = Je bent perfect.
11 rozen = Jij bent mijn schat, ik hou het meest van jou.
12 rozen = Wees mijn geliefde / liefde. Dank je wel. Een dikke merci als het dan ook nog eens donkerroze
zijn.
13 rozen = Geheime aanbidder, en Valentijn.
15 rozen = Een nieuwe start. Met 15 rozen betuig je je spijt. Vijftien gele rozen in knop: wil je me nog
terug?
20 rozen = Ik wil eerlijk tegen je zijn.
21 rozen = Ik geloof in jou.
24 rozen = Ik kan niet stoppen met denken aan je, ieder uur van de dag.
33 rozen = Ik hou van je met al mijn liefde.
36 rozen = Ik zal onze romantische momenten nooit vergeten
40 rozen = Mijn liefde voor jou is oprecht.
50 rozen = Liefde zonder spijt, mijn liefde kent geen grenzen.
99 rozen = Ik hou van je tot het einde van mijn leven.
100 rozen = Harmonieuze, eeuwige liefde.
101 rozen = Je bent mijn enige liefde.
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108 rozen = Trouw met me!
365 rozen = Ik denk elke dag aan je.
999 rozen = Eeuwige liefde en onsterfelijkheid.
Een witte en rode roos tesamen staan voor eenheid, verbondenheid en eeuwig samen zijn. Ook geeft wit
aan dat de liefde en het gevoel van samenzijn de dood en de tijd of plaats overstijgt.
Referenties: www.euroflorist.be www.infonu.nl/rozen www.regiobloemist.be>blog>top-17-betekeniskleur-en-aantal-der-rozen

Roos van de Duitse Rozenvereniging (GDR): ‘Hansestadt Rostock’.
Deze roos werd reeds in 2010 veredeld. Ze bloeit heel rijk met stralende amber- tot licht
abrikooskleurige bloemen die goed geuren. De struik is mooi compact en de bloemen contrasteren fijn
met het frisgroene glanzende blad. De bloemen blijven lang goed aan de struik. De plant staat mooi in
grote groepen maar ook in pot. Ze won de Gouden Medaile in Den Haag in 2017, in Orléans in 2012, in
Baden-Baden, Parijs en Monza in 2011 (foto J. Krüger, Rosen Tantau).

15

NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN
Januari-februari 2020

Als rozen konden spreken
En heel zachtjes konden fluisteren
Dan kocht ik iedere dag
Een bos
Zodat jij ernaar kon luisteren.
Uit: www.1001gedichten.nl

Een bos fluisterende ‘Pierre de Ronsard’, ‘Eden Rose’ in een tuin in Heverlee

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers
Buiten de reeds vermelde auteurs, werkten aan deze nieuwsbrief mee: Berna, Gust
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