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Beste rozenvrienden,  

Normaal verschijnt de nieuwsbrief bij het begin van elke oneven maand. Maar we vonden het een goed 
idee om in dit zo bijzondere jaar een overzicht te geven van de resultaten van de verschillende wedstrijden 
van dit jaar dat langzaam naar zijn einde loopt. In deze extra uitgave kunnen we ideeën vinden voor 
nieuwe rozen. Omdat ze toppers zijn van de wedstrijden van dit jaar, zullen ze ons zeker niet 
ontgoochelen.  Het is een grote lijst geworden. We zullen heel selectief moeten zijn. Tuinieren is altijd 
vooruitkijken en een beetje het avontuur zoeken met nieuwe planten. We beelden ons reeds in hoe een 

nieuwe plant of roos in onze tuin zal bloeien.  Het voorbije jaar werd er veel gewerkt in de tuinen. 
Natuurlijk konden we of mochten we niet weg, maar we wilden ook graag een mooiere tuin hebben. We 

dromen van betere tijden en die zullen er komen, ook voor onze sociale contacten. 

We naderen Kerstmis en binnen een maand begint weer een nieuw jaar. Alle bestuursleden wensen jou 
en jouw hele familie een heel gelukkig jaar, een heel goede gezondheid, een goede conditie, een gezonde 

geest en veel moed. We wensen dat we elkaar weer van nabij kunnen zien om samen gezellig bij te praten 
over de voorbije eenzame maanden. Alhoewel we diep in ons hart weten dat we nog een hele tijd zullen 
moeten rekening houden met bepaalde regels. 

De voorbije jaren maakten de bij-vriendelijke rozen een steeds groter deel van het aanbod van alle 

rozenbedrijven uit. Dit kadert zeker in het streven naar natuurvriendelijk tuinieren. De rozen die goed hun 
meeldraden tonen, lokken de bijen om stuifmeel te verzamelen voor hun kroost. Door enkele van die 

rozen te planten leveren we een bijdrage tot het in stand houden van de bijenpopulatie, die een zo 
belangrijke rol speelt in onze voedselketen.  

Jos 
 

 

Toppers van Leen Leus 

Leen Leus is ons wel bekend door haar voordrachten. Meestal handelden die over ziekten bij rozen, één 
van haar studiedomeinen. Maar wist je dat Leen ook rozen veredelde? Dat heeft natuurlijk veel te maken 

met haar zoektocht naar rozen die weinig vatbaar zijn voor schimmelinfecties. Ze legt zich heel sterk toe 
op rozen voor een natuurlijke tuin, zeg maar bij-vriendelijke rozen. Bij de keuring van nieuwigheden 
(sectie A) in Den Haag dit jaar werd ‘Bee Proud’ (foto: links onder) eerste bij de floribunda. Daarvoor 
verkreeg deze roos het certificaat goud. ‘Mel Bee’ (foto: midden, hieronder) verkreeg er het certificaat 
eerste klasse bij de heesters en ‘Bee Gold’ (foto: rechts onder) verwierf er het certificaat tweede klasse 

bij de patiorozen. ‘Bee Proud’ won in 2018 de Gouden Roos van de Internationale keuring van Kortrijk en 
werd er in 2017 onderscheiden met een zilveren medaille. ‘Mel Bee’ won er in 2016 een Gouden Medaille. 

 



EXTRA NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN  

TOPROZEN van 2020 

2 
 

De nog onbenoemde lage heester met nummer 09-51 (foto hieronder) verkreeg in Den Haag het 

certificaat goud voor de patiorozen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leen Leus, Jos 

 
LENS ROSES behaalde in 2020 negen prijzen. 

 
✓ ‘Prince Charles de Luxembourg’ werd bij het “68.Internationaler Rosenneuheiten-Wettbewerb 

2020” van Baden-Baden (Duitsland) gelauwerd met twee prijzen: 

o De zilveren medaille bij de heesterrozen  
o De Ereprijs van het Groothertogdom Luxemburg, toegekend door de rozenvereniging 

“Lëtzebuerger Rousefrënn” 

 
Het is een 

moschatahybride met 
grote trossen kleine bijna 
bolvormig gevulde 

bloemen. Die zijn lichtroze 
en wit in het centrum.   De 

plant bloeit continu door 
van juni tot eind oktober.  
De bloemen zijn zeer 

weerbestendig, ze 
verdragen de regen goed.  Het blad is donkergroen en semi glanzend, lancetvormig. De 

hoogte is 80 – 100 cm en de plantafstand bedraagt 60 cm. Ze kan in de tuin geplant worden 
als solitair of ze kunnen staan in groepjes van 3 of 5 om een groter boeket te realiseren. 

Maar ook in de border tussen vaste planten, als haag of in potten staan ze mooi. Ook 
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kunnen we de bloemen knippen voor boeketten.  Zowel de kleine prins Charles als de 

gelauwerde roos hebben een mooie toekomst voor zich.  
 

✓ Y2768, een floribunda roos met geelwitte bloemen, behaalde in Baden-Baden een bronzen 

medaille in deze categorie. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

✓ ‘Empereur Charles IV’ (VEL15mscwi) verkreeg 

bij “The International Contest of New Roses” 

in Hradec Kralove (Tsjechië) de eerste prijs bij 

de heesters toegekend.  De bloemen van deze 

trosroos zijn komvormig, bijna bolvormig en 

gevuld, waardoor ze gelijken op oude rozen.  

Opvallend is hun intense violet-fuchsiaroze 

kleur en hun sterke geur van mirre en 

meiklokjes.  De plant heeft een recht 

opgaande groei en bloeit continu door van juni 

tot oktober.  In het kader van de 700ste 

geboorteverjaardag van Karel IV (1316-1378), 

koning van Bohemen en afstammeling van het Huis Luxemburg, werd deze roos door de 

Luxemburgse rozenvereniging geïntroduceerd. Hoogte 80-100 cm.  

 

✓ Y1895 (VEL15) kreeg in Tsjechië het certificaat 

van verdienste. Deze roos zal in 2023 haar 

naam krijgen.  
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✓ ‘Lens Flair’ (VEL16mkawa, Y2489) behaalde op het “60ste Internationaal Rozenconcours” in het 

Westbroekpark van Den Haag het certificaat van verdienste. De uitbundig bloeiende en 

geurende klimroos werd dit jaar geïntroduceerd ter gelegenheid van 150 jaar Lens Roses. Uit de 

elegante langwerpige roodroze bloemknoppen verschijnen grote enkele zalmroze bloemen met 

een heerlijke bloemengeur in ruime pluimvormige trossen.  Opmerkelijk zijn ook de jonge takken 

en de jonge bladeren die bruinrood zijn, wat voor een prachtig contrast met de eerste bloemen 

zorgt.  ‘Lens Flair’ is continu in bloei tot de late herfst.  De plant heeft een opgaande groei en veel 

stekels.  Hoogte 300-400 cm.   Het is een kruising tussen ‘Kathleen’ (Pemberton 1922) x ‘Warm 

Welcome’ (Warner 1991) en heeft haar heel lange bloemknoppen en de donkere jonge bladeren 

van ‘Warm Welcome’. Op de “The first Warsaw Rose Trials” in Polen behaalde ‘Lens Flair’ de 

Gouden medaille bij de klimrozen. 

 

✓  ‘Allevia’ (Y1971, VEL15mrora) 

ontving in Warschau (Polen) 

ter gelegenheid van “The first 

Warsaw Rose Trials” uit 

handen van de “Polish 

Association of rose Breeders” 

de kristallen Roos. ‘Allevia’ 

heeft kleine pomponvormig 

gevulde bloemen in ruime 

trossen met een aparte 

paarsroze tot violette kleur en 

een lichte bloemengeur.  Het 

vormt een bossig struikje dat 

bijna stekelloos is.  Ze bloeit 

uitbundig van juni tot laat in 

de herfst.  De hoogte is 100 tot 120 cm.  ‘Allevia’ is een humanitaire roos, gekozen door de 

Fondation St. Luc, verbonden aan het universitair ziekenhuis van St. Luc in Brussel.  ‘Allevia’ 
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betekent in het Latijn en in het Italiaans ‘Verlichting’; het staat symbool voor hoop, kenmerkend 

voor het medisch en wetenschappelijk onderzoek.  

 

✓ ‘Caroline’s Heart’ behaalde in Warschau (Polen) een bronzen medaille bij de heesterrozen. 

‘Caroline’s Heart’ heeft een weelde aan lichtroze grote komvormig gevulde bloemen met de flair 

van oude rozen, die de hele zomer in grote trossen verschijnen.  Bij het verder openbloeien 

tonen ze hun meeldraden.  De bloemen hebben de geur van oude rozen met een hint van mirre.  

Een onderhoudsvriendelijke, gezonde en bijna stekelloze heester die één van de lievelingen was 

van hun gewelddadig om het leven gekomen medewerkster Caroline. Genereus als de roos was 

ook Caroline als persoon.  Hoogte 120-150 cm.   

 
 

 
Met dank aan Lens-Roses 

Roger 
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Overpeinzingen van Martin Vissers bij de rozenwedstrijden in het Coronajaar 
2020. 

Niet alle wedstrijden vonden dit jaar plaats om de gekende Covid-19 reden. Dit was het geval voor Bologna 
(nieuw), Dublin, Glasgow, Hertford (nieuw), Monaco, Rome en Saverne.  Deze die wel plaatsvonden deden 

dat zonder een internationale jury of met slechts een zeer beperkte. Het grootste aandeel in alle trials is 
uiteraard de permanente jury die hun werk overal wel hebben verricht. Ondanks het mindere aantal 
wedstrijden was ik toch heel verrast met de behaalde resultaten van mijn rozen. Anderzijds miste ik wel 
de fysieke aanwezigheid op de wedstrijden, niet alleen voor de atmosfeer en gesprekken met collega 
veredelaars, maar vooral om te zien hoe mijn variëteiten zich in de verschillende klimaatzones gedragen. 
Heel fier ben ik uiteraard met de 1ste Prijs alle categorieën in Bagatelle Parijs met ‘Un Grand Salut’®. Ook 
op andere concoursen stak deze supergezonde, geurende roos als echte bijenlokker er met kop en 
schouders boven uit (6 prijzen). Vooral de ereprijs van het ‘Ministerie landelijke gebieden en 
consumentenbescherming’ in Baden-Baden belooft veel goeds voor de toekomst van deze variëteit. Ze 
werd daar vooral aangeprezen voor aanplant in openbaar groen als onderhoudsvriendelijk, geurend, 
kleurig en een aantrekkingspool voor bestuivers. Deze roos zal vanaf 2021/2022 zowel verkrijgbaar zijn 
op eigen wortel als op onderstam. 

 

 

 

 

Barcelona, in normale tijden de eerste wedstrijd van het jaar in april, sloot dit jaar als laatste het seizoen 
af in november. ‘Amourin’® was de beste bij de klimrozen. Deze variëteit behaalde al eerder prijzen in 

Lyon als parkroos. Deze heerlijk geurende en druk bezochte bestuiversvriend kan zowel worden gebruikt 
als struikroos (H 170-180 cm) of als klimmer (H 250 cm). Op het proefveld is deze uitbundige bloeier 
zowel de allereerste als de allerlaatste om zijn trossen met 10 tot 20  crèmegele, halfgevulde bloemen te 
etaleren. Ziektes zijn deze roos onbekend. De afkomst van deze variëteit combineert al de goede 
eigenschappen van mijn 2 grote voorbeelden : David Austin en Louis Lens. Daarom ook zijn 

variëteitsnaam VISauslen. Het was wel een werk van lange adem. 
Ouders : [‘Abraham Darby’ x (‘Echo’ x ‘Comtesse de Champagne’)] x (‘Guirlande d’Amour’ x ‘Alden 
Biesen’). 

‘Un Grand Salut’ 

Groepsfoto winnaars Baden-Baden: Ook hier social 

distancing. 1ste rij van links naar rechts : Henrianne de Briey, 
president WFRS. Mireille Steil, vice president WFRS en 
dagvoorzitster jury. Jens Krüger van de firma Tantau met de 
Gouden Roos ‘Perennial Red Domino’. Margret Mergen, 
burgemeester. Markus Brunsing, directeur. 
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‘Diamantino’® (VISraroda) behaalde zijn eerste medaille, maar zeker niet de laatste. Deze struikroos, ook 

goed toepasbaar als klimmer, schittert al van ver door de overvloed van de enkelvoudige bloemen met 
een aparte, dieprode kleur en een wit hart. Donkergroene, glanzende bladeren. Gezondheid troef ! 

Met 2 gouden medailles, ‘Taranis’® in Nyon en ‘Horta’® in Madrid, stonden de paniculata-types zeker hun 
mannetje. En als kers op de taart : Prix de l’Environnement voor ‘La Belle Rouge’ in Orléans. Deze prijs 

wordt in samenwerking met de ‘Union Horticole Orléanaise’ toegekend aan de gezondste variëteit. Deze 
ziekteresistente en uitbundige bloeiers voor alle klimaatzones nemen meer en meer een belangrijke 

plaats in binnen het moderne tuingebeuren en het openbaar groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feëriek, zomer in je neus  fruitig, een beetje zwoel maar toch fijn en delicaat, kruidige ondertoon… Met 
deze geur behaalde de liefdadigheidsroos ‘Lions Charity’® de geurprijs in Kortrijk. In Luxemburg wordt ze 
‘Soroptimist Women’s Voice’® genoemd. De kleurcombinatie van warmroze met oranje schakeringen vult 

dit geurpallet harmonieus aan. 

‘Amourin’ ‘Diamantino’ 

‘Taranis’ ‘Horta’ ‘La Belle Rouge’ 
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Wanneer ik begin dit jaar post uit Australië opende, was mijn verrassing groot toen er drie Awards  in de 
grote envelop bleken te zitten. Het was een mooie aanvulling op de lijst met reeds eerder behaalde prijzen 
voor zowel ‘Prinses Claire van België’ als voor ‘Floriana’®. Beide variëteiten zijn hier op de markt in de 
‘Fisser’ lijn. 

Het kwaliteitspredikaat ‘Excellence Roses’ bekroonde dit jaar twee floribundarozen, één theehybride en 
één heesterroos. Het waren ‘Airbrush’ (KORgetcali), ‘Jean Robie’ (VISmarok), ‘Romina’ (TANamin) en 
‘Taxandria’ (VIScampina). Ze doorstonden drie jaren lang viermaal per jaar de keuringen op het vlak van 
sterkte, gezondheid, rijk- en doorbloeiendheid zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In totaal 
werden er 23 rozenrassen gekeurd. De keuringen gebeurden op vijf rosaria in Nederland en België.  

Vanaf 2021 zullen ook 2 nieuwe locaties in België hieraan deelnemen: Vrijbroekpark in Mechelen en De 
Kleine Boerderij in Merksplas. 

 

 
 

‘Lions Charity’ 

’ 

‘Prinses Claire’ 

’ 

‘Floriana’ 

’ 

‘Jean Robie’ 

’ 

‘Taxandria

’ 

’ 
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Prijzen gewonnen door Martin Vissers (Viva International BV) in binnen- en 

buitenland 2020. 

 
Baden-Baden  
-Ereprijs Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz : ‘Un Grand Salut’® (VIScatoo) 

-Zilveren Medaille floribundarozen : ‘Un Grand Salut’® (VIScatoo) 

Nyon  
-Gouden Medaille floribunda : ‘Taranis’® (VISpanila) 

-Gouden Medaille floribunda : ‘Un Grand Salut’® (VIScatoo) 

Paris Bagatelle  
-1ste Prijs : ‘Un Grand Salut’® (VIScatoo) 
-Certificaat landschapsrozen : ‘August Deusser’ (VISvioli)  

 
Kortrijk  
-Gouden Roos : ‘Nervia’® (VISmofau) 

-Gouden Medaille : ‘Un Grand Salut’® (VIScatoo) 
-Geurprijs : ‘Soroptimist Women’s Voice’® (VISmelgo) 

Le Roeulx  

-Zilveren Medaille struikrozen : ‘VISraroda’ 
-Certificaat van Verdienste  struikrozen : ‘Nervia’® (VISmofau) 
-Certificaat van Verdienste Floribunda : ‘Un Grand Salut’® (VIScatoo) 

Orléans  

-Prix de l’environnement : ‘La Belle Rouge’® (VIScoal) 

Madrid  
-Gouden Medaille struikrozen : ‘Horta’® (VISpanova) 

Hradec Králové  

-Eervolle vermelding : ‘Sirona’® (VISboprim) 

Warschau 
-Kristallen Roos (Polish Association of Rose Breeders) : ‘Sirona’® (VISboprim) 
-Bronzen Medaille : ‘Talbot House’® (VISsimred) 

-Certificaat van Verdienste struikrozen : ‘August Deusser’ (VISvioli) 

Barcelona 
-1ste Prijs klimrozen : ‘Amourin’® (VISauslen) 

Adelaïde (Australië)  (Prijzen uitgereikt in 2020 voor concours 2017-2019) 

-Zilveren Medaille theehybride : ‘Prinses Claire van België’ (VISbonpa) 
-Zilveren Medaille theehybride : ‘Floriana’® (VISblopet) 
-Hamilton Gardens Award (NZ) beste theehybride : ‘Floriana’® (VISblopet) 

Predikaat Excellence Rozen 2020 
-‘Jean Robie’® (VISmarok) 
-‘Taxandria’® (VIScampina) 

 

Martin Vissers 
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ADR 2020 

Dit jaar verkregen 8 nieuwe cultivars het ADR-kenmerk. Zoals bij vele andere 
activiteiten kwam de ADR-werkgroep niet samen maar werden de keuringen van 
2020 individueel gedaan in de proeftuinen. Door de Covid-19 pandemie 
organiseerden we een videoconferentie onder leiding van de ADR-coördinator, Dr. 
Daniela Christ (van het Federaal Bureau van Plantenvariëteiten) en de expert voor 
rozen van het comité van de Duitse Vereniging van Boom- en Plantenkwekers, 

Alexander Kordes, om aan de excellenste rozen het ADR-kenmerk te verlenen.  

Van bijna 40 cultivars werd de resistentie tegen insecten en ziekten en ook hun sierwaarde getest over 
een periode van 3 jaar in 9 proeftuinen, verspreid over heel Duitsland. Ze werden ingezonden door de 
veredelaars Adam/Nirp, Delbard, König, Kordes, Meilland, Noack, Poulsen, en Tantau.  Acht nieuwe 
variëteiten verkregen omwille van hun uitstekende kwaliteiten het zo hard gewenste ADR-certificaat. De 
nieuwste ADR-rozen zijn: 

‘Meine Rose’, ADR 1701, (Kordes Rosen) is een 
theehybride die in 2021 op de markt komt.  

Het is een typische theehybride met gevulde 
bloemen. Ze groeit eerder in de hoogte en 

wordt 95 tot 115 cm hoog en ongeveer een 
meter breed. De lichtroze bloemen geuren heel 
licht. Het jonge blad is rood en licht glanzend en 
het kleurt langzaam naar donkergroen. 

 

‘Fräulein Maria’, ADR 1702 (‘KO 08/2024-25’) is 
een floribunda van de firma Kordes Rosen die 
vorig jaar geïntroduceerd werd.   

Ze wordt tussen 75 en 95 cm hoog en breed. De 
goed gevulde bloemen met ouderwetse vorm 

verschijnen in groepjes van 3 tot 5 bloemen, 
openen lanzgaam en zijn roze in het centrum, 

terwijl de buitenste bloemblaadjes heel 
lichtroze zijn.  De bloemen geuren heel goed. 

‘Fräulein Maria’ is een roos in de Parfuma®-
reeks. Het blad is glanzend groen. Ze behaalde 
in 2019 onder meer een zilveren medaille en 
een onderscheiding voor de geur in Kortrijk.  Dit 
jaar behaalde ze in Lyon de RR-prijs, de 

allerhoogste onderscheiding aldaar. RR is de 
afkorting van ‘Remontance-Résistance’, de roos 
met uitstekende doorbloei en weerstand. 
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‘Vulcano®’, ADR1705 (‘KO 08/2288-05’)  is een 

theehybride van de firma Kordes Rosen.  

Ze groeit rechtop tot ongeveer 1 m en wordt 70 
tot 90 cm breed en blijft redelijk compact. De 
dubbele bloemen zijn kersrood met wat geel in 

het centrum. Het blad is donkergroen. De jonge 
scheuten lopen rood uit. ‘Vulcano’ behaalde dit 

jaar ook een zilveren medaille in de keuring van 
de WFRS in Warschau en de publieksprijs in de 
wedstrijd van Hradec Králové. In 2019 won ze 

een gouden medaille in Kortrijk en de prijs van 
de beste theehybride in Barcelona. 

 

‘Caracho®’, ADR1709, (‘KORsternfue’) van 
Kordes Rosen is een bodembedekkende roos 
die 90 cm hoog en 1,20 m breed kan worden.   

De bloemblaadjes van de halfgevulde bloemen 

zijn rood aan de binnenkant en zilverwit aan de 
buitenzijde. Ze geuren zwak. Het blad is 
donkergoen en licht glanzend. In 2019 behaalde 
ze tijdens de rozenwedstrijd in Baden-Baden in 
de categorie ‘kleinstrauchrosen’ een zilveren 
medaille  

 

‘Coral Lions-Rose®’, ADR1710, (‘KO 10/8253-
04’) is een floribunda van de firma Kordes 
Rosen. De sterk gevulde oranje-
abrikooskleurige bloemen met een zalmkleurig 
randje geuren zwak. De plant wordt 90 cm tot 
110 cm hoog en bijna even breed en heeft 
middelgroene glanzende bladeren. Ze behaalde 

dit jaar bij de keuringen in Kortrijk en Warschau 
een gouden medaille. In Warschau verdiende ze 
ook de publieksprijs. Vorig jaar werd ze in Le 
Roeulx bekroond met een gouden medaille en 

de publieksprijs, ook kreeg ze in 2019 in Lyon de 
1ste prijs. 
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‘White Angel®’, ADR1713, ‘ADAdiamaq’ van 

Michel Adam werd reeds in 2016 in Frankrijk 
geïntroduceerd. Het is een heesterroos die ruim 
een meter hoog en breed wordt en eventueel 
toegepast kan worden als klimroos. De kleine 
witte bloemen zijn half dubbel of dubbel en 

geuren lichtjes. Het blad is glanzend 
middelgroen. Deze roos behaalde onder meer 
een gouden medaille in Rome (2016) en een 
bronzen medaille in Baden-Baden (2017). 

Er bestaat ook een goed geurende floribunda 
‘White Angel’ (2019) van de firma Koninklijke 

Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen. Een 
miniatuurroos van Moore heeft dezelfde naam. 

 

‘Solo®’, ADR1718, is een theehybride van 
Tantau die pas in 2022 op de markt zal komen. 

De struik groeit rechtop tot een hoogte van 
anderhalve meter en wordt tot een meter 
breed. De goed gevulde bloemen zijn wit met 
een vleugje geel; ze geuren licht. De glanzende 
bladeren zijn middelgroen. 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.  

 

 Bij de toekenning van het ADR-kenmerk in 2018 had de roos ADR 1517 nog geen naam. Dit jaar heeft de 
firma Kordes deze cultivar ‘Sunmaid’ genoemd. Het is een floribunda roos die ongeveer een meter hoog   
en 80 cm breed wordt. Ze draagt dubbele gele bloemen met een zwakke geur.  

De ADR-werkgroep besprak ook het probleem van de droogte. Na drie hete en droge zomers toonde de 
roos zich als de echte winnaar van de klimaatverandering. Niettegenstaande de aanhoudende hitte en 

droogte, imponeert de roos nog steeds met haar schoonheid en veerkracht. We kunnen stellen dat 
daarom nu nog meer dan ooit, de vraag naar rozen groot is. 

Deze tekst is een bewerking van de Engelstalige perstekst door Dr. Daniela Christ. Foto’s: Susanne Haslage: 
Coral Lions-Rose, Solo; Dr. Daniela Christ: Meine Rose, Fräulein Maria, Vulcano; Mareike Hoene: Caracho, 
White Angel en Burkhard Spellerberg: Sunmaid                                                     Aanvullingen en vertaling: Jos 

 

GRAND PRIX DE LA ROSE 12iéme édition van de Société Nationale Horticole de 
France 

Dit verslag verscheen reeds eerder in onze nieuwsbrief van juli-augustus 2020 
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Prijswinnaars 2020 van Kordes Rosen 

Enkele rozen van de firma Kordes Rosen hebben dit jaar het ADR-kenmerk verdiend. Informatie hierover 
vind je in een ander deel van deze nieuwsbrief. Andere rozen die uitblonken op verschillende 
rozenwedstrijden bespreken we hier. De heesterroos ‘Ile de Fleurs‘ (KO 08/2424-02; 2019) die op 16 juli 
2020 in beperkte kring gedoopt werd in het Palmenhuis van het bloemeneiland Meinau behaalde een 
Gouden medaille in Warschau. ‘Ile de Fleurs‘ ontstond uit een kruising van de trosroos ‘Blue for You‘ en 
de klimroos ‘Summer Wine‘ met oranje bloemen. De struik, met roodroze bloemen wordt 120 cm hoog 
en 70 cm breed en behaalde in 2018 het ADR-kenmerk. Ze past goed in een bloemrijke informele haag die 
aanlokkelijk is voor insecten. De heester ‘Flora Colonia‘ (‘Kölner Flora‘) met sterk fruitig geurende 
bloemen, lijkend op die van centifoliarozen, werd de beste roos van de keuring in Warschau. Ze werd 
vereerd met de hoofdprijs, de ‘Amberen Roos‘. Amber is een veel voorkomend mineraal in Polen. ‘Fräulein 
Maria‘ verdient een extra vermelding omdat ze dit jaar veel prijzen wegkaapte met onder meer ADR-roos 
en RR-roos in Lyon. 

In de groep van de theehybriden werden drie cultivars onderscheiden: 

✓ ‘Better Times’ (KO 06/2248-01), won een certificaat in Le Roeulx en zal te koop zijn vanaf 2021. 
✓ ‘Courage’ (KO 09/2107-01; 2019) verdiende in Warschau een gouden medaille. 
✓ ‘Amorosa’ (KO 09/2210-03; 2020) behaalde een zilveren medaille in Den Haag, een bronzen 

medaille in Baden-Baden, en een eervolle vermelding in Le Roeulx en Nyon (Zwitserland) 

 

 

Zes floribunda rozen kregen belangrijke onderscheidingen:  

✓ ‘Baby Schneewittchen’ (KO 05/1754-06, 2020): gouden medaille in Barcelona en een certificaat 
in Le Roeulx  

✓ ‘Impala‘ (KO 07/3175-01; 2019): zilveren medaille in  Warschau  
✓ ‘Enjoy’ (KO 09/2539-01; 2020): Gouden Roos en een gouden medaille in Barcelona, een zilveren 

medaille in Kortrijk en een certificaat in Le Roeulx en in Bagatelle, Parijs  
✓ ‘Für Elise‘ (KO 09/3029-02;2020): zilveren medaille in Nyon  

‘Better Times’ ‘Courage’ ‘Amorosa’ 
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✓  ‘ Xenia‘ (KO 11/7962-03; 2020): gouden medaille in Baden-Baden,  Le Roeulx en Nyon en een 

zilveren medaille in Kortrijk en Den Haag 
 

 

 

Bij de minirozen vielen ‘Corazon’ en ‘Sternenhimmel’ in de prijzen.  

✓  ‘Corazon‘ (KO 05/1720-02, 2020) is een patioroos die al in 2005 op het bedrijf ontstond. Ze kan 
tot een halve meter hoog worden en is heel geschikt als roos in een pot. De bloemen worden 

ongeveer 4 cm groot en de bloemblaadjes zijn rood met een zilverkleurige rug. Ze won een 
zilveren medaille in Baden-Baden,  Nyon en Den Haag en een bronzen in Warschau. 

✓ ‘Sternenhimmel‘ (KO 07/2080-99 2020) is een miniatuurroos met lichtroze enkelvoudige 
bloemen met een wit hart waartegen de meeldraden goed opvallen. De bloemen verschijnen in 
grote trossen aan de 40 cm hoge struik. Ze behaalde dit jaar de Gouden Roos in Nyon, een 

gouden medaille in Le Roeulx en Den Haag, een zilveren  medaille in Baden-Baden en een 
certificaat bij de keuring in Bagatelle, Paris. 

 

Bij-vriendelijke rozen vinden we bij Kordes in de groep NektarGarten 

We danken Thomas Proll voor de foto’s en deze informatie. 

 

 

‘Baby Schneewittchen’ ‘Impala‘ 

‘Enjoy’ 

‘Corazon’ ‘Xenia’ ‘Sternenhimmel’ 

‘Für Elise’ 
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Rosen Tantau  

Rozen Tantau boekte dit jaar ook enkele belangrijke successen.  In 

het begin van dit jaar deelden we je al mee dat ‘Hansestadt 
Rostock‘ als roos van het jaar werd gekozen door de leden van de 
Duitse Rozenvereniging. Deze vereniging veranderde dit jaar haar 
naam in “Deutsche Rosengesellschaft e.V.”. Ze bestaat intussen 
reeds 137 jaar.  De beschrijving van ‘Hansestadt Rostock‘ vind je in 
onze nieuwsbrief van januari-februari 2020. 

‘Perennial Red Domino‘ behaalde dit jaar de Gouden Roos van 
Baden-Baden en tevens de grote prijs toegekend door Deutsche 
Rosengesellschaft e.V.. Voor meer details verwijzen we naar de 
nieuwsbrief van juli-augustus 2020. 

‘Matthias Claudius‘ verwierf de 
prijs van de beste heester in de 
wedstrijd van Bagatelle in Parijs en 
in Lyon. In 2017 kreeg ze het ADR-
certificaat. Deze struik wordt ruim 
een meter hoog maar blijft smaller 
dan 1 m en heeft lichtabrikoze 
bloemen die geleidelijk verkleuren 
naar lichtroze. Ze heeft een lichte 
appelgeur gemengd met een zoete 
rozengeur. 

 

 ‘Theodor Fontane Rose‘, die vorig jaar de Gouden Roos van Kortrijk won, werd de beste floribunda in 
Bagatelle Parijs en behaalde een certificaat in de categorie trosrozen in Lyon.  Ze heeft oranje gevulde 
bloemen in kleine trossen en wordt een meter hoog en een goede halve meter breed.  Vorig jaar bracht 
Rosen Tantau de theehybride ‘Exquisite‘, die ook bekend is als ‘Hot Lady‘, op de markt.    De donkerroze 
bloemen hebben de typische vorm van een theehybride en geuren heel sterk. Ze behaalde dit jaar de prijs 
van de beste geur in Orléans. Het blad is glanzend donkergroen. Het is een goede roos om bloemen te 

‘Perennial Red Domino‘ 

‘Matthias Cludius‘ 

‘Exquisite‘ ‘Theodor Fontane Rose‘ ‘Salsa‘ ‘Exquisite‘ 
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knippen om ook binnen te genieten van de heerlijke geur.  ‘Salsa‘  won reeds in 2015 een gouden medaille 

in Kortrijk en verdiende dit jaar een zilveren medaille in Warschau. Die eer viel ook te beurt aan ‘Melusina‘, 
een struikje dat tot 90 cm hoog en 50 cm breed wordt en zalmoranje dubbele bloemen heeft met gegolfde 

bloemblaadjes. ‘Melusina‘ behaalde in Warschau ook de publieksprijs. 

 

 

 

De sage: Melusina was de echtgenote van Siegfried I, de eerste graaf van Luxemburg. We gaan dus terug 
naar de tiende eeuw. Volgens een legende wandelde deze mooie jonge vrouw langs de Alzette, een rivier 
die door de huidige hoofdstad van het Groothertogdom Luxemburg stroomt. Toen de graaf haar zag, bood 
hij haar, verblind door haar schoonheid, zijn hart en kroon aan. Ze stemde toe op voorwaarde dat ze elke 
zaterdag voor zich alleen had en in haar kamer mocht blijven. Ze leefden lang en gelukkig en hadden veel 
kinderen. Op een zaterdag liep de graaf voorbij de kamer van Melusina en hoorde hij een raar geluid. Hij 
keek door het sleutelgat en zag zijn vrouw in het bad maar haar benen waren veranderd in de staart van 

een vis. Tot zover de legende.  Ter gelegenheid van de 1050ste verjaardag van de stad Luxemburg heeft 
het stadsbestuur in oktober 2015 een beeld van een zeemeermin, turend over de Alzette, op een bank 
voor de Abdij Neimënster neergezet. De artiest Serge Ecker heeft het ontworpen. Het werd in Berlijn met 
een 3D-printer gemaakt. In Hongarije kreeg het een keramische beschermlaag. Naast Kopenhagen heeft 
nu ook Luxemburg haar zeemeermin. Volgens betrouwbare geschiedkundige documenten trouwde 

Siegfried met Hedwig van Norgau, dochter van Eberhard IV van Nordgau. Ze hadden elf kinderen. 

De bij-vriendelijke rozen van Rosen Tantau vind je in de groep Bienenweide. In volgend filmpje worden ze 
voorgesteld:  https://vimeo.com/320568522/45273e6674 

Dank aan Jens Krüger, Aart Westdijk en Rosen Tantau voor foto’s en informatie.  

‘Melusina‘ 

Links boven: de roos Melusina (foto Rosen Tantau), rechts boven: een voorstelling van de sage (uit Wikipedia) 
en een foto van de zeemeermin nabij de Abdij Neimënster (foto: Mireille Steil) 
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Rozen met blote wortel planten  

(voor de volledige tekst zie https://www.lens-roses.com/en_US/planttips ) 

Rozen groeien het best in leemgrond of lichte klei. Zandgrond kan ook maar moet verbeterd worden door 
toevoegen van compost en/of bentoniet. Bij zware kleigrond is het aan te raden met compost en zand de 
grond te verlichten zodat bij hevige regen het water niet blijft staan. Zure grond krijgt het best kalk 
toegevoegd. Rozen hebben graag een pH van 6-6,5. Bij twijfel kunt u grondanalyse en bemestingsadvies 
vragen bij de Bodemkundige Dienst van België vzw, te Heverlee. 

https://www.bdb.be/Productendiensten/Analysesadviezen/tabid/108/language/nl-BE/Default.aspx    

Na het planten is het aangeraden te ‘mulchen’, d.w.z. de grond waar de rozen geplant staan b edekken 
met stalmest, compost, ... Dit gebeurt het best in het najaar. Het beschermt tegen vorstschade en verrijkt 
de bodem.  

De wortels worden het best natgemaakt bij het planten. Laat ze 
niet gedurende een dag of nacht in een emmer water staan, maar 
giet ze met een gieter nat.  

Graaf een gat dat diep genoeg is, maak de ondergrond goed los. 
De wortels goed uitspreiden en de ruimte tussen de wortels 
opvullen met fijn verkruimelde grond*. De oculatieplaats (de 

knobbel waar wortels en takken bijeenkomen) moet 3-5 cm. 
onder het grondoppervlak zitten. Na het planten de grond met de 

voet stevig aandrukken en water geven. Wanneer u in het najaar 
rozen met blote wortel plant hoeft u nog niet te snoeien. U wacht 
best tot het voorjaar.  

 

 

*Bemerking: Onze voorzitter geeft er de voorkeur aan om de grond te mengen met DCM Vivimus: de helft van de 
uitgegraven grond mengen met evenveel vivimus. Hij tuiniert op zware klei. Maar voor zandgrond is dit ook nuttig 
om het vochthoudend gehalte te verbeteren. 

  

‘Caroline’s Heart’ 
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Een nieuw boek voor wie een geschikte boom voor haar of zijn tuin zoekt. 

Zoekt u een boek over bomen voor tuinen, dan is “De 

juiste boom voor elke tuin” wat u zoekt. Dit boek 
beschrijft meer dan 570 verschillende soorten bomen, 
allemaal bomen die in principe kleiner blijven dan 12 m, 
waardoor ze prima passen in de meeste tuinen. Meer nog, 
door ze op te splitsen in 23 groepen, vind je voor elke tuin 
en elke smaak wel een geschikte boom: van heel kleine, 
zogenaamde mini’s, tot treurbomen, van groenblijvende 
tot bomen voor schaduwrijke plaatsen, van 
droogtetolerante bomen, van bomen met opvallende 
bloemen, herfstkleuren of schors tot bomen met eetbare 
vruchten, van bijenbomen tot inheemse bomen en als 
toetje krijg je een heus rariteitenkabinet. Via korte 

beschrijvingen en info in tabellen krijgt de lezer dus een 
selectie van de beste tuinbomen. Ook als u meer wil 
weten waarom bomen zo belangrijk zijn of bijvoorbeeld 
hoeveel water bomen verbruiken of waarom die 
Amerikaanse bomen zo’n schitterende herfstkleuren 
hebben, hoe ze aan te planten … Door deze veelzijdigheid 

biedt dit boek ongeveer alles wat u moet weten over bomen. Het is tevens een vurig pleidooi om bomen 

aan te planten. Door deze veelzijdigheid biedt dit boek ongeveer alles wat u moet weten over bomen. 
Het is tevens een vurig pleidooi om bomen aan te planten en in tuinen is er ruimte voor miljoenen 
bomen!  

Het boek is bovendien rijk geïllustreerd met ruim 270 foto’s, tientallen figuren en tabellen. Een 
inhoudstafel en een uitgebreide index brengen de lezer bij de juiste info. Voor een kleine video, zie 

https://www.youtube.com/watch?v=5vvVuMTvKyA&feature=youtu.be of de website van de uitgeverij 
(zie hieronder).  

 

 

 

 

  

Foto: Jef Cools 
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Verkorte inhoudstafel:  

Waarom dit boek? 

1. Inleiding  

2. Bomen 
3. Groeiplaats 
4. Tuinen 
5. Bomen en Tuinen 

6. De globale tuinwaarde van bomen 
7. Alle boomsoorten in een notendop 
Dankwoord, bronnen en index 

Uitgeverij: Sterck & De Vreese  

ISBN: 9789056156619  

Prijs: 34,90 €     385p. (en niet 336 zoals aangekondigd)  

(zie ook: https://www.bornmeer.nl/winkel/de-juiste-boom-voor-jouw-tuin/) 

Martin Hermy 

LUXEMBOURG pays de la ROSE  

- LES ROSES D’HIER INSPIRENT LES JARDINS D’AUJOURD’HUI  - 

Uitgeverij “Editions Schortgen” brengt samen met 
twee Luxemburgse rozenverenigingen een boek uit 
in liefst de 3 volgende talen: Duits, Frans, en Engels.  
Voorwaar een unieke prestatie waar we “onze 
hoed voor afdoen”.  Zelf koos ik voor de Franstalige 
uitgave. 

Het eerste hoofdstuk beschrijft het rijke verleden 

van de Luxemburgse rozencultuur eind 19de eeuw.  
In 1875 werden er reeds 1,2 miljoen rozen per jaar 

geproduceerd met een absoluut hoogtepunt van 
6,5 miljoen rozen per jaar, net voor het begin van 
de 1ste Wereldoorlog, hoofdzakelijk voor de 

export.  De drie belangrijkste producenten waren 
Soupert & Notting, Ketten Frères, en Gemen & 

Bourg.  Het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog 
bracht hier echter een bruusk einde aan.   

De Renaissance van de Luxemburgse rozen door de 
passie van rozenliefhebbers en door de oprichting 
van de “Lëtzebuerger Rousefrënn” in 1980 wordt 
verhaald in hoofdstuk 2. 

Daarna wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed aan de belangrijkste openbare rozentuinen: in Luxemburg 
stad zijn het de rozentuin “Op de Rondellen”, en de kleine rozentuin “Rousegaert -Chen” op de Place des 
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Martyrs.  Verder zijn er de rozentuin van het gemeentelijk park van Gaalgebierg in Esch-sur-Alzette, de 

rozentuin van Mondorf-les-Bains, de rozentuin van Walferdange, de rozentuin van Mamer, en de 
rozentuin van het “Château de Munsbach” in Schuttrange. 

Tot slot worden ook nog 12 privé-
rozentuinen uitvoerig besproken. 

Als bijlage krijgen we nog een lijst van de 
variëteiten van Soupert & Notting en van 

Ketten Frères. 

Alles bij elkaar een prachtig “must have” 
verzamelobject van 176 pagina’s rijk 
geïllustreerd met uitzonderlijk mooie foto’s 

voor ons, gepassioneerde rozenliefhebbers! 
Zeker een eindejaarsgeschenk waard. 

Het boek kan besteld worden bij uitgever 
"Editions Schortgen"                   
https://editions-schortgen.lu/fr/  

 

Maar mocht u binnenkort bij Lens Roses 

langs gaan dan kan u daar kiezen uit de 3 
uitgaven. 

Auteurs: Paysagiste en auteur Heidi 
Howcroft en fotograaf Marianne Majerus. 

ISBN: 978-99959-36-97-6 

                                    Roger 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Gust, Martin Hermy, Martin Vissers, Leen Leus, Lens Roses, 

Roger, en Jos. 


