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van de

  voorzitter

De tweede serieuze vorstperiode in deze winter slaat toe; zullen er nog meer volgen?

Voor de kas is het nu zaak om over een betrouwbare verwarmingsinstallatie 

te beschikken. Voor dit doel maak ik gebruik van een tweetal elektrische kacheltjes met 

thermostaat. Eén draagt zorg voor de hoofdverwarming, de andere is beschikbaar als vangnet op 

een iets lager temperatuurniveau, voor het geval dat de hoofdverwarming zou haperen. Omdat 

een van de kacheltjes niet meer functioneerde had ik een nieuwe aangeschaft. 

Waarom vertel ik u dit? U kunt het waarschijnlijk al raden: er is toch iets fout gegaan. Op het moment 

dat de eerste strenge vorst inviel stond het nieuwe kacheltje nog te wachten om in de kas geplaatst 

te worden. Slordig natuurlijk, en een beetje dom. Toen is echter ook nog de wet van Murphy in 

werking getreden: als er een kans is dat iets misgaat, dan gaat het ook een keer mis. En inderdaad, 

temperatuur ’s ochtends -9 °C en de gehele verdere dag onder nul. Wijzelf toevallig de gehele dag weg 

en ’s avonds pas laat weer thuis, en …. slechts 1 kacheltje, dat inderdaad waarschijnlijk ’s morgens 

al gehaperd heeft. Resultaat was een temperatuur van -1 tot -3 °C in de kas en een groot aantal 

fuchsiapotten waarvan de bovenkant van de aarde bevroren was. Positief bekeken is dit natuurlijk 

een ongepland maar leerzaam winterhardenexperiment. De magellanica-achtigen hebben de kou, 

overigens naar wat verwacht mag worden, over het algemeen goed doorstaan. Een aantal andere 

fuchsia’s bleek echter zeer gevoelig voor de lage temperaturen, b.v. ‘Our Ted’,  ‘Phaidra’ en F. decidua 

om er enkele te noemen. 

Voor onze vereniging is er gelukkig geen reden om aan te nemen dat de wet van Murphy op 

afzienbare tijd in werking zal treden. We hebben momenteel nog steeds een solide basis, zowel qua 

ledental als fi nancieel, waarmee we aan onze activiteiten een uitstekende invulling kunnen geven. 

Als het ledental zich zou stabiliseren op ongeveer het huidige niveau dan blijft ook de fi nanciële basis 

best in orde, met echter één mits: we zullen dan in de toekomst wel de stijgende kosten moeten 

opvangen. Dit is dan ook de reden dat door het hoofdbestuur is besloten om voor 2011 (na 3 jaar 

pas op de plaats gemaakt te hebben) de contributie te verhogen met een bescheiden 1 euro/jaar. 

En omdat de liefde immers niet van één kant kan komen hebben we als bestuur in overleg met de 

ledenraad een aantal substantiële bezuinigingen doorgevoerd. Dit overigens zonder de kwaliteit van 

onze primaire activiteiten, b.v. de Vriendendag en de vorm en frequentie van de Fuchsiana, aan te 

hoeven passen. Daar blijven we hard aan werken, om alles voor u nog beter te maken. 

[Mario de Cooker, voorzitter]

van het leden-  secretretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

Mevrouw M.J. Baarda-Mudde, Paterswolde

Mejuff rouw W.J. Groenewold, Nijmegen

De heer J.M. Kerstens, Wouw

Neem even contact op met het 

ledensecretariaat als:

-U gaat verhuizen,

-Uw adresgegevens niet kloppen,

-U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 0411-631591

of mail ironka@home.nl
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Een nieuw jaar, en wat voor één: de NKvF bestaat 45 jaar! Interessant is het om terug 

te bladeren in oude Fuchsiana's. Dan is te zien dat, ondanks alles, we trots kunnen 

zijn op onze NKvF en op alle mensen die er aan hebben bijgedragen om de vereniging te brengen 

waar zij nu is. In dit eerste nummer van 2010 vindt u weer vele activiteiten, waaronder een zestal 

fuchsiashows. Alle medewerkers aan shows en andere activiteiten veel succes!

Ontvangen

Van Kwekerij  Van der Velde (‘Spek’ Fuchsia’s) ontving de redactie de fraai uitgevoerde nieuwe 

catalogus met maar liefst meer dan 3600 rassen. Deze staan overzichtelijk gerangschikt in de 

verschillende tabellen. Naast de (grootste) tabel ‘Fuchsia’s’, ook een tabel  ‘Nieuwe fuchsia’s’, 

‘Winterharde fuchsia’s’ en ‘Botanische fuchsia’s’. Daarbij zijn de zogenaamde ‘topfuchsia’s vetgedrukt. 

Alle tabellen bevatten gegevens over kelk, kroon, bloemvorm, groeiwijze en standplaats. Maar de 

catalogus bevat ook tabellen met ‘Pelargoniums’ en ‘Nieuwe pelargoniums’. De catalogus heeft het 

A4-formaat en is verfraaid met maar liefst 83 kleurenfoto’s. Bestellen van stekken via internet is 

mogelijk via: www.kwekerijvandervelde.nl . Zie ookde advertentie in deze Fuchsiana.

VERZOEK aan de redacteuren van regiobladen

Steeds meer regio’s gaan ertoe over om hun regiobladen via internet te verzenden. Het bespaart hen 

de aanzienlijke kosten van verzending via de post. Voor de redactie van Fuchsiana echter is het vrij 

omslachtig om de gegevens voor de rubrieken ‘Regiobladen’ en ‘Regiokalender’ uit de digitale versie 

te halen. Wij verzoeken de regioredacties dan ook om een papieren versie van het regioblad te blijven 

zenden naar de eindredacteur. 

CORRECTIE: In het decembernummer van Fuchsiana op pagina 187 UITSLAGEN LANDELIJKE 

WEDSTRIJDKLASSEN  staat: M. Wijnands uit Ohé en Laak, dat laatste moet Urmond zijn. 

De redactiecommissie wenst de familie Lavrijsen voor de toekomst alle goeds toe en bedankt hen 

voor de steun die zij via de advertenties aan de NKvF heeft verleend.

[Namens de redactiecommissie Aat van Wijk]

van de    redactie

Per 1 september 2009 zijn onze bedrijfactiviteiten gestopt.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Kees en Nellie Lavrijsen

Rouwenbogt 5 - Reusel - Tel: +31 (0)497 641540
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  van de

bestuurstafel

Aan het eind van de maand november 2009 heeft de Ledenraad weer vergaderd. 

Enige tijd daarvoor is het Hoofdbestuur bijeen geweest om o.a. deze vergadering 

voor te bereiden. De belangrijkste punten waar de  Ledenraad voor werd geplaatst waren de 

benoeming van de secretaris a.i. van de NKvF, de ontwerpbegroting voor 2010, een voorstel om 

de contributie te verhogen en aanpassing van de kilometervergoeding.

Allereerst werd mevrouw Margo Vaandrage door de vergadering bij acclamatie benoemd tot 

secretaris a.i. van de vereniging. In de voorjaarsvergadering in 2010 zal, als de regio’s met deze 

voordracht hebben ingestemd, de benoeming worden bekrachtigd. 

De ontwerpbegroting gaf aanleiding tot een gedachtewisseling over diverse punten. Dit vond tot 

tevredenheid plaats, omdat zonodig kleine verduidelijkingen of aanpassing door de penningmeester 

werden getroff en. Er waren geen principale zaken die verandering behoefden. Uit deze begroting 

bleek, dat de UTC weer teruggaat naar drie keuringen (waren er 2) en dat het servicepunt in 2010 

zal worden opgeheven. De hiermee gepaard gaande kosten zullen op de kapitaalreserve van de 

vereniging worden afgeboekt. Met inachtneming van o.m. deze overwegingen werd de begroting 

voor 2010 door de ledenraad goedgekeurd. 

Ook een fi nancieel aspect was de verhoging van de contributie met € 1,00 per jaar vanaf 2011. 

De contributie wordt dan € 23,50 per jaar. De voorzitter zal in zijn artikel, dat opgenomen is in dit 

nummer, nader uitleg geven over de achtergronden van deze verhoging. Kortheidshalve wordt 

hiernaar verwezen. De Ledenraad kon zich vinden in deze verhoging en besloot dit voorstel aan de 

regio’s voor te leggen. 

In het kader van algemene bezuinigingen is het Hoofdbestuur van mening, dat de kilometer-

vergoeding aan hen, die per auto reizen in het belang van onze vereniging, de NKvF, moet worden 

verlaagd tot € 0,15 per kilometer. Dit levert op jaarbasis een besparing op van € 2300. 

Na bij alle “in en outs” te hebben stilgestaan, besloot de Ledenraad vanaf 1 januari 2010 de 

vergoeding voor reizen per auto voor onze vereniging vast te stellen op € 0,15 per kilometer. 

De voorzitter van onze vereniging en het lid van het hoofdbestuur, Gerard Rosema, hebben een 

bezoek gebracht aan de EuroFuchsia 2009. In de vergadering wordt verslag van dit bezoek gedaan. 

Er wordt hiervoor verwezen naar het verslag dat in de Fuchsiana van heden is opgenomen. Naar 

aanleiding van het bezoek wordt ermee ingestemd, dat we de banden met deze organisatie 

continueren, maar dat voortaan maar één vertegenwoordiger van ons acte de présence zal geven. 

Voorts dat het hoofdbestuur kritisch zal volgen of datgene wat geboden wordt de fi nanciële uitgave 

waard is en dat de uitwisseling van botanisch  materiaal voorwaarde is voor verdere deelname. 

Het hoofdbestuur zal nog bezien of onze vereniging in 2012 als gastheer voor deze organisatie zal 

optreden. 

Hierna vindt een terugblik op de Vriendendag 2009 in Appeltern plaats. Belangstellenden kunnen een 

verslag van deze dag lezen elders in het december nummer pag 184 ev.. De algemene conclusie van 

de Ledenraad was, dat het een geslaagde dag was. De eerstkomende jaren zullen we deze manifestatie 

op andere locaties houden. 

De Vriendendag 2010 zal gehouden worden in de Botanische Tuin  in Utrecht. Dit is een zeer 

geschikte en mooie locatie. In de eerstvolgende nummers van de Fuchsiana zal hieraan de nodige 

aandacht worden geschonken. Maar de datum staat nu al vast: 11 september 2010. 

[Ad van der Vliet]
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Als UTC-zaken kan worden gemeld, dat de heren Gerard Rosema en A.v.d. Vorst aftredend lid zijn van 

de Begeleidingscommissie Keuringen . De heren Cor Wolfswinkel en Cees Verpoort zijn voorgedragen 

als respectievelijk nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris. De Ledenraad stemt hiermee in. 

De Fuchsiana doet het nog steeds goed. Het reilen en zeilen wordt door de voorzitter van de redactie, 

belicht. De Ledenraad neemt hier met instemming kennis van en enkele vragen worden beantwoord.

Een belangrijk onderwerp sloot deze vergadering af, t.w. de aanpassing van de website. De voorzitter 

van de commissie die de aanpassing tot taak heeft, geeft uitvoerige informatie over de voortgang. 

In het eerste kwartaal van 2010 zal het eerste deel van de nieuwe website de lucht  ingaan. Voorts 

zal in de komende maanden de website gefaseerd worden bijgewerkt. Het Hoofdbestuur zal 

verantwoordelijk zijn voor deze website. 

De eerstvolgende jaarvergadering van de Ledenraad zal worden gehouden op 24 april 2010. De 

najaarsvergadering in dat jaar wordt gehouden op 6 november. 

   

SHOWS

• 17 t/m 25 juli 2010: Fuchsiashow van regio ‘Twente/Salland’ te Hellendoorn ter ere van 

het 25-jarig bestaan van de regio.

• 22 t/m 24 juli 2010: Fuchsiashow van de regio 19, Rotterdam bij Stout’s Tuincentrum in 

Bergambacht.

• 31 juli t/m 5 augustus 2010: Fuchsiashow Th eodotionin Laren NH van regio ‘Het Gooi, 

Eemland en Vechtstreek’. 

• 2 t/m 7 augustus 2010: Fuchsiashow van regio ‘Noord-Holland Midden’ te Zaandam.

• Midden augustus 2010: Fuchsiashow regio Groningen in tuin ‘Groot Klooster’ van de 

familie Bolhuis in Groningen.

• 3 t/m 5 september 2010: Mini Fuchsiashow tijdens het ‘Klompenfeest’ in het centrum van 

Twello. Gratis toegang.

EVENEMENTEN

• 30 juli t/m 8 augustus 2010: 21e Flora Ootmarsum in Openluchtmuseum ‘Lös Hoes’ in 

Ootmarsum.

• 11 september: VRIENDENDAG 2010 in de Botanische Tuin van Utrecht.

DUITSLAND

• 3 – 11 juli 2010: Fuchsiatentoonstelling van de Freundeskreis Rhein-Ruhr in de Botanische 

Tuin Duisburg.

kalender
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Regio 1, Friesland

• 20 maart 2010: Voorjaarsledenmiddag. De heer Menzinga uit Hoogezand verzorgt een 

driedimensionale lezing.

• 8 mei 2010: “Fuchsia voorjaarsfestival in het groen”, een braderie.

Regio 2, Groningen

• 17 april 2010: Algemene ledenvergadering in de Broeckhof, Zuidbroek. Aanvang 13.30 uur.

• 25 april 2010:  Plantjesbeurs van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Hortus te Haren.                                     

• 8 mei 2010: Stekkenmarkt vanaf 10.00 uur bij Reinhart Orchideeën Westerveen 16 te Haren.

• Midden augustus 2010: Fuchsiashow in tuin ‘Groot Klooster’ van de familie Bolhuis in 

Groningen.

Regio 3, Drenthe

• 27 maart 2010: Algemene ledenvergadering in de Koekoekshof in Elp. Aanvang 13.30 uur.

• 20 april 2010: baskets of manden vullen bij kwekerij Gommer, Vossebelt 41a in Dalen.

 Aanvang: 19.00 uur.

• 27 april 2010: baskets of manden vullen bij kwekerij Hommes, Esweg 27 in Eelde. 

Aanvang 19.00 uur. 

Regio 4, Flevoland e.o.

• 20 maart 2010: Regioledenvergadering in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30 uur.

• 17 april 2010: Stekken- en plantenmarkt met Groei & Bloei afdeling Dronten bij Ad en Saar 

van der Vliet in Dronten. Aanvang 10.00 uur. Einde ca. 12.00 uur.

• 9 mei 2010: Ledenontmoetingsdag bij de familie Oostbeek in IJsselmuiden. 

Aanvang 13.30 uur. 

Regio 5, Twente-Salland

• 1 maart 2010: Ledenbijeenkomst bij De Kröl. Aanvang 19.30 uur.

• 12 april 2010: Algemene ledenvergadering van de regio, De Kröl, Enter. Aanvang 19.30 uur. 

• 17 t/m 25 juli 2010: Show te Hellendoorn.

Regio 6, Oost Gelderland

• 20 februari 2010: Stamppot-Buff et bij herberg ’t Onland, Gaanderen.

• 15 april 2010: Jaarvergadering bij de Radstake, Heelweg-Varsseveld. Aanvang 19.30 uur.

Deelname van de regio aan ‘Lente-weekend’ in Eibergen bij de Mallumse Molen.

Regio 7, Veluwe

• 20 februari 2010: Lezing van de heer G. Borgonje uit Raalte: ‘Voettocht door de Europese 

Alpen’. Regenboogkerk, Epe. Aanvang 14.00 uur.

• 13 maart 2010: Lezing door de heer Kees Spek uit Heerde over bestrijdingsmiddelen. 

Kwekerij Van der Velde, Borchgraverweg 3a, Heerde. Aanvang 14.00 uur.

• 17 april 2010: Voorjaarsvergadering van de regio. Regenboogkerk, Epe. Aanvang 14.00 uur.

Regio 11, Noord-Holland Midden

• 24 april 2010: Stekkenmarkt Krommenie.

• 25 april 2010: Medewerking Groei & Bloei Purmerend.

• 2 t/m 7 augustus 2010: Fuchsiashow te Zaandam.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek

• 18 maart 2010: Jaarvergadering en ledenbijeenkomst Hilversum.

• 31 juli t/m 5 augustus 2010: Fuchsiashow Th eodotion te Laren.                                                          

Regio 15, Midden Nederland

• 1 maart 2010: Regiobijeenkomst.

regio-    kalender

vervolg op pagina 8
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Regio 16, Heuvelrug

• februari 2010: Stamppotbuff et.

• maart 2010: Busreis naar Ector.                                                                                                                      

Regio 17, Rijnland

• 27 maart 2010: Ledenvergadering/Voorjaarsbijeenkomst, Dorpshuis Het Eiland te Beinsdorp.

Aanvang 14.00 uur.                                                                                                                                

Regio 19, Rotterdam

• 21 t/m/ 24 juli 2010: Fuchsiashow bij Stout’s tuincentrum in Bergambacht.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

• 6 maart 2010: Toppen en stekken bij Piet Golverdingen, Hugo de Grootstraat, Gorinchem, 

van 10.00 tot 16.00 uur.

• 27 maart 2010: Voorjaarsbijeenkomst.

• Medio april 2010: Stekkenjacht. 

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

• 27 maart 2010: ‘Kom in de Kas’ met ‘Groei & Bloei’. 

• 10 april 2010: Voorjaarsvergadering in ’t Centrum te Rhoon.

Regio 24, Midden-Brabant

• 4 maart 2010: Voorjaarsbijeenkomst. Onderwerp o.a.: ‘stekken’.

• 22 april 2010: Jaarvergadering bij ‘Den Bartel’.

Regio 26, Zuidoost Brabant

• 8 april 2010: Ledenavond, jaarvergadering.

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg

• 6 februari 2010: Potgronddag.

• 6 maart 2010: Stekmorgen bij de familie Roeven, Korte Heide 12 in Maasbree van 10.00 tot 

12.00 uur.

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg

• 23 februari 2010: Ledenavond.

• 13 april 2010: Jaarvergadering.

‘De Fuchsiagroet’ (regio 4, Twente-Salland) nr. 4: Jubileum Fuchsia Festival Erve Hofman 

Hellendoorn. In gesprek met….Bertus Hazelhorst.. Tricyrtus formosana (Paddenlelie).

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 6: Activiteitenkalender 2010. Verslag 

najaarsbijeenkomst. Verslag bestuursvergadering. Voor u gelezen: Bio Green Plant Lamp.

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden-Brabant) nr. 6: Botanische fuchsia’s 7. Nu al potgrond bestellen. Tip: 

Washandje. Activiteiten agenda.

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 4: Snoeimiddag in Ruinen. Even puzzelen. Najaarsbijeenkomst. 

Bericht uut Coevern. Activiteitenagenda 2010.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 6: Agenda. Nieuwjaarsbijeenkomst. Informatie 

Fuchsiagalmijt. Potgrond voor fuchsia’s. Bijeenkomst van 17 oktober.

‘De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 4: Nieuwjaarsreceptie. Energiebesparing door Gerard Stals. 

Verzorging Asclepias. Foto’s Najaarsvergadering. Kerstgedicht.

regiobladen
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‘Minibel’ (regio 4, Flevoland e.o.) nr. 4: Programma 2010. Buxusziekte. Op stap. Taxuskever is niet 

eenkennig. Een gezellige najaarsimpressie. Puzzelrubriek. Najaarsbijeenkomst in Swifterbant(foto’s).

‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 4: Bezoek aan jubileumshow van onze buren! 

Jubileumpen nog steeds verkrijgbaar. Kerstbijeenkomst wordt bijzonder…. Ingezonden brieven. 

‘Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 1: Uitnodiging 

Nieuwjaarsbijeenkomst. Stekgrond. Regio-activiteiten. Reis Appeltern. De Najaarsbijeenkomst.

‘Furore’ (regio 19, Rotterdam) nr. 4: De voorzittersbel. Ledenmutaties. Nieuwjaarsbijeenkomst. Een 

rare fuchsia. Show 2010. Verslag najaarsbijeenkomst. Kerstgedicht.

‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Najaarsvergadering 2009. Eigen kweek. Het 

collectief inkopen van potgrond. Nieuwe redactie ’t Stekkie.  Larven taxuskevers. Sprinkhanen.

‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 4: Fan de redaksje. Belangrijke data in 2010. Belevenissen tussen 

huis en heg; Oudejaarsnachtstunt in juli. Kerst op de Famberhorst. Op bezoek bij …. .Puzzel.

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Telefonisch op bezoek 

bij…… Henk Takken. Ineke’s tuindagboek en andere zaken. Lezing Kees Spek. Fuchsia’s van Eleonora. 

Mag ik me even voorstellen. 

‘Van Buis en Bloem’ (regio 16, Heuvelrug) nr. 31: Vraag en aanbod. Wel en Wee. Verslag Geinfilmers. 

De puzzel. Busverslag Emsflauer. Regio agenda 2010.

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst. Uitnodiging 

Nieuwjaarsbijeenkomst. Fuchsia in Beeld: ‘Groenekan’s Glorie. Oproep. Stekkenjacht. 

‘De Veluwse Fuchsiabode’ (regio 7, Veluwe) nr. 4: Activiteitenkalender.  Leden Wel en Wee. Samen 

uit, samen thuis.

‘Midden Nederland’ (regio 15, Midden Nederland) nr. 1: Uitnodiging regiobijeenkomst 11 januari. 

Notulen ledenraadvergadering 28-11-‘09. Jaargang 21 en dus…… . Foto aarde onmogelijk.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 1: Vraagbaak voor nieuwe leden. Agenda 2010.  Kaart- en 

sjoelmiddag. Fuchsia: ‘David Lockyer’(foto), Joarwizzeln.

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2010. Voor U gelezen. Mijn 

tuin in de zomer. 2009 was best een leuke en mooie zomer. December(gedicht).

‘Fuchsia Proat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 4: Foto omslag: ‘Siem Liebregts’. Activiteiten en 

vergaderdata 2010. Verslag ledenavond 12 november.  Nieuwjaarswens. Regiowinkel.

Oproep aan doorgewinterde 
fuchsialiefhebbers met een kritisch oog
Nog éénmaal wil ik  mij tot U richten met een dringend verzoek. Kom toch alstublieft de 

beschrijvingsgroep versterken!  Er komen jaarlijks nieuwe fuchsia’s bij, die op een deskundige 

manier beschreven moeten worden. Bovendien zijn er nog steeds oudere Nederlandse fuchsia’s 

die nog niet in onze catologi voorkomen. Door ons tekort aan medewerkers moeten we het 

beschrijven van nieuwe buitenlandse fuchsia’s al loslaten. Door natuurlijke veroudering is 

onze groep ingekrompen tot 4 á 5 mensen. Deze kunnen de stroom van werkzaamheden niet 

meer aan;  terwijl er vanuit de leden toch regelmatig verzoeken om duidelijke beschrijvingen 

binnenkomen. Denk niet dat het te ingewikkeld is- U wordt door een deskundige ingewerkt en u 

bekijkt uw hobby weer eens met andere ogen. Geïnteresseerd? Richt u dan tot: 

Sigrid van Schaik, Tuinlaan 22, 3738 CT Maartensdijk
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Fuchsiavriendendag
11 september 2010 – Botanische tuin Utrecht 

Onze nieuw opgezette fuchsiavriendendag 2009 in de tuinen van Appeltern is 

bij iedereen in zeer goede aarde gevallen. Het weer was geweldig en de opkomst 

kon bijna niet beter. Meer dan 500 personen namen aan deze dag deel. Geweldig, ook voor 

ons als organisatie.

Voor 2010 zijn we al weer druk in de weer 

om de vriendendag te organiseren. 

Zoals u waarschijnlijk al weet wordt deze 

gehouden op zaterdag 11 september in 

de Botanische Tuin, Fort Hoofddijk, in de 

Uithof te Utrecht. Een prachtige locatie, 

waar veel mogelijkheden zijn om er weer 

een mooi festijn van te maken.

Zeker gezien het feit dat de NKvF in 2010 

45 jaar bestaat. Hier willen we uiteraard 

een extra tintje aan geven. We hebben al 

een goed voorbereidend gesprek gehad 

met de directie van de Botanische Tuin en 

zijn dan ook zeer enthousiast! 

De Botanische Tuin in Utrecht leent zich perfect  voor het houden van onze vriendendag. Er zijn 

mooie looppaden, een prachtige gracht, rondom aangekleed met vele soorten planten en niet te 

vergeten een schitterende rotstuin.

Ook de kassen met zijn vele bijzondere planten en orchideeën  kunnen we bezichtigen. De 

schitterende vlindertuin zal in die tijd ook nog open zijn, compleet met een presentatie. Rond de 

kassen zijn ook diverse  kuipplanten te zien. Bovendien zullen er rondleidingen door de tuinen 

worden georganiseerd.

Voldoende ingrediënten dus voor een prachtige vriendendag!  Veel stands van 2009 zullen ook hier 

weer te zien zijn. Maar het programma zal er dit jaar toch heel anders uitzien! 

Heeft  u een idee, of wilt u zelf als standhouder naar Utrecht komen, dan willen we dat graag van u 

vernemen.

In de Fuchsiana van april hopen we u  het defi nitieve programma te presenteren.

Noteer de datum 11 september al vast in uw agenda. Misschien iets voor jullie regio om met die dag 

een busreis naar Utrecht te organiseren.

FUCHSIAVRIENDENDAG 11 SEPTEMBER  2010 – BOTANISCHE TUIN UTRECHT

Informatie: 

 Gerard Rosema of Huub Steeghs

 tel.: 0348-442965  tel.: 077-4672339

 e-mail: grosema@WXS.nl  e-mail:  huub.steeghs@hetnet.nl
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Op verzoek van de redactie van Fuchsiana stelt het bestuur 

van REGIO FRIESLAND zich aan u voor en wordt u een 

blik gegund in de bestuurlijke keuken van deze regio, waar 

vernieuwing en positivisme hoog in het vaandel staan.

Het bestuur van regio Friesland bestaat uit 5 personen met de volgende functies: voorzitter, vice 

voorzitter, secretaris, penningmeester en alg. adjunct. De zeer uiteenlopende karakters van de 

bestuursleden gaan wonderwel goed samen, waardoor de besluiten in goede harmonie en demo-

cratisch tot stand komen. Soms moet er over een voorstel worden gestemd, maar dat leidt nimmer 

tot onoverkomelijke strubbelingen. Het streven is er op gericht om het ledenverlies van de laatste 

jaren tot staan te brengen, met als resultaat, dat het aantal leden nu vrij stabiel is. Wij doen dit, 

door steeds meer activiteiten te ontwikkelen welke iets meer van de Fuchsia afstaan, maar uiteraard 

speelt de bellenplant de hoofdrol. Belangrijk is ook, dat de leden 

graag lid van onze afdeling zijn en daardoor lid blijven. Buiten de 

ledenvergaderingen om hebben we de volgende activiteiten ont-

wikkeld. Nieuwjaarsreceptie, creatieve middag, plantenruildag, 

Floralia-plantenkeuring met barbecue, busreisje en af en toe een 

Fuchsiashow in samenwerking met de vrienden van de Tropische 

Kas te Beetsterzwaag waar we goede afspraken mee hebben ge-

maakt en waarmee het prettig samenwerken is. Ook andere door 

ons georganiseerde activiteiten vinden soms plaats op het terrein 

van De Tropische Kas. Al deze activiteiten worden georganiseerd 

met een aantal vrijwilligers waarop het bestuur een beroep kan 

doen. Wij zijn erg blij, dat we over vrijwilligers kunnen beschikken voor algemene- maar ook voor 

speciale klussen. Zonder al deze bereidwillige mensen zouden we niet zoveel kunnen organiseren 

voor onze leden. Om alles in goede banen te leiden, komt het bestuur jaarlijks 6 tot 8 maal in ver-

gadering bijeen. Ook heeft onze regio een groot aantal leden welke hun tuin in juli-augustus open-

stellen voor het publiek. Een mooie gelegenheid om geïnteresseerden kennis te laten maken met 

onze hobby en de prachtig bloeiende fuchsiaplanten. Tijdens de goed bezochte ledenvergaderingen 

proberen wij de vergadering zelf zo kort mogelijk te houden, zodat er voldoende tijd overblijft voor 

de lezing en de onderlinge contacten. Voor de lezingen kiezen we uit diverse onderwerpen zoals 

fuchsia’s, tuinen, reizen en natuur. Ook worden er soms 

snoeidemonstraties gegeven en voorlichting over stekken 

van bellenplanten.

Erg belangrijk is de uitgave van ons regioblad “Beltsje-

blom”. Het is het bindmiddel bij uitstek tussen bestuur 

en leden en bevat niet alleen een opsomming van onze 

activiteiten, maar er staan ook leuke artikelen in over 

onze gezamenlijke  hobby “het hebben en houden van 

fuchsia’s”. Een verslag van een bezoekje aan één van onze 

leden. Bijdragen van leden en een puzzel.

Tenslotte: het digitale tijdperk is niet aan ons voorbij gegaan. Sinds 2004 beheert onze regio een 

eigen website en wordt er een digitale nieuwsbrief uitgegeven, genaamd: “Nijs-Beltsje”. Het is een 

gratis uitgave waarop onze leden zich kunnen abonneren. De website en de nieuwsbrief zijn binnen 

en buiten onze regio populair.

Om u een indruk te geven: de website is in de korte tijd van zijn bestaan zevenduizend maal ge-

opend. Onze slogan luidt dan ook: 

“Mooi hè…Om lid te zijn van regio Friesland?”

Dominicus Bergsma, secretaris van de fuchsiavrienden van Friesland.

regio's doen

hun verhaal

11

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Bon Accord’ 

2. ‘Th eo Jeukens’

3. ‘Dollarprinzessin’

4. ’Robert Stolz’

5. ‘Summerdaff odil’

6. ‘Damiata’

Uw oplossing vóór woensdag  3 maart 2010 zenden: 

óf per briefkaart aan

A. van Wijk, Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen of per e-mail aan redactie1@nkvf.nl 

Eén inzending per lid, via post of via de website

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.

Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent 

dat óf: u speelt mee via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, of u bekijkt 

alles nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.

Oplossing fotopuzzel 52:

1. ‘Autumnale’

2. ‘Checkerboard’

3. ‘Gruss aus dem Bodethal’

Uit de vele goede oplossingen bepaalde het lot als winnaar:

De heer H. de Haas, Neede.

fotopuzzel 53

1. 2. 3.
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‘Jan Bremer’, Bremer 1973 NL AFS-nr.: -

‘Swingtime’ x. 

‘Jan Bremer’stamt uit de oertijd van de NKvF toen op een enkele uitzondering na hier nog alleen 

veredeld werd door beroepskwekers. Anton Bremer, die de plant naar zijn vader, een tuinbaas, 

noemde, was tot zijn dood één van de meest bevlogen leden van de vereniging die ik kende, met 

nog een aantal andere veredelingssuccessen zoals ‘Nanne’ uit 1989. Hij had een absolute voorkeur 

voor enkelbloemige fuchsia’s, die zo ver ging dat hij in de periode dat hij deel uitmaakte van de VKC-

nieuwighedenkeuringscommissie alle duidelijk dubbele aanwinsten afkeurde.

Anton maakte vooral naam door zijn rubriek in Fuchsiana waarin hij op een gezellige leerzame wijze 

vertelde over zijn ervaringen met fuchsia’s in de breedste zin, zowel in zijn kas als in zijn tuin. Op het 

gebied van bemesting was hij fanatiek en ontwierp hij zelfs een apparaat waarmee met het gietwater 

kunstmest werd gedoseerd

Voor de beschrijving van ‘Jan Bremer’ laat ik oud-secretaresse van de vereniging Miep Aalhuizen in het 

boek “Fuchsia’s uit Nederland” aan het woord: “Het opvallendst aan ‘Jan Bremer’ is de zeer rijke bloei. 

Elke bladoksel heeft minstens drie bloemen, maar 5 bloemen per bladoksel (10 per knoop) is geen 

uitzondering. De plant groeit snel en is gemakkelijk. Staat liever niet in de volle zon.”  De cultivar is te 

kweken als een slappe struik of halfhanger. Ooit bewonderde ik op een show een reusachtige basket 

met ‘Jan Bremer’, echt een aanrader voor mensen die daar plaats voor hebben! Deze op het eerste 

gezicht heel gewone fuchsia is nog steeds in veel collecties te vinden en dat staat na zoveel  jaren voor 

kwaliteit.

H.J. de Graaff 
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'Jan Bremer' Foto: Aat van Wijk
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'Earl of Beaconsfi eld' Foto: Aat van Wijk

15

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



‘Earl of Beaconsfi eld’, Laing 1878 UK AFS-nr.: -

F.fulgens  x ‘Perfection’.

Dat deze cultivar geen AFS-nummer heeft is niet verwonderlijk. Pas 70 jaar na de introductie in 

1948 startte de American Fuchsia Society de registratie met ‘Mantilla’ die met nummer 1 te boek 

staat.  Dat Mr.Laing  in die tijd al de afstamming prijs gaf is een bijzonderheid. Als men toen de 

kruisingsouders al kende, hield men ze meestal voor zichzelf. Trouwens de moeder, F. fulgens, voor 

een oranjerode cultivar uit het laatste kwart van de negentiende eeuw is te raden. Aanvankelijk 

waren de fuchsiakleuren in die eeuw beperkt tot tinten van rood,  paars,  blauw en wit. Pas door het 

inkruisen met F.fulgens kreeg men oranjerode bloemkleuren. De eerste oranjerode successen met 

F. triphylla, zoals ‘Gartenmeister Bonstedt’, stammen pas uit het begin van de vorige eeuw. Oranje 

is lang een vrij zeldzame en dus gezochte fuchsiakleur gebleven en pas in de jaren tachtig van de 

twintigste eeuw slaagden Nederlandse veredelaars er als eersten in om dubbelbloemig zuiver oranje 

te kweken, met behulp van min of meer oranje dubbele cultivars uit de Verenigde Staten en F. 

magdalenae. Het probleem daarbij was vooral  dat de eigenschap oranje wordt overheerst door alle 

fuchsiakleuren met uitzondering van geel.

‘Perfection’, de vaderplant, staat niet in onze cultivarinventaris en is vermoedelijk na al die tijd 

verloren gegaan. Wonderlijk is, dat de fertiele cultivar ‘Earl of Beaconsfi eld’ als moeder slechts is 

gebruikt door Mr. Rundle voor ‘Mrs.Rundle’ en ’Mr. Rundle’ respectievelijk uit 1883 en 1896 en door 

Bielby-Oxtoby aan het eind van de vorige eeuw. Zij gebruikten ook het stuifmeel.

‘Earl of Beaconsfi eld’ is een opgaande normaal vertakkende middelmatig bloeiende cultivar, die 

mede door het grove blad regen en wind matig verdraagt. Door de kleur van de fraai gevormde, 

vrij grote, enkele bloemen is het nog steeds een aanwinst voor de cultuur. Als afstammeling van F. 

fulgens is de kans groot dat de plant ongevoelig voor de fuchsiagalmijt is.

H.J. de Graaff 
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product of 

   Holland
CLVIII

De feesten zijn voorbij. Net over de drempel van het nieuwe jaar, nog onder de kerstboom, met de 

deadline op de zelfde dag dat de boom het huis uit moet op Driekoningen, was het diep graven naar een 

geschikt onderwerp voor mijn Product. Immers midden in een vorstperiode zijn de fuchsia’s vooral een 

geestelijke belasting. Je weet maar nooit of de verwarming geen kuren vertoont net in de nacht dat de 

hond met zijn neus de deur van de kas heeft opengeschoven. Helaas, hij kan dat en dan hoeft het niet 

eens zo zwaar te vriezen. De enige troost is dan dat diverse liefhebbers – en niet de minste- je bij een 

dergelijke ongelukkige ervaring zijn voorgegaan.

Gelukkig is daar het vooruitzicht van de Vriendendag, dit jaar in de Hortus van de Utrechtse Universiteit, 

die  in het teken van botanische fuchsia’s staat. Hoewel dat misschien niet voor de modale Nederlandse 

liefhebber geldt, had Nederland al vroeg een grote belangstelling voor species. Toen de autoriteit op dit 

gebied, Paul Berry, ons in de jaren tachtig bezocht vertelde hij dat hij nog nooit zoveel species in cultuur 

had gezien. Inmiddels zijn de collecties in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mogelijk groter, maar dat 

in ieder geval mede dankzij giften uit de NKvF. Hoewel de vereniging en zeker ook de UTC veren heeft 

gelaten is de Botanische Groep nog zeer actief en terwijl ook daar de vergrijzing zijn tol eiste, is het juist 

die groep die naar verhouding veel jongere leden telt.

Wie rustig in een tuin vol fuchsia’s , die door bezoekers een plaatje wordt genoemd, van de zomer wil 

genieten kan zich beter verre houden van de species. Natuurlijk kunnen soorten als F. boliviana, de 

verschillende vormen van F. fulgens,  F. paniculata en F. arborescens zonder veel moeite aan het plaatje 

bijdragen. En blijft het leuk bezoekers te vertellen dat de eerder niet opgevallen F. procumbens toch echt 

ook een fuchsia is, net als de kleinbloemigen van de sectie Encliandra. Maar bijvoorbeeld met de vaak 

niet bloeiende species van de Hemsleyella-sectie, die vaak nog bladerloos zijn ook, is het moeilijk eer in 

te leggen bij niet-kenners. Een in het voorjaar, zoals de naam al zegt, schitterend bloeiende F. splendens 

is natuurlijk leuk. Maar wie komt er in het vroege voorjaar tussen die nog bijna kale planten in de 

winterberging naar een enkele bloeiende fuchsia kijken?

U denkt misschien dat ik u het hebben en houden van botanische fuchsia’s wil tegenmaken, maar ik 

koester juist de hoop u te prikkelen deze meer avontuurlijke groep fuchsia’s te omarmen, al was het maar 

omdat ze de basis vormen van al onze kweekproducten. Juist species maakten dat de prestaties van 

veel Nederlandse veredelaars wereldwijd aandacht trokken. Alleen als de tegenwoordige veredelaars dit 

materiaal weer meer gaan gebruiken is er een toekomst voor fuchsiaveredeling in Nederland.

Met de fuchsiagalmijt in onze buurt was ik verheugd  het eerste nummer van 2010 van het Bulletin 

van de American Fuchsia Society bij mijn post aan te treff en met een lijst van in de Verenigde Staten 

als galmijtresistent geteste fuchsia’s. De planten werden tijdens de tests met galmijten besmet. Een 

opsomming van de vele cultivars, met een aantal voor dit doel nieuw gekweekte, past niet in dit verhaal. 

Ik kan u echter zeggen dat er nog al wat Nederlandse aanwinsten bij zijn en dat het vooral gaat om 

afstammelingen van ongevoelige species.

Waar het de species betreft zijn de soorten uit de secties Ellobium, Hemsleyella, Kierschlegeria, Schufi a, 

Jimenezia, Encliandra en Procubenthes voor zover getest resistent en dat geldt vermoedelijk ook voor 

de niet geteste soorten uit dit gezelschap. F. pachyrrhizza, de enige vertegenwoordiger van de naar die 

species genoemde sectie, kwam niet in de lijst voor, wat niets zegt omdat de plant vrijwel niet in cultuur 

is. De magellanica-achtigen van de sectie Quelusia zijn uiterst gevoelig, met uitzondering van: 

F. alpestris, F. brevilobis, F. campos-portoi, F. glacioviana, F. hatschbachii en de verschillende vormen 
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van F. regia. Hetzelfde geldt voor soorten van de sectie Fuchsia. Niet gevoelig zijn: F. andrei, 
F. ayavacensis, F. boliviana, F. canescens, F. cinerea, F. decussata, F. denticulata, F. dependens, 
F. gehrigeri, F. hartwegii, F. hirtella, F. loxensis, F. mathewsii, F. petiolaris, F. rivularis, F. sanctae-rosae, 

F. scabruluscula, F. serratifolia, F. simplicicaulis, F. sylvatica, F. tincta, F. venusta en F. vulcanica. Deze 

laatste lijst hoeft niet volledig te zijn, maar dat F. magdalenae en F. triphylla niet voorkomen geeft te 

denken. Aan de andere kant blijven er genoeg mogelijkheden over voor liefhebbers die zich vast willen 

indekken tegen de mijt met een collectie resistente species en veredelaars  die met behulp van species 

nieuwigheden willen kweken waar de mijt geen vat op heeft.

Lisse, 6 januari 2010                                                                                                                                                                               

H.J. de Graaff                                                                                                                                                                                                          

Fuchsia’s combineren (2)
In dit nummer van Fuchsiana het tweede deel van het artikel uit het Jaarboek 2008 van de 
DDFGG(Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen Gesellschaft) het inpassen van fuchsia’s in 
een bestaande tuin. Dit tweede deel gaat over de combinatie van fuchsia’s met Clematis.

2. Fuchsia’s als partner van Clematis
Zoals al in het vorige hoofdstuk is vermeld kan  de combinatie van fuchsia’s en langdurig 

bloeiende of nabloeiende vaste planten, het eff ect in de tuin versterken. Ook spraken we over het 

samenspel van fuchsia’s en vaste planten. Onze ervaring, dat fuchsia’s, wat betreft vorm en kleur 

goed met vaste planten valt te combineren, bracht ons op het idee om clematis te laten groeien 

op en over de stellingen waar onze fuchsia’s op staan. Tuinmensen weten dat blauw in hoogzomer 

zeldzaam is. De blauw bloeiende clematis lijkt dan ideaal 

om toe te passen in de combinatie met fuchsia’s.

Ze zijn niet erg bekend. Als wilde planten groeien ze 

onder andere in het Donau gebied ten oosten van Wenen. 

Daar groeit, nauwelijks kniehoog: Clematis integrifolia, 

de oervorm van vele vaste plant clematissen. Ze verhout 

niet, maar verliest elk jaar alle takken tot op de bodem, 

en…ze maakt geen ranken. Van deze soort stammen de 

belangrijkste van onze vaste plant clematissen af.

Als eerste leerden wij Clematis integrifolia ‘Durandi’ 

kennen, een soort die uit de 19e eeuw stamt en waarvan 

de botanische afstamming en plaats in het systeem tot 

op heden niet zeker is. De plant heeft grote, violetblauwe 

bloemen. Deze plant maakt geen ranken.Om ze op 

ooghoogte te brengen bij de fuchsiastammen moeten 

we dus aanbinden. In onze tuin begeleidt ze de grote 

stam van ‘Checkerboard’ – een mooi paar! Ook ‘Fuji-San’ 

hebben we er bij gezet, wat in de nazomer samen, met de 

zaadpluizen van de clematis een mooi beeld oplevert. 

Daarbij komen nog andere Integrifolia’s. We zijn vooral 

gecharmeerd van Cl. Integrifolia ‘Arabella’ met helviolette, 

open bloemen. Ze bloeit ongewoon lang, van juli tot 'cassandra' 
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oktober. Als haar partner kiezen wij elk jaar voor de 

fuchsia ‘Isle of Mul’. Mooi is ook de baltische soort 

‘Juuli’ die met haar bescheiden lavendelblauw bij 

vrijwel alle fuchsiakleuren past. Bij ons hebben we haar 

gecombineerd met ‘Minirose’.

Eveneens een oude Clematis integrifolia is ‘Hendersonii’. 

Wij hebben haar aanvankelijk wat onderschat met 

haar niet echt opwindende donkerblauwe klokvormige 

bloemen. Maar het bleek, dat ze met haar takken tot 

220 cm lang haar ‘buren’ fuchsia’s ‘Shirley’ en ‘Paulus’ 

niet alleen overgroeide, maar ook wat kleur betreft goed 

bij deze fuchsia’s paste.

Als laatste leerden wij Clematis integrifolia ‘Aljonushka’ 

kennen. Een cultivar uit Rusland. De bloemen ervan 

hebben niet de typisch brede clematisbloemvorm, 

maar een vrij grote purperroze klokvorm. Ze passen 

weliswaar goed bij fuchsia’s, maar de bloemkleur steekt 

niet genoeg af tegen de rode of donkerroze fuchsia’s. 

Maar bij witte of lichtroze fuchsia’s combineert ze heel 

goed. Daarentegen is een combinatie met oranjerode 

triphylla’s niet aan te bevelen omdat de kleuren dan 

‘vloeken’.

Een andere groep clematis kenmerkt zich door kleine, buis- of stervormige bloemen, die zich in 

zeer grote aantallen aan de plant vormen. Het zijn de soorten die zich onder de naam Clematis 

heracleifolia of Clematis tubulosa laten samenvatten. Wij hebben eerst de sterkgroeiende 

‘Mrs. Robert Brydon’ geprobeerd. Tegen onze verwachting in toonde ze in het derde jaar een 

reuzengroei tot 250 cm hoog! Weliswaar was ze tot 

laat september overdekt met een wolk van zilverwitte 

stervormige bloemen, maar voor een combinatie met 

sierlijke fuchsia’s toch wat al te opdringerig.

Beter zijn onze ervaringen met de prachtige, 

gentiaanblauw bloeiende, geurende Clematis tubulosa 

‘Cassandra’. Ze groeit tot een bescheiden hoogte van 

120 cm en bloeit dan precies op de hoogte van onze 

fuchsiastammetjes, bij voorbeeld met ‘Nici’s Findling’, 

‘Deutsche Perle’, ‘Mrs. Lovell Swisher’ en de ‘Crospy 

Soroptimist’ met haar teer gekleurde bloemen.

Tot de zomerbloeiende clematissen in de vaste 

planten tuin hoort al lange tijd de Clematis recta, de 

rechtop groeiende clematis. Met haar stervormige, 

crèmewitte bloemen kan ze omdat ze tot ongeveer een 

meter hoog wordt bijna alle  laaggroeiende fuchsia’s 

begeleiden. Alleen is de bloeitijd, juni/juli, vergeleken 

met de fuchsia’s kort. Vergelijkbaar wat de bloei betreft, 

maar die iets hoger wordend en langer bloeiend is de 

Clematis mandshurica, die bovendien ook nog geurt. 

Bij ons staat ze al jaren , wordt 220 cm hoog en is een 

goede partner van ‘Celia Smedley’, ‘Beacon Rosa’ en 

Clematis mandshurica 

'Juuli' 
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‘Abbé Farges’.

Wat bloeitijd betreft sluit Clematis x jouiniana zich wat de goede eigenschappen betreft aan bij 

de eerder genoemde clematissen. Omdat wij deze planten van verschillende firma’s betrokken 

hebben lijken ze wat eigenschappen betreft niet gelijk. Vast staat echter dat de echte Clematis x 

jouiniana een waardevolle begeleider in de laatzomer is van de roze tot rood bloeiende fuchsia’s.

De verzorging van al deze vaste plant clematissen is eenvoudig. In januari/februari worden 

ze kort boven de grond afgeknipt. Bescherming in de winter is niet noodzakelijk. De nieuwe 

uitlopers moeten in april beschermd worden tegen andere vaste planten die ze zouden kunnen 

overgroeien (slakkengevaar!). Wanneer ze eenmaal 20 cm hoog zijn is dit gevaar voorbij en 

moeten ze zorgvuldig worden aangebonden Ze groeien het beste in halfschaduw, maar ook nog 

wel op enigszins zonnige plaatsen. Ze (en dat geldt voor alle clematissen) vragen echter wel om 

een goede verzorging wat mest en water betreft. Dat moet in de nabijheid van fuchsia’s geen 

probleem zijn.

Met deze bijdrage wilden wij op nieuwe wegen wijzen om onze fuchsiahobby te combineren met 

andere plantengroepen.

Christa en Dr. Konrad Näser.

 (Vertaling: Aat van Wijk).

OPROEP aan de lezers

Dit artikel was het laatste van twee over het combineren van fuchsia’s met andere planten. 

Ongetwijfeld hebben velen van u hier ervaringen mee. Wij zouden het op prijsstellen wanneer u 

ons uw ervaringen zou laten weten, zodat ook anderen ervan kunnen gebruik maken.

'Fuji-San' 
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'checkerboard' 

Reactie Brugmansia.

Ook ik ben in het bezit van een aantal Brugmansia’s, waaronder een van 19 jaar.

Deze heeft een stamdikte met een doorsnee van10 cm. Het is een onhebbelijk ding, maar zolang 

ze jaarlijks nog zo rijkelijk bloeit, mag ze blijven. Verder ga ik over op jonge planten want het is 

bijna ondoenlijk om ze in de herfst naar binnen te brengen.

Ik heb ook nog een tip om te stekken n.l.:

In de herfst  neem ik van de afgeknipte takken een recht stuk van ongeveer 30 cm. lang en 2 tot 

3 cm doorsnee die ik in aluminiumfolie rol. De beide uiteinden worden goed dichtgevouwen en 

droog en vorstvrij weggelegd.

Eind februari worden ze uit de folie gehaald. Dan zitten er wortels aan en worden ze opgepot. Zo 

krijg je een stevige plant.

Groeten M.Mulder.  

Lezers

 Schrijven
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Fuchsia’s in aquarel – 54 

‘Lieneke Willemijn’

Van Wijk 1992 NED.

‘Hiawatha’ x  ‘Impala’.

Rijkbloeiende fuchsia, met een ietwat onregelmatige groei. Geschikt om er een struik of kroonboom 

van te kweken. Vraagt om een licht beschaduwde plek. De plant is genoemd naar de kleindochter van 

de kweker.
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Aat van Wijk

‘Stijn’

Michiels 2006 BEL.

Rechtopgaande groeier die mild bloeit. Het is een halfhanger, geschikt om er een hangmand mee te 

vullen of een kroonboom van te kweken. Vraagt om een plek in de schaduw. De plant is genoemd 

naar de kleinzoon van een vriend van de kweker.
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Eurofuchsia 2009

Zoals elk jaar kwam ook in de zomer van 2009 Eurofuchsia bij elkaar en wel van 25 

tot 27 juni in Parijs. De organisatie was dit jaar in handen van de SNHF. ( Societé 

Nationale d’Horticulture de France, afdeling Fuchsia’s  zie : www.snhf.org ) Zij hadden een mooi 

programma ‘neergezet’ en alles was tot in de puntjes verzorgd. 

U zult zich misschien afvragen wat is Eurofuchsia voor een organisatie, wat beoogt zij en wat 

gebeurt er zoal gedurende deze dagen.  Eurofuchsia is een overkoepelende organisatie, waarbij op 

dit moment 13 landelijke fuchsia-verenigingen zijn aangesloten, waaronder ook de NKvF. 

Doel van Eurofuchsia is het bevorderen van een nauwere samenwerking tussen de Europese 

fuchsiaverenigingen  en de kennis van de fuchsia te vergroten en te verbreiden onder andere door 

vrije overname van elkaars artikelen in de diverse fuchsia tijdschriften en jaarboeken. Ook werken 

de verschillende verenigingen samen op het gebied van voorlichting, onderzoek en zaken zoals 

botanische soorten e.d. Afgevaardigden van de landelijke verenigingen komen 1x per jaar bij elkaar, 

steeds georganiseerd door een ander gastland. De NKvF is gastland geweest in 2005. Naast deze 

offi  ciële jaarlijkse vergadering vinden er nog diverse andere activiteiten plaats (zie verder: www.

eurofuchsia.org).

Nederland was dit jaar vertegenwoordigd door Mario de Cooker en Gerard Rosema. We gingen er 

vooral heen om te zien welke meerwaarde Eurofuchsia heeft of zou kunnen  hebben voor de NKvF.  

Hieronder volgt een aantal indrukken.

De eerste avond werden we verwelkomd met een drankje in het hotel (midden in Parijs) en kregen 

we een maaltijd aangeboden door het SNHF-team.  Daarna volgde een zeer interessante lezing van 

Sebastian Guillot, die met Vincent Bourlier en Alize een botanische trip hebben gemaakt naar PERU, 

VENEZUELA en ECUADOR . Naast  vele andere planten hebben ze ook veel fuchsia’s  gevonden en 

mee naar Frankrijk genomen.

De volgende dag werden we ontvangen op het Hoofdkantoor van de SNHF, waar de offi  ciële 

vergadering van Eurofuchsia plaats vond. Tijdens deze vergadering zijn we bijgepraat over de 

fuchsiaregistratie door de BFS (=British Fuchsia Society), de ontbinding van Fuchsia Research 

International en de situatie van de fuchsia-galmijt in de diverse landen en in Frankrijk (Bretagne) 

in het bijzonder. Wat dat laatste betreft: we zijn van deze mijt nog lang niet af. Een afdoende 

bestrijdingsmiddel  is niet voorhanden. 

Ook in Engeland komt hij nog voor, 

maar in Duitsland schijnt hij niet meer 

gesignaleerd te zijn. Mogelijk heeft 

de redelijk strenge winter daaraan 

bijgedragen. 

Tijdens de vergadering werden gasten en 

niet-gedelegeerden uitgenodigd om met 

Aline Guerillot  wat van Parijs te gaan 

zien.

‘s Middags brachten we een bezoek 

aan de Auteuil – kassen van Parijs. In 

de schitterende oude kassen waren 

diverse plantenfamilies ondergebracht. 

Indrukwekkend, maar helaas was het nogal Foto 1: Arboretum Chèvreloup.
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warm, waardoor vele afgevaardigden al snel afhaakten en verkoeling zochten onder de bomen van 

het complex.

Hoogtepunt van de Eurofuchsia-

happening was ongetwijfeld het bezoek 

aan het Arboretum Chevreloup, ongeveer 

18 km van het centrum van Parijs. Het is 

een geweldig Arboretum, ongeveer 200 

hectare groot, waar bomen uit de hele 

wereld zijn verzameld. Daarnaast is er in 

de kassen een grote collectie tropische 

planten te bewonderen. 

Voor ons was natuurlijk  de botanische 

fuchsiacollectie van belang. De collectie 

van Margam Park (Fuchsia Research 

International) is vorig jaar overgebracht  

naar Chèvreloup en er was ook een aantal 

species te zien, dat in Peru, Ecuador en 

Venezuela zijn verzameld. De plastic 

tunnel, waarin deze planten groeien, en waarin de groei-omstandigheden van de Andes zijn 

nagebootst  is een waar fuchsiaparadijs. (zie foto 2 en 3) 

Foto 2: Kijkje in de plastic-tunnel.

Foto 3 : Op de voorgrond F. triphylla en F. fulgens variegata en daarachter F. paniculata.
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Ter plaatse werden voor de gelegenheid  botanische fuchsia’s te koop aangeboden en we hebben 

daar interessant materiaal voor onze botanische groep kunnen bemachtigen, zoals F. cestroïdes , F. 

venusta , F. venusta x F. membranacea (natuurlijke hybride) en een nog onbekende niet op naam 

gebrachte species, door de fransen F. inconnu  (=F. onbekend)  genoemd. Ook van die laatste 

hebben we een plant gekocht; het is een plant met bloemen, die op F. juntasensis lijken, zonder 

kroonbladeren, dus tot de Hemsleyella-sectie behorend, maar met mooi blad en niet zo wild 

groeiend. Inmiddels is het materiaal met succes gestekt en wordt nu onder leden van de botanische 

groep verspreid.

Al met al was het een nuttig en leerzaam weekend. We hebben de indruk, dat de botanische 

fuchsia collectie in Frankrijk in goede handen is. Niet alleen de huidige collectie wordt in stand 

gehouden, maar het streven is de collectie nog uit te breiden met nieuw materiaal door naar onder 

andere Zuid-Amerika af te reizen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de vermeerdering en 

instandhouding van moeilijke soorten door middel van weefselkweek. (zie foto 4) 

Voor de NKvF dus zaak om goede contacten te onderhouden met de SNHF en het Arboretum de 

Chèvreloup. Wellicht kan onze botanische groep materiaal met Chèvreloup uitwisselen. 

Gerard Rosema

Foto 4: Door middel van weefselkweek probeert men materiaal uit Zuid-Amerika in stand te houden en 

te vermeerderen.
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Andere kuipplanten (3)
Een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: ’s winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het niet 
zo verwonderlijk dat veel fuchsialiefhebbers ook andere kuipplanten houden. 

MANDEVILLA (familie maagdepalm-achtigen)
De Mandevilla is afkomstig uit Midden en Zuid-Amerika.

Het is een klimmer die bij een goede zomer wel 5-9 m hoog 

kan worden. Er bestaan vele soorten maar de bekendste is 

toch wel ‘Alice du Pont’ met zijn prachtige donker roze 

kleur. De bloemen ontwikkelen zich in trossen op de nieuwe 

takken.

Toepassing

Bij mij staat een Mandevilla midden in de tuin, groeiend tegen een klimrek van 1,5 m hoog 

waar de hele dag de zon kan schijnen. Een ander exemplaar staat op een rek tegen de voorgevel, 

waartegen ik die rustig naar boven laat groeien. Regelmatig komt hij tot aan de dakgoot; dat is 

6 m hoog.

Ze blijven bloeien tot in de herfst maar als de nachten koud worden moet deze schitterende 

bloeier toch naar binnen .

Overwinteren 

Knip alles wat boven het rek zit en wat losse takken met een scherp mes af. Uit de wonden 

komt wit sap dat giftig en plakkerig is; dit is te stoppen door as of houtskool op de wonden te 

smeren. 

Men kan de Mandevilla ook in een serre zetten; dan bloeit hij gewoon door, maar een rust 

periode van enkele maanden voor de nieuwe zomer is zeker aan te bevelen.

Een koele, lichte plaats  van 10-15 gr. is bij het overwinteren ideaal; geef weinig water. De 

bladeren zullen wel geel worden en gedeeltelijk afvallen. Ook is het mogelijk dat het blad 

helemaal afvalt. Geef dan zeker geen water meer, maar nevel het hout regelmatig tot de eerste 

uitlopers zichtbaar worden.

Verzorging

Zo gauw men in februari-maart de nieuwe uitlopers ziet, knippen we de plant op de 

zijtakken wat terug en halen het dode hout er uit. Pas op want weer zal het witte vocht er uit 

komen. Daarna zetten we de plant wat warmer en kunnen we wat meer water en wat mest 

gaan geven (maandelijks een handje culterra). Verpot de Mandevilla zo weinig mogelijk. Is een 

grotere pot nodig dan kiezen we er een die een of twee maten groter is. Pas bij dit werk op voor 

het beschadigen van de wortels; deze zijn nog al kwetsbaar, omdat de wortels uit een soort 

knollen bestaan.

De Mandevilla kan in mei naar buiten mits de nachten niet te koud zijn. Zorgvuldig afharden 

is bij het naar buiten brengen aan te bevelen: overdag naar buiten en ’s nachts nog maar even 

naar binnen. Uiteindelijk kan de Mandevilla in de volle zon. 

Verder is de verzorging in de zomer hetzelfde als bij de fuchsia: wekelijks mesten, op tijd (matig) 

water geven en de uitgebloeide bloemen wegnemen.
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Vermeerderen

Vermeerderen kan door zaaien en stekken in het voorjaar en vroege zomer. Bij zaaien is de kans 

groot dat dezelfde plant niet terugkomt; stekken is daarom beter en niet moeilijk.

Bij de fuchsia zijn we gewend om een kopstek te nemen. Bij de meeste klimplanten is het beter 

om een tussenstek te nemen, omdat de top te vers is. Knip een bladpaar met twee volgroeide 

bladeren af met er boven en onder een stengeldeel van 3-4 cm. Het onderste deel steken we 

met stekpoeder tot de knoop in de stekgrond. Het bovenste deel smeert men af met as of 

houtskool. Bij de fuchsia kunnen we als de bladeren te groot zijn een gedeelte afknippen om rot 

te voorkomen, maar bij de Mandevilla mag dit beslist niet.

Dan zetten we de stek in een doorzichtig plastic zakje of kweekkastje en zetten we dat op 20-

25 graden bodemwarmte en in het licht. Een vensterbank boven een verwarming is een goed 

alternatief. Zo gauw we in de oksels een takje zien is de Mandevilla geworteld en kan naar een 

grotere pot worden overgezet met goed doorlatende potgrond; een klimrekje erbij en het 

vlechtwerk kan beginnen. Men hoeft nu niet meer te toppen of te knippen. 

Frans van der Vorst

P.S. Het kweken van andere kuipplanten is voor mij een extra liefhebberij geworden naast het 

houden van fuchsia’s. Zodoende schrijf ik deze serie puur uit eigen ervaring, al raadpleeg ik 

natuurlijk ook allerlei boeken op dit terrein. Daarbij kom ik nogal eens tegenstrijdige adviezen 

tegen. Dan ga je van alles proberen en kom je na een aantal ervaringen vanzelf wel tot een goed 

resultaat. Kweek je eenmaal goede planten (en dat  geldt natuurlijk ook voor fuchsia’s) ga dan door 

op je eigen manier, want er kunnen zich verschillende kweekomstandigheden voordoen. Reacties zijn 

altijd welkom en leerzaam; ik ben een liefhebber en geen beroepskweker.

Neem eens een kijkje in mijn tuin op www.fvdvorst.dse.nl

‘Akkervogels’

Auteur : Koos Dijksterhuis

Omvang : 144 pagina’s

Formaat : 21 X 21 cm

Uitgeverij : Roodbont Uitgeverij

ISBN : 978-90-8740-060-6

Prijs : € 19,95

Koos Dijksterhuis is een bekende auteur op natuurgebied. Zo heeft hij dagelijks een vaste 

natuurrubriek in het dagblad Trouw. Met de uitgave ‘Akkervogels’ levert hij een mooie bijdrage 

aan de kennis over vogels. Dit boek gaat over vogels van het weidse, grootschalige akkerland. 

Fotograaf Hans Hut moet wel met veel geduld en inspanning zijn prachtige beelden vastgelegd 

hebben. Zo beschrijft het boek hoe vogelbeschermers in Nederland en België in samenwerking 

met akkerbouwers zich inspannen om diverse akkervogels in stand te houden; van kievit tot 

grauwe gors en van grauwe kiekendief tot de gele kwikstaart.

Randen langs akkers van enkele meters breed, waar een natuurlijke ruigte kan ontstaan, bieden 

vaak al een prachtige leefomgeving aan veel vogels.

Een boek dat het hart van de echte vogelliefhebber sneller doet kloppen!

Frans van Mameren

boekbespreking
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Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg.

Onze laatste bijeenkomst van 2009 werd op 17 november jongstleden gehouden. Na afmelding 

wegens ziekte van de spreker die het onderwerp ‘Fuchsia’s als bonsai’ zou behandelen, hadden we Eric 

Claes bereid gevonden, om iets van zijn grote kennis op fuchsiagebied  aan de leden over te brengen. 

Hij ging in op het onderwerp stekken en winterberging. Het werd een leerzame avond, waarbij de 

profs onder ons toch weer iets extra’s opstaken.

Als u dit nieuws leest is onze Nieuwjaarsbijeenkomst ook alweer voorbij, en kunnen we ons gaan 

opmaken voor een mooi en bloemrijk jaar.

Voor het jaar 2010 zijn onder voorbehoud de volgende data reeds gepland.

23 februari ledenavond, 13 april onze jaarvergadering, 8 mei stekkenverkoop in de IVN-tuin (bij 

voldoende aanbod). Er komt ook weer een wedstrijdplantenavond (wedstrijdplanten worden op de 

jaarvergadering uitgereikt) met tombola van nieuwigheden van de Firma Michiels.

Verder zitten in de planning : een snoei- en stekmorgen, diverse ledenavonden en de jaarlijkse busreis.

Dus ook dit jaar valt er weer van alles te beleven. 

Blijf ook onze prachtige website in de gaten houden.

Hans Jonker

Regionieuws

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



Wedstrijdfoto's 2009

Foto's R. Brouesse, Hermine Workel, 
Manny Poffers, Anton v.d. Vorst


