
Naam cultivar: De Groot’s Winter Yellow Star 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  : J. de Groot 

Zaadgever  : MC1 

Stuifmeelgever  : Martin’s Choice Improved 

Bloem : enkel 

Bloembuis : afwijkend, doorsnede afgeplat, geel bruin 164C, 
  afm. 17x6 mm 

Kelkbladen : half hangend, symmetrie vierzijdig, topmaat klein,  
  doorsnede bol, kleur buitenzijde donker groen 
  144A, kleur binnenzijde donker groen 144A, 
  kleur top lichtgroen 144B, afm. 8x7 mm 

Kroonbladen : kroon anders, onderaanzicht vierkant, half uitstaand,  
  de kroonbladen zijn normaal met een gave rand, 
  kleur basis groen bruin 151B, kleur middenveld  
  licht groen 144B, kleur randgebied licht groen 144B,  
  afm. 7x5 mm 

Helmdraad : geel, 4 lang/4 kort, afm. 10/8 mm 

Helmknop : geel 

Stuifmeel : crème  

Stijl : geel groen, afm. 31 mm 

Stempel : geel groen, knotsvormig 

Bloeiwijze : okselstandig, winter bloeier 

Bloeitijd : normaal 

Knop : druppel, punt niet zijwaarts, doorsnede kantig,  
  okselstandig, top opent normaal 

Bes : donker groen, langwerpig, afm. 13x8 mm 

Blad 
 
 

: hartvormig, top spits, voet hartvormig, rand gaaf,  
  uiterlijk mat, ruw en hobbelig, nerven diepliggend,  
  bladeren staan kruisgewijs, 
  kleur bovenzijde donker groen N137A,  
  kleur onderzijde bruin groen 137B,  
  hoofdnerf bruin groen 146D, zijnerven licht groen 145D,  
  bladsteel bruin groen 146D 

Groeiwijze : opgaand 

Kweekwijze : kleine tot middelgrote struik voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : rijke  winterbloeier, die ook in de zomer kan bloeien 
  Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  75,6 punten 
 

 

 



Naam cultivar: Jaspers Big Boy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  :  J.M.J. van Aspert 

Zaadgever  :  F. boliviana var. alba 

Stuifmeelgever  : onbekend 

Bloem : enkel 

Bloembuis : koker, doorsnede kantig, licht groen 145D,  
  afm. 42x6 mm 

Kelkbladen : geheel opgaand, symmetrie vierzijdig, topmaat klein,  
  doorsnede hol, kleur buitenzijde grijs 
  157B, kleur binnenzijde blauw roze 73B, 
  kleur top licht groen 145D, afm. 18x4 mm 

Kroonbladen 
   

: kroon rozet, onderaanzicht vierkant, driekwart  
  uitstaand, de kroonbladen zijn langwerpig met een gave 
  rand, kleur basis oranje rood 44D, kleur middenveld  
  rood 45C, kleur randgebied rood 45C, afm. 17x8 mm 

Helmdraad : blauw roze, 4 lang/4 kort, afm. 13/10 mm 

Helmknop : wit 

Stuifmeel : niet bekend 

Stijl : grijs, afm. 58 mm 

Stempel : paars, gespleten 

Bloeiwijze : okselstandig, tros 

Bloeitijd : normaal 

Knop : triphylla, punt niet zijwaarts, doorsnede kantig,  
 trosvorm, top opent normaal 

Bes : niet bekend 

Blad : lancetvormig, top spits, voet spits, rand gaaf,  
  uiterlijk mat, fluwelig en hobbelig, nerven verdiept,  
  bladeren staan meertallig, 
  kleur bovenzijde donker groen N137A,  
  kleur onderzijde bruin groen 147B,  
  hoofdnerf donker groen N137A, zijnerven donker groen  
  N137A, bladsteel bruin groen 146B 

Groeiwijze : opgaand 

Kweekwijze : kleine tot middelgrote struik voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  85,71punten 
 

 

 



Naam cultivar: Jaspers Indestructible 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  :  J.M.J. van Aspert 

Zaadgever  :  Papy René 

Stuifmeelgever  :  Papy René 

Bloem : enkel 

Bloembuis : koker, doorsnede rond, wit NN155B, afm. 28x4 mm 

Kelkbladen : omgekruld, symmetrie vierzijdig, topmaat klein,  
  doorsnede vlak, kleur buitenzijde wit N155C, 
  kleur binnenzijde licht blauw violet 69D, 
  kleur top licht groen 145B, afm. 29x7 mm 

Kroonbladen : kroon klok, onderaanzicht vierkant, kwart uitstaand,  
  de kroonbladen zijn schopvormig met een gave 
  rand, kleur basis licht blauw roze 62D, kleur middenveld  
  licht blauw roze 55C, kleur randgebied licht blauw roze 
  55C, afm. 18x15 mm 

Helmdraad : licht blauw roze, 4 lang/4 kort, afm. 27/25 mm 

Helmknop : licht geel 

Stuifmeel : niet bekend 

Stijl : wit, afm. 72 mm 

Stempel : licht geel bruin, gelobd 

Bloeiwijze : okselstandig 

Bloeitijd : normaal 

Knop : langwerpig, punt zijwaarts, doorsnede kantig,  
  okselstandig, top opent normaal 

Bes : niet bekend 

Blad : eivormig, top spits, voet rond, rand licht getand,  
  uiterlijk mat, ruw en vlak, nerven verdiept,  
  bladeren staan kruisgewijs, 
  kleur bovenzijde donker groen N137B,  
  kleur onderzijde bruin groen 147B,  
  hoofdnerf donker groen 144A, zijnerven donker groen  
  144A, bladsteel donker groen 144A 

Groeiwijze : opgaand 

Kweekwijze : kleine tot middelgrote struik voor in de zon, 
  beste kleur in de zon 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  77,29 punten 
 

 

 



 

Naam cultivar: Jaspers Purple Pipes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  : J.M.J. van Aspert 

Zaadgever  : Thalia 

Stuifmeelgever  : (Gruss aus dem Bodethal x Rohees Alrami) x Stad Elburg 

Bloem : enkel 

Bloembuis : koker, doorsnede rond, paars 61B, afm. 38x5 mm 

Kelkbladen : half hangend, symmetrie vierzijdig, topmaat klein,  
  doorsnede bol, kleur buitenzijde donker paars rood 60B, 
  kleur binnenzijde donker paars rood 60B, 
  kleur top donker paars rood 60B, afm. 25x8 mm 

Kroonbladen : kroon gesloten, onderaanzicht rond, niet uitstaand,  
  de kroonbladen zijn ruitvormig met een gave rand,  
  kleur basis donker paars rood 60B, kleur middenveld   
  donker paars rood 60B, kleur randgebied   
  donker paars rood 60B, afm. 13x13 mm 

Helmdraad : paars, 4 lang/4 kort, afm. 19/14 mm 

Helmknop : paars 

Stuifmeel : niet bekend 

Stijl : paars, afm. 57 mm 

Stempel : blauw roze, gespleten 

Bloeiwijze : okselstandig 

Bloeitijd : normaal 

Knop : priktol, punt niet zijwaarts, doorsnede rond,  
  okselstandig, top opent normaal 

Bes : niet bekend 

Blad : eivormig, top spits, voet stomp, rand sterk getand,  
  uiterlijk mat, ruw en hobbelig, nerven verdiept,  
  bladeren staan kruisgewijs, kleur bovenzijde  
  donker groen 137A, kleur onderzijde bruin groen 146A,  
  hoofdnerf rood 47A, zijnerven bruin groen 146A,   
  bladsteel bruin 177A  

Groeiwijze : opgaand 

Kweekwijze : kleine tot middelgrote struik voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  69,86 punten 
 

 

 



 

Naam cultivar: Hage Quasimodo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  : J.C.M. Rijkers 

Zaadgever  : Gartenmeister Bonstedt 

Stuifmeelgever  : onbekend 

Bloem : enkel 

Bloembuis : koker, doorsnede afgeplat, rood 46C, afm. 44x5 mm 

Kelkbladen : half hangend, symmetrie vierzijdig, topmaat half,  
  doorsnede vlak, kleur buitenzijde rood 47B, 
  kleur binnenzijde rood 47A, kleur top grijs bruin N199C, 
  afm. 12x6 mm 

Kroonbladen : kroon klokvormig, onderaanzicht vierkant,  kwart  
  uitstaand, de kroonbladen zijn normaal met een gave 
  rand, kleur basis oranje bruin 33C, kleur middenveld  
  oranje rood 33B, kleur randgebied oranje rood 33B,  
 afm. 9x4 mm 

Helmdraad : wit, 4 lang/4 kort, afm. 6/3 mm 

Helmknop : wit 

Stuifmeel : niet bekend 

Stijl : paars rood, afm. 43 mm 

Stempel : wit, gespleten 

Bloeiwijze : trosvormig 

Bloeitijd : normaal 

Knop : triphylla, punt niet zijwaarts, doorsnede kantig,  
  trosvormig, top opent normaal 

Bes : niet bekend 

Blad : lancetvormig, top spits, voet spits, rand golvend,  
  uiterlijk mat, ruw en hobbelig, nerven diepliggend,  
  bladeren staan kruisgewijs, 
  kleur bovenzijde donker groen 147A,  
  kleur onderzijde donker groen 147A,  
  hoofdnerf bruin groen 147B, zijnerven donker groen  
  147A, bladsteel donker paars rood 187B 

Groeiwijze : opgaand 

Kweekwijze : kleine tot middelgrote struik voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  74,43 punten 
 

 

 



 

Naam cultivar: Herben 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  :  G.D. te Brinkhof 

Zaadgever  : Sport van Veenlust 

Stuifmeelgever  : Sport van Veenlust 

Bloem : dubbel 

Bloembuis : koker, doorsnede rond, licht groen 145B, afm. 16x7 mm 

Kelkbladen : omgekruld, symmetrie vierzijdig, topmaat kwart,  
  doorsnede variabel, kleur buitenzijde wit N155B, 
  kleur binnenzijde licht blauw roze 62D, 
  kleur top licht groen 145B, afm. 48x16 mm 

Kroonbladen : kroon anders, onderaanzicht rond, kwart uitstaand, 
  de kroonbladen zijn normaal met een gegolfde of   
  getande rand, kleur basis wit NN155B, kleur   
  middenveld blauw roze 72C, kleur randgebied   
  blauw roze 72C, afm. 22/19x22/17 mm 

Helmdraad : paars, 4 lang/4 kort, afm. 40/34 mm 

Helmknop : blauw roze 

Stuifmeel : grijs 

Stijl : blauw roze, afm. 70 mm 

Stempel : wit, gelobd 

Bloeiwijze : okselstandig  

Bloeitijd : normaal 

Knop : langwerpig, punt zijwaarts, doorsnede kantig,  
  okselstandig, top opent als lampion 

Bes : niet bekend 

Blad : eivormig, top spits, voet rond, rand sterk getand,  
  uiterlijk mat, ruw en hobbelig, nerven verdiept,  
  bladeren staan kruisgewijs, 
  kleur bovenzijde bruin groen 137B,  
  kleur onderzijde bruin groen 146B,  
  hoofdnerf bruin groen 146C, zijnerven bruin groen     
 146C, bladsteel bruin groen 146C 

Groeiwijze : half hanger  

Kweekwijze : half hanger voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  72,29 punten 
 

 

 



 

Naam cultivar: Arels Didi 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  :  A.J. Elsman 

Zaadgever  :  Arels Fleur 

Stuifmeelgever  :  Squadron Leader 

Bloem : dubbel 

Bloembuis : urn, doorsnede rond, wit NN155B, afm. 14x7 mm 

Kelkbladen : geheel opgaand, symmetrie vierzijdig, topmaat klein,  
  doorsnede hol, kleur buitenzijde wit NN155C, 
  kleur binnenzijde wit NN155D, 
  kleur top licht groen N144B, afm. 44x22 mm 

Kroonbladen : kroon compact, onderaanzicht rond, half uitstaand, 
  de kroonbladen zijn schopvormig met een gave rand,   
  kleur basis wit NN155C, kleur middenveld wit NN155C,  
  kleur randgebied wit NN155C, afm. 28x24 

Helmdraad : wit, 4 lang/4 kort, afm. 42/32 mm 

Helmknop : paars 

Stuifmeel : niet bekend 

Stijl : wit, afm. 38 mm 

Stempel : wit, gelobd 

Bloeiwijze : okselstandig  

Bloeitijd : normaal 

Knop : langwerpig, punt niet zijwaarts, doorsnede kantig,  
  okselstandig, top opent als lampion 

Bes : niet bekend 

Blad : eivormig, top spits, voet rond, rand grof getand,  
  uiterlijk mat, glad en hobbelig, nerven verdiept,  
  bladeren staan kruisgewijs, 
  kleur bovenzijde donker groen N137D,  
  kleur onderzijde bruin groen 146B,  
  hoofdnerf bruin groen 146C, zijnerven donker groen  
  N137C, bladsteel bruin groen 146C 

Groeiwijze : opgaand 

Kweekwijze : struik voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  69,71 punten 
 

 

 



 

Naam cultivar: Arels Zonnegloed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auteur  : A.J. Elsman 

Zaadgever  : Arels Tojo 

Stuifmeelgever  : Walz Mandoline 

Bloem : dubbel 

Bloembuis : koker, doorsnede rond, licht blauw roze 55D,  
  afm. 25x7 mm 

Kelkbladen : omgekruld, symmetrie vierzijdig, topmaat klein,  
  doorsnede hol, kleur buitenzijde licht blauw roze 54D, 
  kleur binnenzijde rood roze 52D, 
  kleur top licht groen 145C, afm. 39x10 mm 

Kroonbladen : kroon anders, onderaanzicht ovaal, kwart uitstaand, 
  de kroonbladen zijn schopvormig met een gegolfde of  
  getande rand,  kleur basis rood 43B, kleur middenveld 
  rood 43A, kleur randgebied paars rood N57A ,  
  afm. 28x20 mm 

Helmdraad : paars rood, 4 lang/4 kort, afm. 38/33 mm 

Helmknop : paars rood 

Stuifmeel : grijs 

Stijl : paars rood, afm. 79 mm 

Stempel : licht rood roze, gelobd 

Bloeiwijze : okselstandig  

Bloeitijd : normaal 

Knop : langwerpig, punt zijwaarts, doorsnede rond,  
  okselstandig, top opent als lampion 

Bes : niet bekend 

Blad : ellipsvormig, top spits, voet stomp, rand gezaagd,  
  uiterlijk mat, ruw en hobbelig, nerven gelijk,  
  bladeren staan kruisgewijs, 
  kleur bovenzijde donker groen N137B,  
  kleur onderzijde bruin groen 147B,  
  hoofdnerf bruin paars 183C, zijnerven bruin groen 146B, 
  bladsteel bruin paars 183C 

Groeiwijze : hangend 

Kweekwijze : hanger voor in gefilterd licht, 
  beste kleur in gefilterd licht 

Bijzonderheden : dit is een door de NKvF genomineerde cultivar met  
  73,57 punten 
 

 

 


