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Beste rozenvrienden,
Records sneuvelden bij de vleet. Dan heb ik het over warmterecords en de daarmee samenhangende
droogte in de tuin. Maar onze rozen zien er nog heel goed uit. Het zijn natuurlijke zonneaanbidders. Al
bij al kunnen we terugblikken op een heel mooie zomer met veel activiteiten. Eerst bezochten we enkele
tuinen van leden. We brachten op 8 juni een bezoek aan de tuinen van Annie en Theo en van Rachel en
Theo en deelden er weer het laatste nieuws onder elkaar. Op 22 juni maakten we een mooie dagreis
richting West-Vlaanderen. De enorme tuin van Philippe Macquet, Jardin Les Aiguillons, en de
Internationale Rozentuin in Kortrijk waren werkelijk top en het bezoek aan het Vlasmuseum was heel
leerrijk. Een dag waar we graag aan terugdenken. De laatste dag van juni kwa men de Rosenfreunden
van Aken drie tuinen van rozenliefhebbers bezoeken: de tuin van Fernanda en François, van Griet en
Geert en van Gust en Blanche. Onze vijfdaagse reis naar Hamburg en omgeving was werkelijk een schot
in de roos. In deze nieuwbrief kan je de herinneringen van twee deelnemers lezen. Overal werden we
met open armen ontvangen. Speciaal waarderen we het onthaal bij Rosen Tantau en Kordes Rosen. De
hoofdveredelaars Jens Krüger en Thomas Proll hadden elk een halve dag vrijgemaakt om ons te gid sen
door deze bedrijven. De proefvelden van Tantau hebben een sterke indruk op ons gemaakt. En Thomas
Proll hielp onze leden om de mooiste rozen te kiezen. Van deze activiteiten zullen binnenkort
fotoreportages te zien zijn op onze site.
We hebben onze vereniging vertegenwoordigd op de rozenfeesten in het Rivierenhof in Antwerpen, het
Vrijbroekpark in Mechelen, bij Casteels Rozen, bij La Vie en Roses en op het Rozenfestival in Coloma.
Door die aanwezigheid mogen we tien nieuwe leden verwelkomen! We blijven groeien!
In deze nieuwsbrief lees je verder over de mooiste rozen van Dane en de resultaten van de
rozenkeuringen in Baden-Baden, Kortrijk en Den Haag. Martin won in Den Haag de Gouden Roos met de
leiroos ‘Perfume Dreams’. We feliciteren hem van harte met deze belangrijke onderscheiding. Vorig jaar
verkreeg de roos ‘Paragon’ de titel van ‘Gouden Roos Den Haag’, hetgeen we reeds vermeldden in de
zomerse nieuwsbrief van vorig jaar. Zoek je ook die roos? Ze noemt nu ‘Groei en Bloei’. Ik wens je veel
plezier tussen de rozen, want die zullen na de regenbuien van de voorbije dagen een nieuwe groei -enbloei spurt krijgen.

Jos

Rozentuinen in Noord Duitsland
Beste Rozenvrienden,
Als pas aangesloten lid bij de Rozenvrienden genoot ik het voorrecht om op het laatste nippertje deel te
kunnen nemen aan de reis van 3 tot 7 juli jl. naar de rozentuinen in Noord-Duitsland.
De kennismaking met het 90 ha uitgestrekte Westfalenpark en Rosarium Dortmund was voor mij
indrukwekkend. Bovendien had ik tevoren geen idee van het mogelijke kleurenpalet van waterlelies.
Het namiddagbezoek aan Emtingshof in Selm-Cappenberg van Helga en Hans-Jozef Grubendorfer schiep
reeds bij de oprijlaan met de eigen opgekweekte cipressen hoge verwachtingen. De voormalige
vervallen kloosterboerderij van Premonstratenzers zowel als het omringende park op 75 are bleek door
dit energieke en gastvrije echtpaar omgetoverd tot een weldadige omgeving met bovendien een
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verzameling beelden, speciale bomen , door Hans-Jozef eigenhandig gerestaureerde tractoren en een
verzameling te koop aangeboden hosta’s .
Daarna was het de beurt aan de
slechts 12 are Bergschneider Garten
in Paderborn, een op de Duitse TVzenders en in tijdschriften bekende
tuin, een juweeltje door de mooie
combinatie
van
rozen
met
clematissen, alliums, vaste planten
in potten op verschillende hoogten,
een theehuisje…
Voor de eerste overnachting gold de
keuze niet zoals voor de wijn in de
bruiloft van Kana - het beste tot het
laatst bewaren - maar gold het
principe van het belang van de
eerste indruk. De eerste dag werd
namelijk
afgesloten
in
het
prestigieuze Parkhotel van Gütersloh
met een uiterst verzorgd avondmaal.
Dag twee genoten wij in de voormiddag van een wandeling door de 50 ha grote baroktuin van
Herrenhausen in Hannover met de indrukwekkende ‘Grote Cascade’, de torenhoge fontein en de vele
thematuinen. Dit alles maakte het méér dan goed dat de rozentuin het hier duidelijk liet afweten.
De botanische ‘Bergtuin‘ aan de overkant met de uitbundig bloeiend verwelkomende Rudbeckia hirta
‘Indian Summer’, Sonnenhut, was eveneens de moeite waard.
Dankzij de goede contacten door
wederzijdse waardering van voorzitter
Jos Rogiers en Luc Van Esser met
hoofdveredelaars Jens Krüger van
Rosen Tantau kregen wij op vrijdag 5
juli door een aimabele en welwillende
Jens Krüger een geleid zicht op de
veredeling in Rosenwelt Tantau te
Uetersen. Tot ongemak en enigszins
begrijpelijk ongenoegen van onze
chauffeur kregen wij bovendien de
gelegenheid tot aankoop van hun
mooie rozen. Op het testveld
bekropen ons naast gevoelens van
waardering voor de gedreven
bekwaamheid en volharding van Jens
Krüger ook de enorme spijt van zoveel
te vernietigen rozen.
In de namiddag kwam de als historisch cultureel monument van Schleswig-Holstein erkende 2 ha grote
Pinneberger Rosengarten aan de beurt. Het bezoek werd gegidst door 2 geëngageerde bestuursleden
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van de plaatselijke rozenvereniging “Freundeskreis Rosengarten Pinneberg”. De mooie art -deco
rozentuin biedt ook aan de inwoners een welkome ontspanning.
De daguitstap werd afgesloten met een bezoek aan Garten der Horizonte. Hier liet de toegang tot het
huis niet vermoeden dat erachter een uitzonderlijk mooie en uitgestrekte vaste plantentuin verscholen
was. Het aantal planten en de aanleg was indrukwekkend.
Zaterdag 6 juli kregen wij bij de firma Kordes te Elmshorn door hoofdveredelaar Thomas Proll een
uitgebreid historisch overzicht over het levenswerk en de waarde van de familie Kordes. Wilhelm II
Kordes legde namelijk door zijn initiatief met ‘Richtlijnen voor het evalueren van nieuwe rozen’ tegelijk
de basis voor de veredelingsstrategie van het bedrijf en voor de ADR-keuring die wereldwijd als de
voornaamste keuring geldt. Thomas Proll is de energieke, gedreven en humoristische steunpilaar van
Kordes Rosen. Als afwisseling van het tuinenbezoek werd de namiddag besloten met een rondvaart door
de haven van Hamburg met de nodige uitleg over de enorme containerschepen, een op gang zijnde
loodsing en het zicht op de aangelegde cruiseschepen en een te onderhouden cruiseschip. Dat bij de
oplevering de twee aanwezige oorlogsschepen 2,4 miljard euro zouden vertegenwoordigen was wel
indrukwekkend.
Als afsluiting bezochten wij op zondag 7 juli de Salinen van Bad Rothenfelde met zijn 412 m lengte en 10
m hoogte het langste nog werkende gradeerwerk ter wereld. Dit was voor mij totaal nieuw. De nog
functionele windmolen gaf aan het uitzicht een landelijke uitstraling. De naastgelegen rozentuin Rudi
Wernemann (tuin genoemd naar de in 2012 overleden stichter en ereburgemeester) wordt
onderhouden door 20 vrijwilligers en is een lust voor de stadsgenoten en toeristen. Wij hadden
bovendien het geluk dat de rondleiding opgeluisterd werd door het ontroerend mooie spel van een
aanwezige violiste.
Mijn conclusie tot hiertoe is alleszins dat elke Duitse stad waarvan de naam met Bad begint héél groen is
en de moeite waard om te bezoeken.
Hier en ook elders tijdens de reis had ik samen met nog anderen het voorrecht te genieten van de
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uitgebreide plantenkennis van Dirk en Luc, die voor de aanleg van tuinen geen platgetreden paden
bewandelen. Ik kon er veel van opsteken, waarvoor dank.
Die welwillende mededeelzaamheid gold trouwens ook voor het rozenadvies dat ik mocht ondervinden
van Rudy, Geert en Roger. Ook van mijn naaste busreisgenoot Miet kreeg ik de naam van zowat elke
roos met bijhorende eigenschappen te horen. Van Laurent kreeg ik bruikbare Duitse les zodat mijn
meegebrachte Assimil gesloten bleef.
Alle aangename mensen ga ik niet opnoemen teneinde niemand te vergeten maar het was een echte
vriendenreis in een indrukwekkend mooie natuur. De reis bleek uitgebreid en grondig voorbereid door
de reisploeg Berna, Gust, Hugo (die ik nog moet leren kennen), Jos, Laurent en Roger en werd ondanks
de afstand geprospecteerd door Jos, Blanche en Gust. Tijdens de reis zelf was voor onze erudiete
voorzitter Jos geen moeite te veel om alles volgens (indien wenselijk lichtelijk aangepast) schema te
laten verlopen o.a. door telkens tijdig contact met de tuineigenaars, de hotels en eetgelegenheden op te
nemen.
Het was de perfecte reis.
Christiane Geuens, Veerle, 8 juli 2019

Op stap met rozenvrienden
Impressies van een rozenreis
Door onze vrienden Roger en Danielle
werden wij attent gemaakt op deze reis
naar Duitsland. Wij, Thilly en Dick ten
Pas, Nederlanders, ruim tien jaar
geleden vanuit Den Haag naar Goch in
Duitsland verhuisd. Daar hebben we een
tuin van 17 are met o.a. ca 260 rozen in
200 soorten. Het is onze ervaring, dat
het altijd verrijkend is om met min of
meer gelijkgestemde rozenliefhebbers op
reis te gaan en dat werd door deze reis
weer bevestigd.
Rosarium Pinneberg

Wat deze reis vooral zo geslaagd maakte was de grote variëteit van de bezochte tuinen en parken.
Het grote Westfalenpark in Dortmund maakt indruk door de fraaie rozentuin en de schitterende
waterbekkens met waterlelies. Seerosen heten ze in Duitsland. Betrekkelijk nieuw aangelegd is de ADR afdeling, bijna compleet met alle ADR-rozen.
De rozentuin in het Hamburgse park Planten un Blomen: grote afwisseling in soorten, aangevul d met
mooi bloeiende vaste planten. Door een paar regenspetters werd de waarneming weliswaar wat
ingeperkt, maar de wandeling van de bus naar de rozentuin gaf een goede indruk van dit enorme, zeer
goed onderhouden park.
Is de afwisselende, fraaie Berggarten in Hannover goed vergelijkbaar met deze parken, met de
afmetingen van het park Herrenhausen aan de overkant houdt die vergelijking op. De barokke stijl is zo
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volstrekt anders, indrukwekkend maar minder intiem. De door Niki de St. Phalle ingerichte grot g af een
zeer kleurrijk accent aan het geheel.
In het vriendelijke rosarium in Pinneberg moesten de rozen wedijveren met de hoeveelheid historische
informatie over het ontstaan en het moeilijke overleven. Het rozenpark in Bad Rothenfelde is ook niet
groot, maar daar ging de indrukwekkend
deskundige informatie juist over de rozen.
Particuliere tuinen kwamen wat minder aan bod.
Daar viel het op, dat het rozenseizoen al een eind
gevorderd was. Maar dat werd ruimschoots
gecompenseerd door het enthousiasme en, met
name in de Emtinghof, door de veelzijdigheid van
de eigenaars. Hoewel de naam anders deed
vermoeden is de Garten der Horizonte geen
particuliere tuin, maar een professionele
showtuin, schitterend vormgegeven, met een
grote sortering vaste planten.
Ja, en dan de rozenbedrijven Tantau en Kordes.
Hartelijke ontvangst door zeer capabele
kernfiguren in beide bedrijven, Jens Krüger en Thomas Proll. Door de uitvoerige rondleidingen raakten
we gaandeweg steeds meer onder de indruk van het priegelwerk van rozen veredelen en kweken.
De interessante havenrondvaart in Hamburg en de rondleiding in het gradeerwerk in Bad Rothenvelde
pasten wonderwel in deze zo deskundig samengestelde reis. Goede hotels, heerlijke lunches,
comfortabele bus, informatief reisboekje, alles was uitstekend verzorgd.
Wat mogen de rozenvrienden zich gelukkig prijzen met zo’n deskundig reisteam!
Goch-Nierswalde, juli 2019

De favoriete rozen van Dane
Tijdens de vorige Internationale Rozenkeuring in Kortrijk, de laatste vrijdag van de maand juni, vroeg
onze voorzitter Jos Rogiers me of ik het zag zitten om een artikel te schrijven met als onderwerp mijn vijf
favoriete rozen. In al mijn enthousiasme stemde ik meteen in, maar het duurde n iet lang vooraleer ik
besefte hoe moeilijk deze vraag in feite wel was. Want hoe beslis je nu wat je vijf favoriete rozen zijn?
De schoonheid, de elegantie en de ware essentie van de roos zijn niet in duidelijke criteria te vatten. Het
is me al vaker voorgevallen, en ik denk dat dit voor velen wel herkenbaar is, dat een roos je aantrekt, dat
ze als het ware iets magisch over zich heeft, maar bij nader onderzoek blijkt ze toch niet zo gezond te
zijn of toch niet de geur te hebben waar men op gehoopt had. En toch kan zo’n roos een heel speciale
plaats in ons leven innemen.
Maar laat ik beginnen met mijn eerste favoriet. Het is een roos die iedereen zeker kent uit boeken en
verhalen, en sommigen zullen ze ook herkennen in het wild. Het is geen roos die je vand aag nog in veel
tuinen zal tegenkomen, maar je kunt ze wel vinden in een aantal duinengebieden langs de Belgische
kust.
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Het is de botanische roos ‘Rosa rubiginosa’ (syn.: ‘Rosa eglanteria’), ook wel de egelantier genaamd. De
egelantier is een wilde roos van bij ons die een heuse struik vormt. Ze bloeit maar eenmaal per jaar,
maar wanneer ze bloeit, gonst het van de bijen en hommels om haar heen. De bloemen zijn klein maar
prachtig dieproze van kleur. En de stekkerstructuur is ook een waar spektakel. Wanneer men de
stekkers (of stekels zo men wilt) gaat bekijken, dan ontvouwt zich daar een heel speciaal patroon in, een

Rosa rubiginosa
patroon dat anders is dan bij de meeste tuinrozen. Maar wat ik het meest speciaal vind bij deze
prachtige roos is wel het blad. Dat geurt naar appeltjes! Wanneer je even met je vingers over de
blaadjes wrijft en dan aan je vingers ruikt, merk je de fijne geur van appel. O, er bestaan wel andere
rozen waarvan het blad geurt. Check maar eens sommige gallica’s! Maar er is geen enkele andere roos
waarvan het blad naar appeltjes ruikt! Of toch… er zijn een aantal hybriden van “rosa rubiginosa”. Lord
Penzance (van geboorte James Plaisted Wilde), een rechter uit het Verenigd Koninkrijk, had er eind de
jaren 1800 zijn plezier in om de egelantier te kruisen met andere rozen van zijn tijd en bekwam zo een
hele reeks rubiginosahybriden. Deze hebben allemaal de egelantier als moeder en erfden de specifieke
genen, die de blaadjes naar appel doen geuren, al geurt de ene nakomeling al wat anders dan de
andere. Deze rozen worden echter één voor één grote struiken en bloeien volgens de meeste boeken
maar eenmaal per jaar. Toch bestaat er briefwisseling van Lord Penzance waarin hij beschrijft hoe bij
een aantal van zijn rozen zich nieuwe bloemen vormden na het wegknippen van de bottels.
Wellicht stel je je de vraag waarom veredelaars niet meer met deze roos gewerkt hebben? Zou het niet
fantastisch zijn om over tuinrozen te beschikken waarvan niet alleen de bloem, maar ook het blad een
aangename geur heeft? Feit is dat velen zich hieraan gewaagd hebben, maar de natuur geeft haar
geheimen niet makkelijk prijs. De egelantier is indertijd door onder meer Wilhelm J.H. Kordes II (1891 –
1976) gebruikt omwille van haar sterke eigenschappen en grote resistentie tegen ziekten. De appelgeur
ging echter telkens verloren. Is het dan helemaal onmogelijk? Neen, er bestaan bij mijn weten welgeteld
2 herbloeiende rozen, welke beiden ergens in hun voorouders de egelantier hebben, die doorbloeien én
ook de geur van appel in het blad hebben. De eerste is ‘Applejack’, een roos met grotere bloemen welke
lichtgevuld zijn. Deze roos wordt al gauw een grote struik en is in onze contreien zeer moeilijk te
verkrijgen. In de Scandinavische landen is ze echter heel populair. Ze werd in 1962 gewonnen door Dr.
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Griffith J. Buck in de Verenigde Staten. Het is een erg gezonde roos waarvan het blad ook naar appeltjes
geurt. Lichtjes anders dan die van de egelantier, maar zeker niet minder aangenaam! Een andere verre
nakomeling van de egelantier is de roos ‘Alaska’ van William Radler. Verwar deze roos niet met ‘Alaska’
van de firma Kordes, want dat betreft een gans andere roos! In Amerika is ‘Alaska’ bekend onder de
naam ‘Pink Lady’. Zelf ben ik haar nog niet tegengekomen, maar naar wat ik vernomen heb, geurt het
blad van deze goed doorbloeiende roos heel lichtjes naar appel. Hoe dit komt, is een raadsel en ook de
wetenschap heeft er het raden naar. Feit is wel dat ‘Alaska’ een verre nakomeling is van de egelantier.
De nakomelingen van ‘Alaska’ bezitten deze eigenschap echter niet.
Behalve de familie van de egelantier is er ook een andere roos
die mij nauw aan het hart ligt. En dat is de roos ‘Sympathie’
van Kordes. ‘Sympathie’ is een klimroos met prachtige rode
bloemen die, wanneer ze zich openen, bezocht kunnen
worden door hommels of bijtjes die er zich tegoed doen aan
het stuifmeel. Voor mij is ‘Sympathie’ de roos waarmee mijn
rozenavontuur is begonnen. Toen Danny en ik naar Brugge
verhuisden, eind 2011, kwamen we terecht in een klein huisje
in de binnenstad met een klein stadstuintje. Een postzegel, zo
noemde een vriendin van ons het. En inderdaad, het was echt
niet groot, maar in deze tuin stond wel een prachtige
klimroos. Lange tijd heb ik gezocht naar haar naam en pas
vorig jaar ben ik te weten gekomen dat het feitelijk over de
klimroos ‘Sympathie’ gaat. ‘Sympathie’ vormt heel erg lange
stengels en daaraan komen dikke trossen grote bloemen.
‘Sympathie’
Ideaal is dat niet, maar het levert wel een waar festijn aan
bloemen op. En alhoewel ‘Sympathie’ gekend staat als een
ADR-roos, en dus verondersteld wordt heel erg ziekteresistent te zijn, is dit niet helemaal het geval voor
sterroetdauw. Alhoewel ze ongetwijfeld resistent is tegen bepaalde variëteiten van sterroetdauw (Er zijn
wereldwijd reeds een 13-tal soorten sterroetdauw geïdentificeerd), is ze niet resistent tegen de
sterroetdauw die in mijn tuin (en vermoedelijk ook wel in sommige van jullie tuinen) voorkomt… Wat
ook speciaal is aan ‘Sympathie’ is dat ze soms geclassificeerd wordt als een ‘kordesii hybride’. Kordesii
hybriden zijn rozen die afstammen van ‘Rosa kordesii’, welke dan weer een bijzonderheid is van de
natuur. Het is namelijk een nakomeling van de steriele roos ‘Max Graf’. ‘Max Graf’ zelf is een kruipende
roos die meterslange stengels langs de grond kan vormen. Dit komt omdat het een kruising betreft
tussen twee botanische rozen, ‘rosa rugosa’ (ook wel rimpelroos of Japanse bottelroos genaamd) en
Rosa wichurana. Door een toespeling van de natuur ontdekte Wilhelm J.H. Kordes II (jawel, dezelfde
man als hierboven) een bottel bij de anders zo steriele roos ’Max Graf’. Hij besloot de zaden te zaaien en
hieruit kwam de winterharde roos, die later “rosa kordesii” genaamd werd. Deze roos gaf veel van haar
ziekteresistente eigenschappen door aan heel wat nakomelingen.
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Tot hier de eerste twee van mijn favoriete rozen. Hoe verder ik de top 5 moet invullen, hoe moeilijker de
keuze wordt. Ik heb bijvoorbeeld ook een zwak voor de duinroos, Rosa spinosissima, een wild roosje,
dat alles kan overwoekeren dankzij haar wortelstok. Maar o zo charmant! Sommige exemplaren in de
natuur vertonen ook een herbloei aan het einde van de zomer, maar de meeste tuinvariëteiten van
‘Rosa spinosissima’ (ook wel ‘Scots roses’
genoemd) bloeien maar eenmaal per jaar.
Een uitzondering daarop zijn echter de
nieuwe rozen van Knud Pedersen, een
kweker uit Denemarken die jaren bezig
geweest is met het selecteren om gezonde
doorbloeiende spinosissima-variëteiten te
bekomen. De eerste van een reeks werd
Verspreidingskaartje
van
“Rosa
spinosissima”
in
België,
waargenomen tussen 27-05-2000 en
26-06-2019.
Bron:
www.waarnemingen.be

vorig jaar geïntroduceerd tijdens de World
Rose Convention 2018 in Denemarken. Ze
draagt de naam ‘Peter Boyd’, naar een
expert in ‘Scots Roses’, rozen die allen afstammen van ‘Rosa spinosissima’ en ook haar charme delen.
Zoals jullie al doorhebben, zijn het zeker niet alleen de uinrozen die me bekoren, maar heb ik toch ook

Rosa spinosissima in de
Oostvoorduinen
(natuurgebied Natuurpunt)
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wel een bijzondere voorkeur voor een aantal
botanische rozen. Toch zijn er ook heel wat
tuinrozen waar ik echt van hou. Zo is er
bijvoorbeeld ‘Fellowship’ van Harkness, een
oudere floribunda (van voor 1988), maar die me
zeker kan bekoren. De kleur is oranje, maar je
kunt de invloed van ‘Peace’ in de roos
herkennen, ook al gaat dat heel wat generaties
terug! ‘Peace’, ook wel gekend als ‘Madame A.
Meilland’ bevat de kleuren geel en roze, en oo k
‘Fellowship’ is niet één soort oranje, maar heeft
een oranjegele kleur in het hart van de roos.

‘Fellowship’

Het is moeilijk om werkelijk bij een top 5 te
blijven… Er zijn nog heel wat rozen die ik
bijzonder mooi vind. Heel speciaal vind ik een nieuw roosje waarvan ik zelf de veredelaar ben. Maar
spijtig genoeg bloeit ze maar één keer per jaar. Ze heeft kleine bloempjes, die goed gevuld zijn en een
echt oud rozenparfum bevatten. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe de struik eruit gaat zien als hij
volgroeid is. Het zou wel eens een mooie struikroos kunnen worden.
Maar er zijn nog zoveel meer prachtige rozen op de markt! En er komen er zeker en vast nog een aantal
goede aan, zoals bijvoorbeeld de prachtige roos die de prijs “Gouden Roos Baden -Baden 2018”
wegkaapte, van veredelaar Tantau. Deze roos is nog niet verkrijgbaar maar zal de naam ‘Anuschka’
meekrijgen. Of de prachtig witte roos die in Kortrijk eind juni terecht een gouden medaille behaalde,
gekend onder codenaam ‘EVEjarah’ en die mogelijk in de handel zal komen onder de naam ‘Azay-leRideau’. Deze roos is van veredelaar Jérôme Rateau van de firma Les Roses Anciennes André EVE.
En zo kunnen we blijven vertellen. Ik heb het ook heel bewust niet over onze Belgische veredelaars
gehad. Nochtans zijn ook daar heel wat pareltjes te vinden! Maar ik laat dat graag aan anderen over om
jullie hierover meer te vertellen. 😊
Dane

67. Internationaler RosenneuheitenWettbewerb 2019 Baden-Baden
In Baden-Baden wordt jaarlijks door de stad de
prestigieuze wedstrijd voor nieuwe rozen
georganiseerd volgens de regels van de World
Federation of Rose Societies (WFRS). Een vaste
keuringscommissie beoordeelt meerdere keren;
de internationale jury doet tijdens de dag van de
proclamatie nog een keuring. ‘Anuschka’® van de
firma Rosen Tantau: deze grootbloemige
rozenstruik wordt 100 cm hoog en bloeit heel rijk
met sterk geurende gevulde roze bloemen. Wil je
deze roos hebben, dan zal je ze op de

‘Anuschka’® (foto Rosen Tantau)
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boodschappenlijst van komend jaar moeten zetten vermits ze dan pas te koop wordt aangeboden. De
miniatuurroos van Martin Vissers, ‘Lady Pinky’ werd door de Duitse rozenvereniging uitgekozen tot
beste roos. Deze roos was dit seizoen ook succesvol in de internationale rozenconcours van Madrid en
Den Haag. ‘Matthias Claudius’® verdiende de prijs van het Groothertogdom Luxemburg. Het is ook één
van de ADR-rozen van 2017. Ze heeft een uitzonderlijke bladgezondheid en bloeit met goed geurende
gevulde gekwartierde zacht abrikooskleurige bloemen. Matthias Claudius (1740-1815) was een dichter
uit Hamburg.

‘Matthias Claudius’® (foto Rosen Tantau)

‘Lady Pinky’ (foto Martin Vissers)

58ste Internationale Rozenkeuring in Kortrijk
De Internationale Rozenkeuring in Kortrijk vond plaats op 28 juni. Die keuring wordt georganiseerd door
de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk en Inagro. Negenennegentig ingezonden nieuwe rozen,
die tijdens de testperiode van twee jaar niet behandeld werden tegen ziekten, werden gekeurd door
eenenveertig leden van de internationale jury.
De voorzitter van deze jury was Mireille Steil. Ze
is de voorzitter van de Luxemburgse
Rozenvereniging en ondervoorzitter van de
Europese afdeling van de WFRS.
Veel
rozenvrienden hebben haar leren kennen tijdens
ons bezoek aan het Groothertogdom Luxemburg
in juli 2016. Dertien rozenkwekers uit vijf landen
(België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en
Nederland) hadden twee jaar geleden nieuwe
rozen ingediend voor deze wedstrijd. De trosroos
‘Theodoor Fontane’® van Rosen Tantau, behaalde
‘Theodoor Fontane’® (foto Rosen Tantau)
het hoogst aantal punten (76,6 %) en verkreeg er
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de Gouden Roos. Deze struik maakt talrijke takken met veel helderoranje halfgevulde bloemen. De
bloembaadjes zijn stevig en ondervinden nauwelijks hinder van de regen.
Drie rozen van de firma Kordes Rosen scoorden heel
goed, zowel wat betreft kwaliteit van de struik en
bloem, als de geur: de klimroos ‘Peach Melba’ ® en de
Parfuma rozen ’Fraulein Maria’® met een sterke geur
van damascenerrozen, honing en vanille en ‘Freifrau
Caroline’® met een fruitige geur van appel en abrikoos,
aangevuld met geranium.

‘Fraulein Maria’ (foto Kordes Rosen)

‘Peach Melba’ (foto Kordes Rosen)

Parfumeuse Aude van Lidth de Jeude en veredelaar
Thomas Proll met de geurende roos ‘Fraulein Maria’
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Internationaal Rozenconcours in het Westbroekpark van Den Haag
Den Haag wordt ook wel eens 'de mooie stad achter de duinen' genoemd. En volgens mijn overjarige
toeristengids zou het een stijfdeftige stad zijn. Een aantal jaren geleden mocht ik als lid van de
Nederlandse RozenVereniging toetreden als lid van de geurcommissie tot het Internationaal
Rozenconcours van Den Haag, samen met Monique Nuyten. In de geurcommissie zijn, buiten deze twee
voornoemde 'rozenexperten', de overige leden allemaal vertegenwoordigers van de verschillende
stadsdeelwijken van Den Haag. Het zijn zeker geen gespecialiseerde 'neuzen', maar hun waarneming
stemt altijd overeen met die welke de man/vrouw in de straat ervaart, en dat is toch het belangrijkst
voor de verkoopcijfers, niet?
De nieuw aangestelde verantwoordelijken voor het gebeuren wilden nog veel meer Hagenaars
betrekken bij het internationale concours door de dag van de roos, die voorheen doorging op zondag,
samen te voegen met het internationale concours dat nu plaatsvond op zaterdag (voorheen op
donderdag). En de lunch, voorheen in Madurodam, werd nu terug in het rosariumrestaurant
geserveerd. Tevens werd een feesttent opgetrokken bij het rosarium. Een ware 'tsunami' aan
veranderingen, wat veel vragen over het al of niet slagen over de lippen deed gaan.
En of dit succesvol is geworden? Ik denk het heel zeker wel!
Op zaterdag 13 juli ging dus dit jaar 2019 het Internationaal Rozenconcours voor de 59ste keer
succesvol door volgens het nieuw concept.
Het Westbroekpark met een totale oppervlakte van ruim 18 ha, is de vorige eeuw, omstreeks 1920,
aangelegd volgens het plan van Pieter Westbroek, de vroegere directeur van de gemeentelijke
plantsoenendienst. Vanaf 1948 werden er bloemententoonstellingen georganiseerd. Het park heeft
vele grote speelweiden, grote vijvers en een bloementuin. Door de losstaande boomgroepen en
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schilderachtige doorkijkjes doet het park qua aanleg denken aan Engelse parken.
Het internationaal rosarium is zonder enige twijfel het pronkstuk van het Westbroekpark. Ongeveer
25.000 rozen bloeien er op plus/minus 350 bedden.
Jaarlijks is het rosarium de gast voor een internationaal rozenconcours. Dan worden de door veredelaars
ingezonden nieuwe roosjes gekeurd en per categorie worden certificaten goud, zilver of brons uitgereikt.
Deze keuring is verder onderverdeeld in 3 afdelingen.
AFDELING A
Hier kunnen kwekers, maar ook amateurs, nieuwe maar nog niet in de handel zijnde rozen, inzenden ter
keuring. Die inzendingen worden dan aangeplant op het proefveld, buiten de limieten van het rosarium.
Een Vaste KeuringsCommissie (VKC) keurt deze ingezonden rozen op anonieme basis vijf keer per jaar.
75 % van de toegekende punten ligt dan al vast. Tijdens het tweede bloeiseizoen komt de Internationale
KeuringsCommissie (IKC) eenmaal de rozen beoordelen. De IKC voegt dus 25 % van de punten toe.
Gouden medailles worden dan in iedere categorie toegekend: trosrozen, grootbloemige rozen, park/heesterrozen, patiorozen, en uiteindelijk ook voor de leirozen (klimrozen). Wel moeten deze beste rozen
wel minimaal 60 % van de punten behaald hebben. Zo komt het wel eens voor dat er geen prijs kan
uitgereikt worden. En dan is het nog niet zeker of deze gelauwerde rozen ooit te koop zullen aangeboden
worden op de markt.
AFDELING B
Onder deze afdeling kunnen handelsrassen worden ingestuurd voor het concours. Per seizoen worden er
meestal (en soms meer dan) 40 nieuwe veredelingen ingestuurd. Deze keuringen worden uitsluitend
gedaan door de VKC (= Vaste Keurings Commissie). In afdeling B krijgen de nieuwe rozen die minimaal
60 % van de punten behaald hebben een certificaat van aanbeveling. En de rozen , die dit certificaat
halen, kunnen dan overgaan naar afdeling C.
AFDELING C
Voor afdeling C kan men dus niet inschrijven. Om toe te treden tot deze
hoogste afdeling moet de roos het verdiend hebben in afdeling B.
Eigenlijk is afdeling B dus het toelatingsexamen voor afdeling C. De
hoogste onderscheiding in afdeling C is dus de Gouden Roos van Den
Haag en wordt toegekend door een International Jury(IJ). Die
International Jury, samengesteld uit vakmensen en leken, komt jaarlijks
eenmaal bijeen voor de keuring. In deze afdeling kunnen de rozen
maximaal vijf jaar deelnemen. 50 % van de punten die door de VKC (=
Vaste KeuringsCommissie) in afdeling B werden toegekend, blijven
gedurende die 5 jaar staan.
In afdeling C zijn voor elke categorie de certificaten Goud (minimaal 67,5
punten), Zilver (minimaal 65,0 punten), en Brons (minimaal 62,5 punten)
te winnen. De rassen mogen vijf jaar deelnemen, maar er wordt nooit
eenzelfde of een lagere onderscheiding uitgereikt.
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Een aparte commissie beoordeelt de rozen in
afdeling C op geur. Bovendien kan het publiek
zijn stem uitbrengen voor de Publieksprijs.

DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN van 13 juli
zijn als volgt: de Gouden Roos van Den Haag :
‘Perfume Dreams’ van Martin Vissers; de
Publieksprijs : ‘Perfume Dreams’ van Martin
Vissers; de Geurprijs : ‘Scent from Heaven ’ van
Chris Warner. ‘Scent from Heaven’® is bij ons
ook bekend als ‘Barbara Ann’®. Chris Warner
‘Scent from Heaven’, de
stelde eerst voor om deze roos naar zijn
roos met de beste geur
vrouw te noemen omdat hij ze zijn beste roos
vond. Het is een heel gezonde klimroos met zalmroze gevulde bloemen die tot laat in de herfst
verschijnen. Ze werd ook in 2017 in Groot-Brittannië gekozen als “Rose of the Year”. Bij de trosrozen
won Martin Vissers ook al goud, met ‘Persian Sun’, een mooie persicahybride. ‘Madame Anisette’ ® van
Kordes Rozen won de Gouden Medaille in de groep van grootbloemige rozen.
Roger Willeghems

‘Perfume Dreams’
Martin Vissers ontvangt de Gouden Roos
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Roos gedoopt ter ere van jubilerende Horst aan de Maas
Bij de afsluiting van de potrozenshow in Lottum, afgelopen zondag, is een bijzondere nieuwe roos
gedoopt ter ere van het 800-jarig bestaan van
Horst aan de Maas. De roos is veredeld door
Martin Vissers en is vernoemd naar de 16
kernen van de gemeente Horst aan de Maas
(waaronder

Lottum)

en

The

Green

Connection: ’Green Connection Sweet 16’. De
roos is gedoopt door veredelaar Vissers,
burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de
Maas, en de Lottumse rozenkoningin Mieke
Smits. (Foto: Arno Engels)

Bij Kordes Rosen 06-07-2019
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gelukjes
in vluchtig geplukte roosjes
en fris ruikende kruiden
dwarrelen nu voorbij
ons voorbije samen
drogen nu geduldig verder
op een velletje
eigenhandig
handgeschept
papier
dat ik wil blijven dragen
als mijn kostbaarste
tweede huid

Wivine Vanmechelen

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