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Fuchsia ’ s  & Pelargoniums
voor een bi jzonder assortiment
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We verzenden ook bewortelde 
s tek ,  ki jk  hiervoor  op  

www.kwekeri jvandervelde.nl
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   Kwekerij Zeelenberg     
Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031                                                                

 

 

 

 

 

 

     

 

Volop fuchsiastekken verkrijgbaar, natuurlijk ook potgrond,  

kunstmest, potten, enz., enz… 

Ook voor gezellige workshops (voorjaar, najaar, kerst) kunt u bij ons terecht. 

 

ruim 1000 soorten fuchsia’s 

Leuke sortering pelargoniums 

 

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland! 

Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,  

      www. kwekerijzeelenberg.nl 

 

Open Dagen in 2012 

6, 7 , 13 en 14 juli 

‘Open Fuchsia Dagen’ 
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Op 14 april hebben we weer onze jaarvergadering voor 2012 gehad. Het is de vierde 
jaarvergadering sinds ik ben aangetreden als voorzitter, en het startpunt van het laat-

ste jaar van mijn eerste zittingsperiode. Ik kijk hierop terug deels met tevreden, deels echter toch 
ook met wat meer gemengde gevoelens. Na een turbulente periode in 2008 zijn we als vereniging 
gelukkig in wat stabieler vaarwater terechtgekomen. Maar net zoals dat met de Titanic gebeurd 
is, kan ook onze vereniging nog steeds in aanvaring komen met ijsbergen die, zoals bekend, zich 
voor het grootste gedeelte voor het oog onzichtbaar onder water bevinden.

In dit kader is het leerzaam om eens te herlezen wat onze toenmalige voorzitter Henk Takken in 
het juninummer van de Fuchsiana van het jaar 2005, toen de NKvF haar 40-jarig jubileum gevierd 
heeft, in een terugblik over de vereniging naar voren heeft gebracht. Hij ging toen in op onder 
meer de laatste statutenwijziging in 2000, waarbij alle regio’s eigen rechtspersoonlijkheid gekregen 
hebben. Voor sommigen was deze ontwikkeling ongewenst, omdat zij vreesden voor het uiteen-
vallen van de landelijke vereniging. Gelukkig is dat twaalf jaar na dato niet gebeurd. Wat ik wel 
constateer is, dat het in elk geval niet heeft geleid tot een versterking van het verenigingsgevoel, 
eerder het tegendeel. En een hecht verenigingsgevoel zullen we in de komende jaren broodnodig 
hebben. Op onze bestuursagenda stonden in de afgelopen jaren eigenlijk geen echt controversiële 
punten. Dat maakt het besturen wat gemakkelijker. In de komende jaren zal dat waarschijnlijk 
toch wel anders worden. Zo zijn de statuten en het huishoudelijk reglement dringend aan vernieu-
wing toe. We zullen daarbij aandacht moeten schenken aan de structuur van de vereniging en ons 
bijvoorbeeld moeten afvragen of bij een dalend ledental een ledenraad, zoals we die nu kennen, als 
vertegenwoordiging van de leden, nog steeds de gewenste en meest optimale vorm is. Verder zul-
len we zeer waarschijnlijk regio’s moeten begeleiden in situaties waarbij zij het moeilijk krijgen om 
als zelfstandige regio verder te gaan.  Ook over de ontwikkeling van onze financiële situatie kunnen 
we ons bij een dalend ledental terecht zorgen maken. Bij het maken van beleid, en het stellen van 
prioriteiten en nemen van beslissingen met betrekking tot onze uitgaven, is het noodzakelijk om 
te beschikken over inzicht in de financiële situatie van de regio’s. Tijdens de jaarvergadering is 
gebleken dat een substantieel gedeelte van de regio’s daar (nog?) niet toe bereid is. Dit impliceert, 
dat er nog steeds een groot wantrouwen jegens het hoofdbestuur leeft binnen onze vereniging. 
Naar mijn mening overigens zeer onterecht en moeilijk te begrijpen. Door de penningmeester is na 
de jaarvergadering een brief uitgestuurd aan de regio’s, met daarin nogmaals dringend het verzoek 
om de in de jaarvergaderingen van de regio’s goedgekeurde financiële verslagen over 2011 op korte 
termijn ter informatie toe te sturen aan het hoofdbestuur. Zonder deze financiële openheid is 
goed beleid maken niet mogelijk en maakt u ons het leven er beslist niet gemakkelijker op. 

van de
  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

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

Overleden:
Mei 2012
Dhr. H. van Dam Ridderkerk 
Dhr. A. Verhagen Schijndel
Dhr. D. Boer Hattemerbroek

van het leden-  secretariaat
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Een maandje terug werd ik opgebeld door de 
heer Broer uit Het Land van Maas en Waal, 
(moest per se zeggen, Broer, geen meneer 
ervoor) over het stukje in een van de laatste 
Fuchsiana’s over het verzorgen en planten van de 
winterharde soorten. Het plaatsen in kleigrond moest op een 
andere manier zoals aangegeven. Geen voorbewerkte kuil met potgrond 
maken maar direct in de klei zetten. Volgens hem was het verkeerde voorlichting 
en dat moest toch kenbaar gemaakt worden aan de leden. In zandgrond was alles goed maar 
die klei!! Niet wetende dat er in het aprilnummer uitgebreid over werd gerapporteerd, moest ik 
hem gelijk geven en zou ik er op terugkomen. Ik heb hem later nog een keer teruggebeld en hij 
had er vrede mee zoals het in het aprilnummer werd verwoord.

Een tijdje later iemand uit België met een enorm “bels” accent (wat is het toch een mooi taaltje). 
Die was door familie omstandigheden opgehouden met de fuchsia’s en had nog Fuchsiana’s 
vanaf 1975 tot eind 2011. Helemaal compleet. Of er nog liefhebbers voor waren. Dan moesten 
ze wel (gratis) opgehaald worden. Moet je wel een aanhangwagentje meenemen, leek mij. Door 
het accent kon ik er niet precies achterkomen waar ze woonde. Naderhand bleek dat het ging 
over de fam. Stals. De redactie heeft geprobeerd om ze voor haar archief te pakken te krijgen 
maar iemand was ons voor.

Zomaar een paar anekdotes die aangeven hoezeer onze leden zoeken naar contacten binnen de 
landelijke vereniging. Alle twee hadden geen computer en daardoor geen e-mail, alleen telefoon. 
Ze gaan soms wel naar de regiobijeenkomsten en daar zullen ze het wel weten, maar landelijk?

Dus gewoon een briefje schrijven aan de redactie, met adres en telefoon en de redactie neemt 
contact met u op of komt zelfs even langs.

De redactie is zich dan ook terdege bewust van de landelijke taak voor deze communicatie van 
de leden onderling. Ze is op allerlei fronten bezig om de Fuchsiana ledenvriendelijk te maken. 
Dat daar een aantal kaders bijhoren waarbinnen een artikel of mededeling dient te voldoen zal 
een ieder wel begrijpen. 

Het belang van een artikel of mededeling uit een of andere regio of lid dient te liggen in het feit 
dat het iets kan betekenen voor de andere regio’s. De Fuchsiana dient absoluut geen vervanger 
te gaan worden van de regioblaadjes.
Zoals in de laatste Fuchsiana werd aangekondigd zijn we bezig een enquête te plaatsen voor de 
Fuchsiana en voor op de website. Hiervoor zullen alle besturen via de secretariaten benaderd 
worden om hier een doorslaand succes van te maken. Het is de intentie van de redactie om de 
Fuchsiana en de website zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de leden. Als de 
leden de Fuchsiana en de website prettig en leerzaam vinden, zal er een sterkere band met de 
vereniging ontstaan. Zo’n enquête heeft dus alleen maar zin als veel leden het formulier invullen 
en retourneren. Om dat te bewerkstelligen hebben wij uw hulp nodig.
Dan nog een minder prettig bericht. Om organisatorische redenen zal er jammer genoeg in 
september geen Fuchsiana verschijnen en in plaats hiervan zullen de edities van oktober en 
december worden samengevoegd tot een editie van de Fuchsiana in november.

Dirk van Herk, voorzitter redactie

van de    redactie
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fuchsiavriendendag 
8 september 2012 

Beste leden,

De voorbereidingen voor onze fuchsiavriendendag zijn rond en wij willen u graag in 
de gelegenheid stellen om u op te geven voor deze dag.
Voor de regio’s is dit een mooie gelegenheid om er met de leden een uitstapje van te maken.
De Studiegroep Winterharde Fuchsia’s, de Botanische groep, de beschrijving van fuchsia’s en 
veredeling zullen het hoofdterrein voor de kassen een prachtig en interessant aanzien geven. 
Nieuwelingen van de laatste jaren zullen door de veredelaars gepresenteerd worden.
Vele andere stands maken het geheel compleet.
Er zal drie keer een rondleiding verzorgd worden door medewerkers van de Botanische tuin.
In de Fuchsiana van augustus zal een routebeschrijving komen naar de Botanische tuin van 
Utrecht.

eNKeLe HUIsHOUDeLIJKe MeDeDeLINGeN
- Iedereen dient zich op te geven vóór 15 augustus, ook niet leden (bij opgave graag vermel-

den of je wel of niet lid bent, en je lidnummer).
 Ook a.u.b. opgeven van welke regio.
 Regio’s die met de bus komen moeten zich ook bij ons opgeven vóór 15 augustus (leden en 

niet-leden graag apart vermelden).

 U kunt zich opgeven per e-mail of telefoon  bij:  
 Gerard rosema  e-mail: grosema@planet.nl tel.: 0348-442965 of bij
 Huub steeghs e-mail: huub.steeghs@hetnet.nl tel.: 077-4672339  

- Bij aankomst bij de tuinen kunt u zich melden bij de inschrijvingsstand van de NKvF.

- Leden (met ledenpas) krijgen dan een blauwe kaart en gaan hiermee naar de kassa. 
 U krijgt daar een gratis entreekaart, aangeboden door de Botanische tuin.
 Niet-leden krijgen een groene kaart en betalen aan de kassa € 5,-.

- Regio’s, die met de bus komen, melden zich ook bij de inschrijvingsstand van de NKvF en 
ontvangen daar blauwe en groene kaarten.

- Elders in dit blad vindt u informatie over de wedstrijd voor planten en voor de fotowedstrijd
 Dus mensen, hebt u zin om naar Utrecht te komen op zaterdag 8 september? Geef je dan op 

tijd op bij één van bovenstaande adressen.

Wij hopen op 8 september heel veel leden en niet-leden te begroeten en er dan samen een 
mooie vriendendag van te maken.

Gerard Rosema en Huub Steeghs

van de    redactie Arels Nina Awake 
Sweet Love
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1e prijs wedstrijdplant 2010

Programma fuchsiavriendendag Wijzigingen onder voorbehoud

10.15 uur  Opening door de voorzitter van de NKvF, Dhr. Mario de Cooker.
10.20 uur- Lezing over biologische bestrijdingsmiddelen door Dhr. Sjaak Boswijk van Mertens BV
11.00 uur Wachendorffzaal.
11.15 uur- Dia presentatie Europese tuinen door Dhr. Flip van den Elshout
12.15 uur Wachendorffzaal.
13.15 uur- Lezing v.d.Knaap Holland Potgrond door Dhr. Geerten van Eldik
14.00 uur Wachendorffzaal.
14.15 uur - Dia presentatie Europese tuinen door Dhr. Flip van den Elshout
15.15 uur Wachendorffzaal.
15.30 uur  Prijsuitreiking fotowedstrijd door Henk Takken en Cor Boom.
15.45 uur Prijsuitreiking landelijke wedstrijdplanten door Jo Kempe, regio 8.
16.00 uur Trekking loterij en sluiting fuchsiavriendendag 2012. 

Deze dag aanwezig als standhouders en presentatie:
- Inschrijving/PR-stand   Bij de ingang
- Landelijke beschrijvingsgroep   Beschrijving van fuchsia’s
- Botanische groep  Informatiestand
- Studiegroep Winterharde Fuchsia’s   Informatiestand
- Presentatie van nieuwigheden   Veredelaars
- Veredeling fuchsia’s   Gerard Rosema
- Kuipplantenvereniging  Kuipplantenvereniging
- van v.d. Knaap Hollandpotgrond  Geerten van Eldik
- Landelijke Bibliotheek   Fon Koek
- Eigen gemaakte kaarten  Joke Koek
- Kantklosgroep   ,,Kantkring De Waaier” uit Harmelen 
- Dia presentatie Europese tuinen  Flip van den Elshout
- Fuchsiadokter  Frans van der Vorst 
- Stekken van fuchsia’s   Jan van Nuenen
- Landelijke wedstrijd fuchsia’s  Jo Kempe, Regio 8
- Fotowedstrijd in Serre  Henk Takken en Cor Boom 
- Aquarellen  Aat van Wijk 
- Potten en potbeugels   Dhr. en Mw. de Vries 
- Bijen en hun biodiversiteit   Jac. Coolen   
- Informatiestand   Hoofdbestuur
- De zilversmid   Jac. Cornet  
- Stand Mertens V  Bestrijdingsmiddelen
- Verder 3 keer een rondleiding door de Botanisch tuin
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Landelijke wedstrijden 2012
Inmiddels is besloten, dat de Vriendendag 2012 zal worden gehouden in de Botanische Tuinen 
te Utrecht. 
Vanzelfsprekend zal regio 8, Zuid Gelre, er voor zorgen, dat ook de landelijke wedstrijden 2012 
dan onderdeel vormen van deze happening. 
De centrale ligging van deze tuinen moet het mogelijk maken, dat u in groten getale aan deze 
wedstrijden deelneemt. Gebruik deze gelegenheid om uw kennis en kunde voor het opkweken 
van een mooie fuchsia te toetsen aan de kennis en kunde van een andere fuchsialiefhebber. 
Een wedstrijd(je) houden is toch altijd leuk en spannend!? Dus….doe mee! U dient er bij 
deelname wel rekening mee te houden, dat de wedstrijdreglementen vanaf 2012 een potmaat 
voorschrijven van maximaal 50 cm! Dit zal gelden voor alle categorieën! 
Reeds eerder is aangekondigd, dat de wedstrijdcommissie overwoog hier een en ander in te 
wijzigen. Bij het aanbieden van de wedstrijdplanten liep het formaat namelijk dusdanig uit de 
hand, dat voor de medewerkers de planten niet meer te hanteren waren. En…ieder wil na de 
vriendendag toch weer gezond naar huis?! 
Ondanks deze beperking hoopt de wedstrijdcommissie op een groot aanbod. Doet u mee om 
er voor te zorgen, dat deze wedstrijden weer een groot succes worden?

Zuid Gelre, regio 8, de wedstrijdcommissie.

fotowedstrijd
Het hoofdbestuur heeft mij gevraagd om in het kader van de Fuchsiavriendendag weer de tradi-
tionele fotowedstrijd te organiseren.
Zoals u hebt kunnen lezen wordt deze dag op zaterdag 8 september gehouden in de “De Bota-
nische tuin” van Utrecht

Het hoofdthema is close-ups van fuchsiabloemen, maar u kunt ook deelnemen aan het thema 
algemeen fuchsia’s. Bij voldoende deelname – minimaal 5 foto’s – zal ook in deze categorie een 
prijs worden uitgereikt.

U kunt per categorie maximaal 2 foto’s inzenden, graag voor 15 augustus. Digitale foto’s kunt u 
per e-mail opsturen. Als u nog analoog fotografeert graag het negatief en een afdruk inzenden.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Graag ook de naam van de fuchsia vermelden.

Ik laat van alle foto’s afdrukken maken op 20x30 formaat. Mocht u zelf al afdrukken hebben op 
dit formaat dan kunt u die uiteraard ook inzenden. De afdrukken kunt u na afloop meenemen 
of ze worden u later toegestuurd.

Mijn adresgegevens zijn: 
H. J. Takken, 
Nieuwe Bussummerweg 147,  1272CH Huizen. 
E-mail: hjtakken-mak@hetnet.nl
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ZOEK DE juISTE DRIE NAMEN uIT DE 
VOLgENDE ZES:

1. “Marcus Graham”
2. “Maresi”
3. “Red Shadows”
4. “Bonnie Lass”
5. “Royal Velvet”
6. “Medalist”

uW OPLOSSINg VóóR 4 juLI 2012 ZENDEN: 
 - óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 
 - óf 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,- verloot.
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat 
u: óf meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles 
nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.

OPLOSSINg FOTOPuZZEL 66:
1. ‘Mood Indigo’
2. ‘Marin Glow’ 
3. ’Three Cheers’
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 66 kwam ‘uit de bus’: 
Henk Niesten, Heemskerk.

fotopuzzel 67

1. 2. 3.

INLeVereN KOPIJ
Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden,  

uiterlijk woensdag, 4 juli 2012, vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 
2742 DM te Waddinxveen of e-mail: redactie1@nkvf.nl.

Om organisatorische redenen zullen de edities van oktober en december komen te vervallen en 
worden samengevoegd tot één editie in november. 
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JUNI
4 Regio 5, Twente-Salland. 
 Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur.
11  Regio 13, Het Gooi. Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
16 Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt Rebel, Huizen.
19 Regio 24, Midden-Brabant. Contactbijeenkomst bij fam. Fraaijen, Oertijd - 
 museum “De Groene Poort”, Bosscheweg 80 te Boxtel. Aanvang 19.30 uur.
23 Regio 7, Veluwe. Jaarlijkse busreis.
23/24 Regio 23, West-Brabant. Open tuindagen (Fuchsia’s, kuipplanten en
 rotstuintjes) van 10.00 uur tot 19.00 uur bij Stals van de Velde, 
 Burgemeester Camille Leynlaan 23, 9060 Zelzate-Oost. België. 
 Tel. 09/345.70.48. Gratis entree en koffie.
30  Regio 5, Twente-Salland. Busreis naar tuinen in de Gelderse Achterhoek.
30  Regio 25, De Kempen. Busreis naar de Floriade bij Venlo.

JULI
Op donder-, vrij- en zaterdagen in juli zijn liefhebbers van Passiflora's, Hibiscussen, 
Aristolocha's, Fuchsia's en andere (kuip)planten van 10.00 tot 16.00 uur van harte wel-
kom op de Passiflorahoeve van familie Moerman, Oud Willigerweg 1 in Harskamp. Tel. 
0318-457411. http://www.passiflorahoeve.nl/zorgboerderij.php. Entree volwassenen € 5,-, 
Kinderen € 3,50.
2  Regio 15, Midden Nederland. Tuinbezoek open tuin in De Meern.
5 t/m 7 Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden, Fuchsiatentoonstelling “Van ambacht
 tot fuchsia” in de tuin van ’t  Veerhuys in Rhoon.
7 Regio 2, Groningen. Groenmarkt in het Rosarium van het Stadspark in 
 Winschoten.
7 Regio 17, Rijnland. Bezoek Rosarium in Den Haag.
7 Regio 19, Rotterdam e.o. Open tuindag bij Arie en Nenny van Vliet, 
 Verbindingsweg 11 te Nieuwerkerk aan den IJssel van 14.00 tot 17.00 uur.
7  Regio 29, Midden Zuid Limburg. Busreis naar fuchsiatentoonstelling 
 "Van ambacht tot fuchsia" in Rhoon.
14 Regio 17, Rijnland. Tuinentocht.
14 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Open tuinentocht.
14 Regio 24, Midden-Brabant. Open tuinentocht.
19 t/m 22 Regio 2, Groningen. Jubileum Fuchsiashow bij fam. P. Vroege, 
 Padje 5 in Slochteren.
19 t/m 22 Regio 26, Zuid-Oost Brabant. “Bloem & Tuin”.
21/22 Regio 1, Friesland. Open Thematuinen Friesland Noord.
21  Regio 2, Groningen. Plantenkeuring Martha Bootsman bokaal en Kasper
 Noordman bokaal tijdens de Jubileum Fuchsiashow bij fam. P. Vroege, 
 Padje 5 in Slochteren.
21/22 Regio 11, Noord Holland Midden. Open tuinen op Volkstuincomplex
 De Hofgeest in Santpoort Noord.
21/22 VZW Magellanica. Fuchsiatentoonstelling, alsmede potplanten en hosta.
 Begijnhof in Hoogstraten (België) van 10.00 tot 18.00 uur. Gratis entree.

Kalender
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25  Regio 11, Noord Holland Midden. Dagtocht naar de Floriade in Venlo.
26 t/m 2 aug. Regio 9, Noord-Holland Noord. Fuchsiashow bij “De Boet” in Hoogwoud.
26 t/m 28 Regio 19, Rotterdam e.o. Fuchsiashow bij Tuincentrum Stout in
 Bergambacht.
27 t/m 29 Regio 28, Noord en Midden Limburg. Fuchsia’s en Kuipplanten
 Jubileumshow,  St. Hubertuslaan 74, Kerkrade.
28/29 Regio 1, Friesland. Open Thematuinen Friesland Zuid.
28/29 VZW Magellanica’s 24e internationale bloemenshow. Kloostertuin Paters
 Redemptoristen, Rouwmoer 7, 2910 Essen (België) van 10.00 uur tot
 18.00 uur.  Entree € 3,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.
28  Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.
28  Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
28 Regio 17, Rijnland. Busreis naar kwekerij Esveld in Boskoop, Tuincentrum
 Stout en Show regio 19 in Bergambacht, Tuin “de Hoofven” in de Lier en
 Fuchsiakwekerij Zeelenberg in Rijswijk .
28 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Busreis.

AUGUstUs
Op donder-, vrij- en zaterdagen in augustus zijn liefhebbers van Passiflora's, Hibiscussen, 
Aristolocha's, Fuchsia's en andere (kuip)planten van 10.00 tot 16.00 uur van harte wel-
kom op de Passiflorahoeve van familie Moerman, Oud Willigerweg 1 in Harskamp. Tel. 
0318-457411. http://www.passiflorahoeve.nl/zorgboerderij.php. Entree volwassenen € 5,--, 
Kinderen € 3,50.
3 t/m 12 Florashow Ootmarsum in het Openluchtmuseum “Lös Hoes”
 in Ootmarsum.
4 Regio 28, Noord- & Midden-Limburg. Busreis naar de ”Flora Ootmarsum”.
4 Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en Barbecue.
7  Regio 29, Midden Zuid Limburg. Ledenbijeenkomst.
10 t/m 12 Regio 1, Friesland. Fuchsiashow “Oosterse sferen” en Floralia
 plantenkeuring  tijdens de show.
11  Regio 3, Drenthe. Bezoek aan Bosbessenkwekerij “de Haarakker “
 in Langeveen.
11/12 Regio 23, West-Brabant. Open tuindagen (Fuchsia’s, kuipplanten en
 rotstuintjes) van 10.00 uur tot 19.00 uur bij fam. Stals van de Velde, 
 Burgemeester Camille Leynlaan 23, 9060 Zelzate-Oost. België. 
 Tel. 09/345.70.48. Gratis entree en koffie.
13   Idem. Opening van 13.00 uur tot 18.00 uur.
18 Regio 7, Veluwe. Leden BBQ bij fam. Davelaar te Voorthuizen.
18 Regio 16, De Heuvelrug. Plantenkeuring en Barbecue-dag.
18 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddag.
18 Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijn Trofee.
18/25 Regio 25, De Kempen. Fietstocht/opkweekwedstrijd.
25 Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdstek bij
 Henk Takken.

72

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 3 • Juni 2012



sePteMber
2  Regio 29, Midden Zuid Limburg. Inloopzondag IVN Stein: Thema FUCHSIA'S.
5 Regio 1, Friesland. Busreisje naar Theetuin en kwekerij “De Beemd”,
 (Fuchsia)tuin fam. De Winter en “Domies Toen” in Pieterburen.
8  Fuchsiavriendendag in de Botanische Tuinen te Utrecht.
12 Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee bij fam. Davelaar te Voorthuizen.
22 Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met een lezing door de heer
 W. Willemsen uit Veenendaal over: Rond het huis o.a. aanleg tuin met
 borders e.d.  "Ons Huis", Hovystraat 2 in Ede. Begin om 14.00 uur. 
 Zaal open om 13.30 uur.
29 Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp. Aanvang 14.00 uur.

OKtOber
6  Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst in Elp.
6  Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. 
 Aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur.
8 Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter.
13 Regio 7, Veluwe. Lezing. Zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. 
 Aanvang 14.00 uur.
13 Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
15  Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst bij „Zalzershoof” 
 te Hout-Blerick.
16  Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Najaarsbijeenkomst.
20 Regio 2, Groningen. Najaarsvergadering in “de Broeckhof”, aanvang 14.00 uur.
27 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.

NOVeMber
3 Ledenraadvergadering NKvF.
5  Regio 15, Midden Nederland. Lezing over biologische bestrijding van
 ongedierte in fuchsia’s.
9  Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
10 Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet. Zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. 
 Aanvang 14.00 uur.
10 Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met een lezing door de heer C. Spek uit
 Heerde over Fuchsia's van stek tot stam. "Ons Huis", Hovystraat 2 in Ede. 
 Begin om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.
10 Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst.
19 Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.

JANUArI 2013
12  Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met een dialezing door de Fam. Maassen
 uit Ugchelen over: In de klompen van mijn opa. "Ons Huis", Hovystraat 2
 in Ede. Begin om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.
14 Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter.
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afscheidAfscheid Aat van Wijk
Op 14 april 2012 is, tijdens de jaarvergadering van de NKvF, officieel afscheid genomen van Aat 
van Wijk, als eindredacteur van het verenigingsorgaan “Fuchsiana”. De voorzitter memoreerde de 
actieve rol van Aat (gedurende 25 jaar) voor de vereniging in allerlei hoedanigheden, zoals zijn 
bijdragen aanr het hebben en verzorgen van fuchsia’s. De uitgave van het boek “De Fuchsia” in 
2005 zal bij vele leden een bekend en nuttig naslagwerk zijn, voor zowel ervaren als beginnende 
leden. Ook de bijdrage aan het jubileumboek bij het 40-jarig bestaan van de NKvF in 2005 werd 
aangehaald. De pentekeningen en fuchsia-aquarellen, die Fuchsiana hebben opgefleurd, worden 
door vele leden gewaardeerd. Door al de bemoeienissen van Aat, staat Fuchsiana nog steeds op 
de kaart als een verenigingsorgaan waar we trots op kunnen zijn. 

Als blijk van waardering voor al die 
jaren van toewijding werd door de 
NKvF een geschenk onder couvert 
meegegeven. Ook zijn vrouw werd 
verrast met een geurig boeket bloe-
men. In zijn dankwoord gaf Aat aan 
zijn vrije tijd goed te kunnen opvullen 
en sprak zijn dank uit aan de nieuwe 
redactieleden die het stokje van hem 
hebben overgenomen. Ook memo-
reerde hij Peter Rijkoort (vorig jaar 
overleden) en zijn mederedactieleden 
José Smulders en Loes Cooymans bij 
zijn aantreden in de redactie in 1986. 
Peter Rijkoort werd opgevolgd door 

Jan van Hulten. Na het plotseling overlijden van Jan werd Aat zijn opvolger. Ook Ad van Vliet en 
Frans van Mameren hebben nog met hem samengewerkt. De redactie wenst Aat en zijn vrouw 
nog veel jaren in goede gezondheid toe en spreekt de wens uit dat hij als vraagbaak beschikbaar 
blijft. Onze oprechte dank voor alles wat hij in al die jaren voor ons heeft betekend.

Dirk van Herk, voorzitter Fuchsiana

Afscheid Gerard rosema
Op de jaarvergadering van de NKvF op 14 april 2012 werd afscheid genomen van Gerard Rosema 
als voorzitter van de UTC. In zijn dankwoord memoreerde de voorzitter de veelzijdigheid van 
zijn functie. Deze functie heeft Gerard ruim 10 jaar vervuld en in deze hoedanigheid zat hij ook 
als lid in het HB van de NKvF. Het op poten zetten en begeleiden van de keuringen van fuchsia-
nieuwigheden en het gebeuren rondom de winterharde fuchsia’s waren zijn aandachtspunten. 
Ook de functies van voorzitter van de vroegere Veredelingsgroep en voorzitter van regio 15 
werden aangehaald. Al deze inspanningen, en de daarmee gepaard gaande tijdsinspanningen, 
geven aan dat Gerard een indrukwekkende staat van dienst heeft en had. Het zal niet een vol-
ledig afscheid worden, omdat hij nog dieper in het technische gebeuren rondom de fuchsia zal 
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kunnen blijven duiken. Ook het schrijven van artikelen, waardoor een ieder lid op de hoogte kan 
blijven van het fenomeen Fuchsia, zal zijn aandacht blijven vragen. Een aantal zaken zal hij blijven 
behartigen, zoals de redactie over de interne UTC-info, waarin allerlei zaken rondom bijvoorbeeld 

botanische fuchsia’s en veredeling aan 
de orde komen. Hij blijft als secreta-
ris van de UTC de nieuwe beoogde, 
voorzitter Jan de Groot ondersteunen. 
De representatie vanuit de NKvF naar 
EuroFuchsia zal hij ook blijven be-
hartigen. Al met al iemand die al zijn 
kennis beschikbaar en operationeel 
zal blijven houden voor de vereniging. 
Door de NKvF werd, als grote blijk van 
waardering, een envelop met inhoud 
mee gegeven, voor al die jaren van 
toewijding, Ook voor zijn vrouw was 
er een geurend boeket bloemen. De 

redactie spreekt de wens uit dat er de komende tijd een groot aantal artikelen van zijn hand zal 
blijven verschijnen in Fuchsiana. Onze oprechte dank voor wat hij in al die jaren voor de vereni-
ging heeft betekend.

Dirk van Herk, voorzitter Fuchsiana

afscheid

Geopend van 9.30 tot 16.30 uur ENTREE GRATIS

Zaterdag 21 juli Zaterdag  4 augustus Zaterdag 18 augustus       
Zondag   22 juli Zondag 5 augustus Zondag 19 augustus
Zaterdag 28 juli Zaterdag 11 augustus Zaterdag 25 augustus
Zondag   29 juli Zondag 12 augustus Zondag 26 augustus

Mail: lokhorstfuchsia@planet.nl
Internet: www.hobbykwekerijlokhorst.nl

 
 Fuchsia- en

Geraniumshow 

3700 soorten fuchsia’s en 100 soorten geraniums 

- advertentie -
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Jaarverslag secretaris 
 
De jaarvergadering, gehouden 2 april 2011, was een goede bijeenkomst.  
Heel fijn was het ook om te zien dat leden uit onze vereniging de moeite hadden genomen om 
tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de publieke tribune. Ook inspraak van de leden was, 
met toestemming van de voorzitter, mogelijk. 
De najaarsvergadering werd gehouden 5 november 2011. 
 
De leden van het hoofdbestuur zijn het afgelopen jaar driemaal bijeengekomen in vergadering en 
wel op 29 januari 2011, 21 mei 2011 en 24 september 2011.  
Het hoofdbestuur heeft veel via de moderne communicatie gewerkt, om niet een vierde kostbare 
vergadering te moeten beleggen.  
Ook via deze digitale weg zijn er bij het secretariaat veel mails binnengekomen o.a. ook uit regio’s 
met vragen en verzoeken en werden bestuurswijzingen doorgeven aan de webmaster van de NKvF.  
Met plezier heb ik aan deze verzoeken, waar mogelijk, voldaan. 
 
Aan het hoofdbestuur is toegevoegd dhr. Dirk van Herk  voorzitter a.i. van de redactie. 
Dhr. Cor Boom penningmeester heeft ook de taak van Vice Voorzitter op zich genomen. 
 
Het afgelopen seizoen zijn leden van het hoofdbestuur naar verschillen shows in onze regio’s 
geweest. Mooie shows waar wij als NKvF heel trots op kunnen zijn!  
Fijn dat er in de regio’s nog zoveel enthousiaste leden zijn die met elkaar prachtige shows realiseren 
van een enorm hoge kwaliteit.  
Het geeft een trots gevoel en voor onze NKvF is dit een geweldige reclame. 
 
In 2011 werd de Vriendendag voor een keertje overgeslagen. Er wordt nagedacht over de 
toekomstige invulling van de Vriendendag qua plaats, vorm, inhoud en frequentie.  
 
Het afgelopen jaar was het fijn om voor u en voor onze vereniging alle deze  inspanningen te mogen 
doen. 
 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 
 
Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2011 hebben we in totaal 69 nieuwe leden ingeschreven. 
Ook de actie ”leden werven leden”, leverde verschillende nieuwe leden op. De aanbrenger kreeg 
daarvoor weer een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of servicepunten. 
 
In 2011 zijn helaas 41 leden overleden. 
 
Het zilveren speldje voor 25 jarig lidmaatschap werd aan 23 mensen uitgereikt. 
8 kaarten werden verstuurd voor 35 jarig lidmaatschap en 18 voor 30 jarig lidmaatschap.  
 
Tiny van de Sande-de Beer 
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Jaarverslag redactie Fuchsiana. 
 
Op 28 juni 2011 werd een begin gemaakt met de samenstelling van een nieuwe redactie van de 
Fuchsiana door een kennismakingsbijeenkomst in Zwolle tussen de oude redactie (Aat van Wijk en 
Dominicus Bergsma ), enkele leden van het HB en Dirk van Herk. 
 
Op 30 augustus 2011 vond een eerste redactievergadering plaats bij Aat van Wijk met de 
toenmalige redactie. Eind augustus, begin september volgden  bijeenkomsten met een verdere 
uitbreiding van de redactie: Sjaak Loef trad toe. 
 
Op 8 november volgde een redactievergadering in Leusden en kwam Ria Nauta het nieuwe team 
versterken. 
 
Tijdens deze periode werden door Aat van Wijk nog twee uitgaven gedaan van ons lijfblad. 
Aat had te kennen gegeven om na 25 jaar trouwe dienst het uitgeven van de Fuchsiana over te 
dragen aan een nieuw team. Dat team heeft de laatste maanden van 2011 inzicht gekregen in de 
werkzaamheden die nodig zijn voor de samenstelling van het blad. 
 
Eind december was er nog een bijeenkomst in Heerenveen, zonder Aat, om de werkzaamheden 
binnen de redactie te verdelen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een bezoek gebracht aan de 
drukkerij (de firma Banda te Heereveen) om kennis te maken met de crew van Banda die de uitgave 
en verzending van het boekje verder verzorgd. 
 
Per 31 december bestaat de redactie uit 4 leden, Dirk van Herk (Voorzitter), Dominicus Bergsma 
(Secretaris), Sjaak Loef (Eindredactie) en Ria Nauta (Acquisitie). 
 
Een aantal maatregelen waaronder het instellen van een enquête onder de leden en het vragen om 
correspondenten van de regio’s zullen in het nieuwe jaar 2012 ter hand genomen worden. 
 
Dirk van Herk 
 
 
Jaarverslag bibliotheek 
 
Het verslag van de bibliotheek kan net als voorgaande jaren heel kort zijn. 
 
De belangstelling is onveranderd nihil. Wel zijn er nog 14 Nederlandstalige en 9 Engelstalige 
boeken onder de leden. 
 
Fon Koek 
 
 
Jaarverslag website NKvF 
 
De website is volop in ontwikkeling. Regelmatig worden aanpassingen en verbeteringen 
aangebracht. Hier wordt, in navolging van 2011, ook in het jaar 2012 volop aandacht aan 
geschonken. 
 
Dirk van Herk 
 
 
  

77

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 3 • Juni 2012



Jaarverslag UTC  
 
Binnen de UTC (= Uitgebreide Technische Commissie) zijn vier werkgroepen actief, met een heel 
verschillende taak. De BCK (=Begeleidingscommissie Keuringen) zorgt dat de keuringen goed 
verlopen, de Beschrijvingsgroep verzorgt de beschrijvingen van nieuwe cultivars, de Botanische 
Groep beheert de botanische collectie en de Studiegroep Winterharde Fuchsia’s (SWF) houdt zich 
o.a. bezig met de verzorging van de winterhardentuin in Appeltern. 
De voorzitter van de UTC, Dhr. G.J. Rosema, heeft aangegeven niet voor een nieuwe termijn te 
gaan. Hij wil zich meer gaan bezighouden met het schrijven van artikelen en het onderhouden van 
de buitenlandse contacten. Er wordt naarstig naar een opvolger gezocht. 
 
1. BCK-Keuringen 
Dit jaar zijn er weer 3 keuringen georganiseerd. De eerste keuring zijn er 5 planten genomineerd, de 
tweede keuring 4 en de derde keuring 6 planten. (zie de website onder UTC, BCK ) 
Op de testlocatie in Heerde zijn de eerste nieuwe fuchsia’s aangeplant voor het testen op 
winterhardheid. Ze zullen daar de komende drie jaar worden geobserveerd. Daarna zullen de 
planten door de Keuringscommissie een eindbeoordeling krijgen en al of niet worden genomineerd. 
De AFS-formulieren werden weer, net als vorig jaar, door Dhr. M. Soeters en  
Mevr. C.M. van Schaik verzorgd.  
 
2. Beschrijvings-groep 
De Beschrijvingsgroep is nog steeds zeer actief met het maken van beschrijvingen van cultivars. 
Nog niet alles is ingevoerd, maar er wordt hard aan gewerkt. De Cultivar-Inventaris-lijst is nu 
redelijk klaar, en nu worden alle Nederlandse cultivars voor zover dat mogelijk is, nagekeken op 
correcte schrijfwijze van cultivarnaam, auteur en jaartal. 
Dhr. C.T. Bakker en Dhr. M. Soeters hebben dit werk op zich genomen. De groep is ook hard bezig 
om zoveel mogelijk op de website te zetten. 
 
3. Botanische Groep 
In 2011 is de Botanische Groep weer twee keer bij elkaar geweest. Er zijn ook dit jaar weer een 
aantal nieuwe species bijgekomen en vermeerderd en uitgedeeld aan de leden. Het aantal leden 
blijft rond de dertig. De Botanische Tuin in Amsterdam heeft ook interesse voor de hele botanische 
collectie en de Botanische Tuin in Utrecht wil ook een aantal species aan haar collectie toevoegen. 
De contacten met beide tuinen worden geïntensiveerd. Verder wordt er middels Eurofuchsia 
gewerkt aan een Europese specieslijst. Momenteel werken aan de Europese species lijst de volgende 
groepen samen: De SNHF (Societe National d’Horticulture de France, section Fuchsia et 
Pelargonium), de FSCR ( Fuchsia Species Conservation and Research) uit Engeland, de Zwitserse 
Groep en onze Botanische groep. 
 
4. Studiegroep Winterharde Fuchsia’s (SWF) 
Deze groep is het afgelopen jaar weer een aantal keren bij elkaar geweest. Besloten is om de groep 
in tweeën te splitsen. De groep Appeltern; Deze groep probeert in Appeltern de winterharde fuchsia 
te promoten. De tuin krijgt een andere locatie en er zullen ook combinaties met andere planten op 
Appeltern worden gemaakt. 
In Heerde is nu ook een stuk tuin als winterharde fuchsia-tuin ingericht. Bovendien ligt daar nu de 
testlocatie. De groep Heerde zal zich vooral bezighouden met het testen van fuchsia’s op 
winterhardheid. Er zijn observatie-formulieren gemaakt om de bevindingen over de 3-jarige 
testperiode vast te leggen. Jaarlijks zullen de planten vier keer worden geobserveerd en zullen er 
foto’s worden gemaakt voor in het plant-dossier. De beide groepen zullen 1 keer per jaar bij elkaar 
komen om gegevens uit te wisselen. Dhr. G.J. Rosema zal als coördinator/ voorzitter van beide 
groepen optreden. 
 
Gerard Rosema  
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
 

  
ACTIVA

Liquide middelen
ABN Amro Rek.crt. 188 971
ABN Amro Bestuurs Spaarrekening 19.191 52.582
ABN Amro Vermogens Spaarrekening 30.100 0
ING Rek.crt. 16.336 3.496
ING Spaarrekening 21.627 103.970
ING Ledensecretariaat 5.749 2.861
ING servicepunt 0 3.995

Totaal liquide middelen 93.191 167.875

Vorderingen
Debiteuren 187 247
ING deposito 75.000 0

Totaal vorderingen 75.187 247

Voorraden
Voorraad servicepunt 0 968
Voorraad verzamelbanden 811 0
Voorraad jubileumspeldjes 1.055 327

Totaal voorraden 1.866 1.295

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 834 922
Nog te ontvangen bedragen 1.510 1.194

Totaal overlopende activa 2.344 2.116

TOTAAL ACTIVA 172.588 171.533

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 77.790 85.500
Resultaat boekjaar 2.467 419
Resultaat boekjaar servicepunt 0 44
Resultaat afschrijving goederen servicepunt 0 -4.414
Resultaat afschrijving restant servicepunt 0 -3.759

Totaal eigen vermogen 80.257 77.790

Reserves
Statutaire reserve 34.034 34.034
Reserve jubileumjaar 2015 1.033 33
Reserve vriendendag 2.000 0
Activiteitenfonds 13.135 13.135

Totaal reserves 50.202 47.202

Kortlopende schulden
Crediteuren 2.103 5.590

Totaal kortlopende schulden 2.103 5.590

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten 77 141
Vooruit ontvangen contributies 39.949 40.810

Totaal overlopende passiva 40.026 40.951

TOTAAL PASSIVA 172.588 171.533
0

31-12-2011 31-12-2010
Balans per 31-12-2011 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 
 
 
  

2011 2010

Ontvangsten
Contributies 51.963 53.203
Rente 2.832 2.150
Advertenties 1.576 2.244
Overige opbrengsten 156 124
Opbrengsten uit reservering 0 3.600
Opbrengst verkopen 61 0
Servicepunt verkopen 0 2.611

Totaal ontvangsten 56.588 63.932

Uitgaven
Afdracht aan de regio's 18.697 18.060
Attenties 442 564
Relatiegeschenken en speldjes 298 1.616
Contributies en abonnementen 194 331
Assurantiekosten 187 442
Drukwerk 14.270 19.517
Diverse vergoedingen 770 1.082
Telefoonvergoedingen 145 148
Kosten website 375 516
Portikosten 1.111 702
Kantoorartikelen 686 191
Bank en administratiekosten 693 775
Vergaderkosten 1.393 1.500
Reis-en verblijfkosten 540 1.538
Autokostenvergoeding 4.376 5.294
Verzendkosten Fuchsiana 5.740 6.027
Diverse huren 616 763
Algemene kosten 535 836
Afschrijvingskosten 0 8.173
Kosten reservering 50 jarig jubileum 1.000 1.000
Kosten reservering Vriendendag 2.000 0
Inkoopwaarde verkopen 53 0
Servicepunt inkoopwaarde verkopen 0 1.692
Servicepunt kosten 0 875

Resultaat boekjaar 2.467 419
Resultaat boekjaar servicepunt 0 44
Resultaat afschrijving goederen servicepunt 0 -4.414
Resultaat afschrijving restant servicepunt 0 -3.759

Totaal uitgaven 56.588 63.932

0

Resultatenrekening 2011 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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De cijfers in grafieken 
 

Kosten 2011 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 

 

 

Vergelijking kosten 2009 t/m 2011 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten 

 

Cor Boom 

 € 1.918  
 € 2.689  

 € 2.104  

 € 18.884  

 € 1.000  

 € 21.174  

 € 545  

 € 3.493  
 € 53   € 71   € 2.000   € 240  
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Andere kuipplanten (15)
een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: ’s winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het 
niet zo verwonderlijk dat veel fuchsialiefhebbers er ook andere kuipplanten op nahouden.

sOLANUM rantonetti, familie van de nachtschade.
In het februari nummer van Fuchsiana is de Solanum Jasminoides besproken en nu volgt een 
tweede uit deze grote familie, die wel 1400 soorten telt: SOLANUM Rantonetti, eveneens familie 
van de aardappel en de tomaat. De meest toegepaste kleur is blauw-paars, maar ook wit en roze 
komt bij deze soort voor. Het is een sterke groeier en rijke bloeier en kan in de pot gemakkelijk
2 m. hoog worden. Bij ons wordt deze meestal als kroonboom gekweekt.

Verzorging
De plant kan zowel in het voorjaar als in de herfst flink 
worden gesnoeid. Oudere planten worden om de 2–4 jaar 
overgepot in normale, goed doorlatende potgrond.
Ook de wortels kunnen worden ingekort. Deze Solanum 
houdt van een plaatsje in de volle zon. Bemesting kan het 
best om de 14 dagen plaats vinden, afwisselend met or-
ganische- en kunstmest. Beide mestsoorten tegelijk is niet 
aan te bevelen. Tijdens de groei en bloei veel water geven. 

Om de plant compact te houden kan hij ook in de zomer gesnoeid worden. Nieuwe bloeitoppen 
worden weer snel gevormd.

Winterberging
Als de vorst invalt moet de Solanum naar binnen. De plant kan op 2 manieren overwinteren:
- in het donker bij 2-6 graden. Hij verliest dan wel het blad, maar dat is op zich geen probleem. 

Wat het water geven betreft: de kluit net niet uit laten drogen.
- in het licht boven de 15 graden. Dan groeit en bloeit hij door. Regelmatig voldoende water is 

dan noodzakelijk.

Vermeerderen
De Solanum laat zich gemakkelijk stekken in zowel voor- als najaar met kop- of tussenstek op 
een bodemwarmte van minimaal 20 graden onder glas of plastic. Gebruik dan stekpoeder.

Tip 1:
Als je de Solanum gaat kopen is hij bijna zeker door de kweker ’geremd’; dan is de groei er uit 
maar de hoeveelheid bloemen blijft normaal. 
Tip 2:
Probeer zoveel mogelijk stikstof-arme mest te gebruiken; die zou de groei alleen maar versterken.

Ziekten en plagen
De Solanum kan nog al eens aangetast worden door witte vlieg, bladluis en spint.
Vooral de laatste treedt op bij warm weer en is met het blote oog nauwelijks zichtbaar. Een blik 
met een vergrootglas op de onderzijde van de bladeren laat pas zien of er wat aan de hand is.

Frans van der Vorst.
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‘Marin Glow’, Reedstrom 1954 USA.              AFS nr: 0204 
Afstamming onbekend.

De Californische veredelaar Philip F. Reedstrom bracht vanaf 1930 een dertigtal nieu-
wigheden op de markt, waaronder ‘Marin Glow’. Hij had kennelijk iets met de zee, want 
tenminste drie van zijn scheppingen hadden eveneens “marin” in hun naam. ‘Marin 
Glow’, al heel vroeg in het bestaan van de NKvF in Nederland, was echt een jeugdliefde 
van mij gezien de toen zeldzame kleurcombinatie: wasachtig wit met bij het openen van 
de bloem diep paarsblauwe kroonbladen. Veel erg mooie dingen zijn helaas maar van 
korte duur en dat geldt zeker ook nu nog voor deze kroonkleur bij fuchsia’s. Door het 
zuurder worden van de celinhoud bij rijping van de bloem wordt, net als bij een lakmoes-
papiertje, het basische blauw steeds roder. In de keuken maken we trouwens gebruik 
van dit effect om door toevoeging van appel en azijn van “blauwe” kool rode kool te 
maken. Nog in mijn jeugd leerden we dat blauw niet eetbaar was. Met de nu vervagende 
normen kunnen we tegenwoordig ook kiezen voor blauw snoep en zelfs blauw ijs, maar 
ook gezien de smaak zou ik appel en azijn in mijn rode kool niet graag missen. Gezien 
de enorm lange beschrijving in zijn “checklist” deelde Leo Boullemier mijn bewondering 
voor ‘Marin Glow’. Naast de kleur prijst hij de klassieke bloemvorm en de bloeirijkheid 
van de cultivar. De plant is gemakkelijk te kweken als opgaande zelf vertakkende struik 
met mogelijkheden tot het vormen van kroonboompjes en piramiden. De bloei is vroeg 
en de plant neigt zelfs tot winterhardheid. Met het oog op de bijzondere bloemkleur is 
een koele standplaats in gefilterd licht aan te bevelen. ‘Marin Glow’ is, ondanks het vroeg 
afvallen van de bloemen (selfcleaning), toch gebruikt als kruisingsouder, zowel mannelijk 
als vrouwelijk. Onder andere één van onze eerste veredelaars, Johan de Groot uit Heerde, 
maakte er gebruik van als zaadgever. Eén nadeel: onze losbladige lijst waarschuwt terecht 
voor vatbaarheid voor witte vlieg, iets wat geldt voor veel cultivars met bloemen in deze 
kleurstelling en oranjebloemigen.

H.J. de Graaff
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'Marin Glow' Foto: Sjaak Loef
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'Rohees New Millennium'  Foto: Sjaak Loef

85

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 3 • Juni 2012



‘Rohees New Millennium’, 
Roes-Heesakkers 1999 NL.                                      AFS nr: 4344 
 (‘Gruss aus dem Bodethal’ x ’Stad Elburg’) x ’Rohees Alrami’. 

Ook hier een cultivar met een uitzonderlijke kroonkleur, gecreëerd door de heren Roes 
en Heesakkers. Karel Roes bracht trouwens min of meer in dezelfde tijd (2002) uit een 
vergelijkbare oudercombinatie ‘Roesse Blacky’ en ‘Maxima’ met ook een in het begin-
stadium van de bloem vrijwel zwartpaarse kroon. Helaas door velen afgedaan als de 
zoveelste aubergine cultivar, was het voor kenners duidelijk dat hier sprake was van iets 
nieuws, zelfs van een doorbraak. Analyse van de ouders doet me vermoeden dat het 
gaat om de combinatie van de zeer donkere kroonkleur van ‘Gruss aus dem Bodethal’ 
(niet van Nieuw-Zeelandse oorsprong) en de nieuwe aubergine kleur van ‘Foline’ (uit 
F. excorticata en F. perscandens) via ‘Rohees Alrami’ en diens voorouder ‘Delta’s Wonder’. 
Het violetblauw van ‘Stad Elburg’ heeft mogelijk nog een versterkende invloed gehad. De 
naam voor de nieuwe introductie op de grens van twee millennia is natuurlijk geweldig. 
Helaas was de toevoeging van Rohees voor registratie bij de AFS noodzakelijk omdat de 
Australier Southal al een ‘New Millennium’ geclaimed had die echter pas in 2000 werd 
geregistreerd. ‘Rohees New Millennium’ groeit van nature als halfhanger en wordt het 
best gekweekt in hangbakken op een koele plaats in gefilterd licht om zolang mogelijk 
van de donkere bloemkleur te genieten. Bij warmte en veel zonlicht verliezen de sierlijke 
bloemen snel hun opmerkelijke kleurstelling.                    

H.J. de Graaff.
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Open tuinen 2012
Naam Adres Woonplaats telefoon tijdstip

regio 1 friesland

Fam. Postema Joh. Kuikenstraat 5 St. Annaparochie 0518-402002 21 en 22 juli na afspraak

Dhr. R. Winkel K. Annesstraat 38 Oude Bildtzijl 0518-421661 21 en 22 juli

Fam. Teitsma Van Wijngaardenstraat 10 St. Jacobiparochie 0518-491153 21 en 22 juli

Fam. Faber Berltsumerdijk 8 Beetgum 058-2532027 21 en 22 juli + na afspraak

Fam. Dusselaar Buterhoeke 53 Berlikum 0518-461485 21 en 22 juli + na afspraak

Dhr. W. Groenewoud Harddraversdijk 39 Drachten 06-47001428 Maand juni, juli en augustus. 
Na telefonische afspraak.

Fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B Burgum 0511-461829 21 juli vanaf 10.00 uur en 22 
juli vanaf 13.00 uur.

Fam. E. Lanphen Kanaalwei Sud 13 Nij Beets 056-6631569 28 en 29 juli.

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 Oudehorne 0513-541417 28 en 29 juli + na afspraak. 
Extra: Kinderliedjes in de tuin

Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 Oranjewoud 0513-633351 28 en 29 juli. Extra: 
Kinderliedjes in de tuin

Fam. Zwanenburg Jan Jonkmanweg 3 De Knipe 0513-688540 28 en 29 juli. Extra: 
Kinderliedjes in de tuin

Dhr. R. Rodermond Nije Buorren 23 Rottevalle 0512-341904 28 en 29 juli. Extra: 
Kinderliedjes in de tuin

Fam. Diever Idzardaweg 51D Ter Idzard 0561-688494 4 en 5 augustus

Fam. Woudstra Idzardaweg 33 Ter Idzard 0561 688335 4 en 5 augustus

regio 2 Groningen

Fam. de Winter Talmaweg 39 Uithuizen 0595-431722 14/15 juli en 21/22 juli

Dhr. K. Kuiper Slochtermeenteweg 42 Slochteren 06-22670338 25 aug. 13.00 tot 17.00 uur

Fam. Schuitema Eenrummerweg 30 Baflo 0595-423587 Juli/Aug. Na tel.afspraak

regio 3 Drenthe

Jan Lokhorst Gieterveldweg 10 Gieten 0592-261564 28 juli van 10.00 tot 16.00 uur

Fam. Bosma Roswinkelerstraat 166 Roswinkel 0591-351786 28 juli van 10.00 tot 16.00 uur

Mevr. E. Leeningen Pinksterbloemstraat 30 Beilen 28 juli van 10.00 tot 16.00 uur

regio 5 twente salland

Fam. Poffers Schuilenburgerweg 19 Hellendoorn 0548-655887 Juli, augustus en september 
na telefonische afspraak

Menno en Riet de 
Jager

Ter Kuilestraat 3 Borne 074-2436550 28 juli van 10.00 tot 16.00. 
Verder na telefonische 
afspraak.

regio 6 Oost Gelderland

Fam. Elsman Baron v.d.Heydenlaan 24 Wichmond 0575-441893 15, 16 en 17 juni, 13, 14 en 15 
juli, 10, 11 en 12 augustus van 
10.00 tot 18.00 uur

Fam. Wisselink Lovinkweg 24 Gaanderen 0315-324535 10, 11 en 12 augustus van 
10.00 tot 20.00 uur
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regio 7 De Veluwe

Fam. G. Hendriksen Oud-Milligenseweg 55 Garderen 0577-461652 20 -21 juli vanaf 10.00 uur

Fam. G. v. Lagen Vierhouterweg 92 Elspeet 0577-491798 20 -21 juli vanaf 10.00 uur

Fam. H. Meuleman Jonasweg 19 Vaasen 0578-573533 21 juli vanaf 10.00 uur

Fam. G.J. v.d. Brink Varelseweg 22 Hulshorst 0341-451280 25 -26 juli vanaf 10.00 uur

Fam. W. Biezenbos Reigerlaan 18 Nijkerk 033-2458529 27 -28 juli vanaf 10.00 uur

Fam. D. Davelaar Overhorsteweg 53 Voorthuizen 0342-478214 27 -28 juli vanaf 10.00 uur

Fam. J. v.d. Brink Apeldoornseweg 30 Hattem 038-4443965 Op afspraak

regio 8 Zuid Gelre

Fam. W. Bosman Flierenstraat 41 Gendt 0481-423275 Juli/Aug. Weekenden op
tel.afspraak. Fuchsia’s, 
Geraniums, Dahlia’s, etc.

Fam. E. v.d. Pol Laarweg 84 Harskamp 0318-456339 19 en 21 juli 10.00 tot 
17.00 uur

regio 9 Noord-Holland Noord

D. van Herk Aquamarijn 56 Heerhugowaard 072-5716041 26, 27, 28, 30 en 31 juli en 
1 en 2 augustus van 09.00 tot 
18.00 uur.
27 juli van 09.00 tot 21.00 uur.

Lienneke Pranger Hopmansweg 13 Oudkarspel 0226-312756 26, 27, 28, 30 en 31 juli en
1 en 2 augustus van 09.00 tot 
18.00 uur.
27 juli van 09.00 tot 21.00 uur.

regio 17 rijnland

C.W. Langeslag Kronestein 5 De Zilk 0252-523028 24 juni van 10.00 tot 17.00 
uur. I.s.m. Groei & Bloei. 
Start bij J. en A. de Groot, 
Margrietlaan in Hillegom

regio 19 rotterdam e.o.

Fam. van Vliet Verbindingsweg 11 Nieuwerkerk aan 
den IJssel

0180-312985 7 juli vanaf 14.00 uur tot 
17.00 uur

regio 21 Zuid-Hollandse eilanden

Henk van ’t Hof Marijkestraat 23 Heinenoord 0186-601737 17,21 en 24 juli 
10.00 - 16.00 uur

Chiel Donkersloot Dwarsweg 9 Ooltgensplaat 0187-631681 26 juli en 2 aug. 
13.00 - 16.00 uur

Chiel Donkersloot Dwarsweg 9 Ooltgensplaat 0187-631681 4 augustus 10.00 - 16.00 uur

Leen Klok Abbewerveweg 1a Zwartewaal 0181-461869 4 augustus van 10.00 – 16.00 
uur. Na 4 augustus uitsluitend 
na gemaakte afspraak via de 
telefoon of e-mail 
l.klok@planet.nl

regio 23 West brabant

Fam. J. Maas Visartstraat 76 Sluiskil 23 en 24 juli van
10.00 tot 17.00 uur

Mevr. Toos Janssens Bisschop Hopmanstraat 37 Noordhoek 14 juli van 10.00 tot 17.00 uur

Goof Verdaasdonk Deken Maeslaan 19 Prinsenbeek 076-5415279 Op tel. afspraak
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Kees v.d. Broek Wouwseweg 109 Roosendaal 0165-535639 Op tel. afspraak

Fam. Stals van de 
Velde

Burgemeester Camille 
Leynlaan 23

9060 Zelzate 
Oost, België

09/3457048 23 en 24 juni, 11, 12 en 13 
aug. van 10.00 tot 19.00 uur 
en 13 aug. van 13.00 tot 18.00 
uur. Gratis entree en koffie.

regio 24 Midden brabant

Fam. Leenhouts Munsterkerk 35 Dussen 0416-391719 7 en 8 juli 10.00 tot 18.00 uur

regio 29 Midden en Zuid Limburg

Fam. Puts Wilhelminastraat 16 Linne 0475-562553 24 juni 10.00 tot 17.00 uur

Dhr. Aarts Peldenstraat 33 Stein 046-4260306 15 juli 10.00 tot 17.00 uur

Dhr. Meijers Stationsstraat 181 Elsloo 046-4373654 26 augustus 10.00 tot
17.00 uur

IVN Stein. 
Inloopzondag, 
thema “Fuchsia”

Steinerbos 2a Stein 46-4373654 2 september 10.00 tot
17.00 uur

In memoriam: Huub Jetten
Op 19 februari 2012 is op 72-jarige leeftijd Huub Jetten overleden. 
Voor velen in onze vereniging is Huub een oude bekende. Huub was al sinds 1979 lid van de 
NKvF, waarin hij vanaf 1985 in het toenmalige Algemene Bestuur verscheidene jaren con-
tactpersoon geweest is voor regio 29. Hij is vele jaren actief geweest als keurmeester voor de 
nieuwe fuchsiacultivars bij de VKC-keuringen in Aalsmeer, en ook jarenlang bij de nieuwig-

hedenkeuring van onze Belgische
fuchsiavrienden.
Zelf heb ik Huub in 1989 leren kennen, 
toen ik met mijn fuchsiaverzameling en 
veredelingsactiviteiten begon. Van hem 
heb ik ‘het vak’ geleerd: het stekken, 
oppotten, nijpen en de winterberging. 
Huub had een enorme encyclopedische 
kennis over de fuchsia. Jarenlang zocht ik 
hem regelmatig op, en bespraken we met 
elkaar intensief de potentie van de nieuwe 
fuchsiacultivars. Meestal op een mooie 
zomeravond, in zijn tuin na het water 

geven, te midden van de vele honderden prachtig verzorgde fuchsia’s. Hij was kritisch, en gaf 
goed beargumenteerd zijn mening over de nieuwigheden. Soms met lof, vaak ook met kritiek, 
waarbij hij zijn hoofd schudde, en me aankeek met een blik van “ …dit kun je niet menen...”. 
In de laatste jaren viel het hem steeds moeilijker om zijn collectie in stand te houden. Hij heeft 
het nu helemaal moeten opgeven. We hebben in Huub een zeer gewaardeerde fuchsiavriend 
verloren.

Mario de Cooker 

89

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 3 • Juni 2012



“fuchsia’s in Aquarel, hoe doe je dat?”
Deel 2/Vervolg/slot.

Het aquarelleren
Als aquarelverf gebruik ik Talens aquarelverf uit tubes. Ik ge-
bruik een plastic palet waarin ik de verf uit de tube in vakjes 
doe. Aquarelverf van Talens is er in twee kwaliteiten: ‘Van 
Gogh’ en het iets krachtiger ‘Rembrandt’. 
Na verloop van tijd ziet zo’n palet er ‘niet uit’ (foto 3). Toch 
vind ik dat het prettigst werken. Het potje water staat stevig 
in een houten blok, waarin ook potloden en penselen passen 
(kleuterschool!). De penselen moeten van goede kwaliteit 
zijn, dus: marterharen penselen. Duur, maar omdat ik vrijwel 
uitsluitend de (dunne) nummers 2 en 4 gebruik valt dat wel 
mee. Meestal begin ik met heel dun de stengels van een lichte 

kleur te voorzien. Dat gebeurt ook met de 
bladeren. 

Vóór ik verf opbreng bevochtig ik een deel 
van het blad. Doordat dat deel van het pa-
pier vochtig is vloeit de verf mooi uit. Door 
met het penseel de verf te ‘sturen’ krijg ik de 
verf op de juiste plaats. Dat sturen gebeurt 
meestal in de groeirichting.
Door hier en daar in de nog natte verf een 
donkerder tint toe te voegen ontstaat er een 
ruimtelijk effect (foto 4). Voor blad en sten-
gels gebruik ik in hoofdzaak drie kleuren: 
sapgroen, olijfgroen en kobalt of ultramarijn 
blauw. Voor stengels die wat roodachtig 
zijn voeg ik kraplak toe. Het laatst zijn de 
bloemen aan de beurt. Ook hier wordt deel 
voor deel afgewerkt, waarbij ik begin met de 
bloembuis, vervolgens de sepalen (kelkbla-
deren) en de kroonbladeren. 

Het laatst zijn de meeldraden en stamper 
aan de beurt. Opvallend vind ik telkens weer 
dat, hoeveel kleuren er ook in de fuchsia’s 
voorkomen, ik telkens weer gebruik maak 
van slechts enkele kleuren. Door deze in een 
verschillende verhouding te gebruiken ont-
staat een oneindige hoeveelheid tinten. De 
voornaamste kleuren die ik voor de kroon 
gebruik zijn: karmijn, roodviolet en kraplak 

foto 3

foto 4
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voor de rode, mauve, kraplak en paynes-
grijs, eventueel wat sepia voor de donkere 
corolla’s als van bij voorbeeld ‘Bart Compe-
ren’, ‘Delta’s Groom’ en andere. 

Het eindresultaat
Is de aquarel naar mijn zin, dan komt hij in 
aanmerking om in Fuchsiana geplaatst te 
worden, of in een ander tijdschrift, zoals 
de ‘Postillion’ van de ‘Schweizer Fuchsien 
Verein’ of in de ‘Fuchsienkurier’ van de 
‘Deutsche Fuchsien Gesellschaft’. Ook is 
een aantal fuchsia-aquarellen gepubliceerd 
in boeken.

Een geslaagde aquarel verdient een 
mooie passe-partout en lijst. Zonder 
lijst is naar mijn mening de aquarel 
‘niet af’ (foto 5). Natuurlijk lijst ik niet 
elke aquarel in. In de loop van de jaren 
heb ik er meer dan driehonderd ge-
aquarelleerd! Maar voor een expositie 
heb ik een 25-tal lijsten. 

Ik gebruik een dubbel passe-partout, 
waarbij het achterste een iets kleinere 
opening heeft dan het voorste, waar-
door er een gekleurde rand ontstaat 
(foto 6). 

Het kiezen van de juiste kleur passe-
partout luistert heel nauw. De door 
mij gebruikte lijsten zijn aluminium 
wissellijsten (foto 7).

Mocht u naar aanleiding van dit 
artikel vragen hebben, dan kunt u 
met mij contact opnemen, het ge-
makkelijkst via e-mail: aatvanwijk@
planet.nl. Maar u kunt ook schrijven 
of telefoneren naar:
Aat van Wijk, Hofakkers 24, 
7861 AS Oosterhesselen. 
Telefoon 0524 581676.

foto 6

foto 5

foto 7
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Ik kan nu weer vrolijk door mijn kas lopen, 
maar na de onverhoedse aanval van 

Vadertje Vorst voelde ik me als een boer met 
een geruimde stal. Achteraf is het meegevallen en in veel 

gevallen (bij benadering 50% ) is het dode paard weer in gang, soms 
stapvoets en soms haast in draf. De ruim 30 door mij geïntroduceerde culti-

vars, die de firma Zeelenberg uit Rijswijk me haast op afroep wist te leveren, vrolijken de 
zaak behoorlijk op met soms al bloeiende hangers. Zij leverden ook een paar exemplaren die ik al 

jaren niet meer in de collectie had. Achteraf heb ik geconcludeerd dat, met inbegrip van vermoede-
lijk de koudste nacht, het in mijn kas een kleine 24 uur gevroren heeft. Een container met 100 liter 
gietwater was totaal bevroren. De enige nog groene planten waren een Trachelospermum asiaticum 
(schijnjasmijn) en een Mackaya bella, verder overleefden een Pavoniastek (met plastic bescherming) 
en een Abutilonstek. Een in de volle grond staande ‘Rosea’boom liep samen met ‘Baby Chang’ als 
eerste weer uit. Een in de vollegrond staande, dertig jaar oude F. paniculata, die het stuifmeel leverde 
voor veel van mijn kruisingen, lijkt tot nu toe echt dood en dat levert veel ruimte op.Verder moet ik 
constateren dat de plaats in de kas weinig heeft uitgemaakt. Na het debâcle ben ik doorgegaan met 
de normale winterverzorging: de kas vorstvrij houden en daar waar nodig spaarzaam gieten, d.w.z 
de potgrond licht vochtig houden. De grotere planten waren nog niet verpot en stonden in zoge-
naamde Bresserpotten. Daarna was het ieder dag turen naar tekenen van leven. De eerste, meestal 
afstammelingen van ‘Rosea’, Nieuw-Zeelandse species en ‘Loeky’, liepen al snel vaak op de takken 
uit evenals F. splendens-hybriden als ‘Baby Chang’, ‘Vuurwerk’ en de winterbloeier ‘Wajang ’, die als 
eerste bloeide. Daarna komen veel planten vaak overvloedig terug met grondscheuten, waaronder 
gelukkig zelfs een aantal Paniculata-Triphyllahybriden, zeker als die naast ‘Gerharda’s Panache’ 
vorsttolerantere voorouders hadden, zoals ‘Cheerfulness’ (F. splendens) of ‘Mascotte’ (F. magella-
nica). Natuurlijk blijven er onverklaarbare verrassingen zoals het overleven van ‘Summerdaffodil’ 
(‘Gerharda’s Panache’ x ‘Gerharda’s Panache’) terwijl die ouderplant absoluut bevroren is. Ook zijn 
er natuurlijk planten die de winterberging toch niet hadden overleefd en nu het beeld verstoren. 
Grofweg kan ik concluderen dat afstammelingen van de sectie Quelusia (F. magellanica) redelijk 
vorsttolerant zijn, net als afstammelingen van de sectie Ellobium en de Nieuw-Zeelandse secties. Van 
de sectie Hemsleyella overleefde alleen F. inflata en een zaailing van Tielko Koerts (‘Göttingen’ x F. 
inflata). Over de sectie Kierschlegeria (F. lycioides) heb ik mijn twijfels: mijn enige plant is dood. Bij 
een recente waarneming bleek mijn enige exemplaar van de sectie Pachyrrhiza netjes uit te lopen. 
Tijdens de vorst was deze knolvormer in diepe rust. Species van de secties Fuchsia en Schufia bleken 
zonder uitzondering kansloos. Daar ligt volgens mij dan ook geen materiaal voor onze winterhar-
denonderzoekers. Voor mensen die het zelfde overkomt als mij deze winter de volgende raad: Geef 
het niet te gauw op, want fuchsia’s kunnen op het gebied van kou veel hebben, al kan het maan-
den duren voor ze dat tonen. Vandaag nog toonde de verloren gewaande trage groeier ‘Brilliant 
Star’ nog leven met een uitloper uit de grond. Nu maar hopen op een aantal maanden met milde 
nachten met minimaal 15oC. en met niet te warme dagen met zo maximaal 25o Celsius. Daarmee 
zal het leed snel geleden zijn, zeker als binnenkort de zending stekken van Jan Lokhorst uit Gieten 
binnenkomt. Het is een geweldig veilig gevoel dat Jan er naar streeft alle cultivars van Nederlandse 
oorsprong in zijn collectie te bewaren. Over winterhardheid gesproken: bij een bezoek aan de Keu-
kenhof begin april moesten we constateren dat er van de aanplant F. magellanica alba uit 1999 nog 
niets was opgekomen. Maar we houden moed.

Lisse, 29 april 2012,   H.J. de Graaff.

CLXXIX
product of 

   Holland
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Afscheid van Huub steeghs na
25 jaar secretariaat
Wat bestuur en leden van regio 28 al langere tijd vreesden werd medio september 2011 
omgezet in werkelijkheid.
Onze secretaris, Huub Steeghs, gaf tijdens de bestuursvergadering aan te willen stoppen met 
het secretariaat.
Alom verontrustende gezichten. Wat nu? Huub, die al 25 jaar secretaris is van onze regio, is 
niet zomaar te vervangen en dat niet alleen, Huub had meerdere taken zoals: organisator 
van de opentuinen, redactie regioblad, bestuurslid Landelijke Ledenraad.
Maar het beste blonk Huub uit als hij de regie had over een grote tuinshow waarvan wij er, 
onder zijn leiding, in onze regio vier mochten organiseren.
Maar toch, het onvermijdelijke geschiedde: Huub nam op 26 maart tijdens de jaarvergade-
ring afscheid als secretaris van onze regio.
Maar hoe bedank je als fuchsiavereniging 
iemand met zo’n staat van dienst?
We zijn tijdens de vergadering begonnen met 
Huub te bedanken, en hem een fles jenever 
aan te bieden en natuurlijk voor zijn echtge-
note Riek een bos bloemen.
Daarna ging de vergadering verder en ieder-
een zag Huub een beetje bedenkelijk kijken. 
Niet alleen Huub maar ook diverse leden 
van onze vereniging dachten: is dit alles voor 
iemand met zo’n staat van dienst en die als 
notulist honderden verslagen heeft gemaakt?
Maar na de rondvraag kwamen ineens zijn 
drie kinderen de vergaderzaal binnen en nam 
onze voorzitter Sophia Coolen het woord. Zij 
vertelde dat we voor Huub toch echt wel wat 
meer in petto hadden. 
De bestuurstafel werd omgetoverd in een 
soort pakjestafel en deze pakjes moesten 
door Huub en Riek van de verpakking worden ontdaan en wat bleek? Huub werd geëerd 
met een fuchsia met de naam “Huub Steeghs”.

Onze voorzitter reikte daarna aan Huub en zijn kinderen ieder een fuchsia “Huub Steeghs” 
uit, waarna Huub de vergadering geëmotioneerd bedankte. Tot slot maakte de voorzitter 
bekend dat we voor Huub een goede vervanger hadden gevonden in de persoon van Marc 
van Hulsen.

Cor van Empel, bestuurslid regio 28
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Hulde aan Theo Giesen!
Na 35 jaren lidmaatschap van onze NKvF kun je best spre-
ken van een indrukwekkend tijdvak als aanhanger van onze 
fuchsia. Dat geldt zeker ook voor Theo giesen. Deze man, 
die woont in Nieuw Wehl bij Doetinchem, is al tientallen 
jaren lang de drijvende kracht achter Regio 6 Oost-gelder-
land.

Theo is daarnaast landelijk bekend, doordat hij jaren-
lang als lid van de keuringscommissie van toen, veel 
planten door zijn handen heeft laten gaan. Daarnaast 
kreeg hij bekendheid met zijn lange reeks van nieuwe-
lingen, zoals Liemers Lantaern, Spijk '99, Martinus, Joop 
Doderer, Zelhem 1200 en Kasteel Slangenburg. Echter: 

aan alles komt een eind. Want Theo werd vorig jaar ziek. Het bleek dat hij aan kanker leed. 
Nu heeft het er weliswaar alle schijn van dat Theo, met zijn vrouw Mientje aan zijn zijde, die 
vreselijke ziekte heeft overwonnen, toch heeft zijn lichaam dermate van deze harde strijd 
geleden dat normaal functioneren voor hem nauwelijks nog mogelijk is. Het is daarom dat 
Theo Giesen zijn bestuursfunctie bij Regio 6 heeft moeten neerleggen.

Het is duidelijk dat zijn vertrek als penningmeester, welke functie hij jarenlang vervulde, bij 
de Oostgelderse regio wordt gezien als een groot verlies. Zeker ook, omdat Theo veel meer 
kwaliteiten bezit dan louter het beheer van de financiën. Als we alleen al denken aan al die 
grote en kleinere shows die onze regio in de loop van vele jaren in Oost-Gelderland heeft 
neergezet met steeds Theo als de regisseur. Aangezien hij daarnaast nog veel meer klussen 
voor zijn rekening nam zal het duidelijk zijn dat onze regio hem nu al mist.

Tijdens de laatst gehouden jaarverga-
dering klonk er dan ook een donderend 
applaus, toen voorzitter Derk te Brink-
hof voorstelde om Theo Giesen tot 
erelid van onze regio te benoemen.

Het is gelukkig niet zo dat we Theo niet 
meer zullen zien. Hij zal nog best komen 
kijken bij welke activiteit dan ook. Ook 
heeft hij inmiddels aangegeven dat hij 
als adviseur van onze regio zijn diensten 
wil aanbieden. Ja, zo is Theo. Hij kan nog 
lang niet zonder fuchsia's.

Jos Damen
Theo Giesen, hier afgebeeld naast secretaris Ineke Wisselink van 
Fuchsiaregio 6 Oost-Gelderland
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Fuchsiade  
2012 
13-14-15-juli  

In het Hofpark, Hoflaan 1 
2291 CP Wateringen 

13 en 14 juli  10.00– 21.00 uur 
15 juli 10.00– 17.00 uur 

Entree en parkeren gratis. 
 

WWW.FHCW.NL 
 

- advertentie -
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fuchsia’s in aquarel – 68  

‘Paula Jane’ 

Tite 1975 GBR – NKF 1905 – AFS 1263
Afstamming niet vermeld.
Opgaand groeiende fuchsia met sierlijk gevormde bloemen, waarvan de kroon een fluwelige gloed 
vertoont. In gefilterd licht is er een fraaie struik van te kweken.
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Andere kuipplanten (7)
Een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: ’s winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het niet zo verwon-
derlijk dat veel fuchsialiefhebbers er ook andere kuipplanten op na houden.

LANtANA
De Lantana behoort tot de familie van de Verbenacea, waar hij goed op lijkt. De Nederlandse naam is 
wissel- of verkleurbloem, vanwege het verkleuren van de bloemen tijdens de bloei. Deze plant komt voor 
in diverse kleuren: wit, rose, oranje, geel en paars.
Oorspronkelijk komt de Lantana uit de Amerikaanse tropen en kan daar wel 2 tot 3 m hoog worden. In 
veel warme landen is deze plant eerder onkruid dan een sierplant. 
Hij laat zich in vele vormen kweken.

Aat van Wijk

‘Delta’s Parade’  NKf 2506

Vreeke-Van ’t Westeinde 1991 NLD 
‘Lechlade magician’ x ‘Fey’
Rechtop groeiende fuchsia met afstaande, dubbele bloemen. In gefilterd licht kan deze fuchsia uit-
groeien tot een flinke struik. ‘Delta’s’ is de ‘stalnaam’ van de kweekproducten van de kwekers Vreeke 
en Van ’t Westeinde.
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’beltsjeblom’ (Regio 1 Friesland) nr. 1: Jaarverslag 
2011. Voorjaarsmarkt “In het Groen”, 
’Stientsjezoekers’, Oppotten meerjarige fuchsia- planten,  
Belevenissen tussen huis en heg, Ter herinnering aan Nel Rinzema- Biesma.

’teudebell’n’ (Regio 2 Groningen) nr. 2: Jubileumnummer (25 jaar). Agenda 2012. 

’MInibel’ (regio 4, Flevoland e.o.) nr. 1: Jaarverslag 2011. Agenda ledenvergadering 17 maart 
2011. Huishoudelijke tips (verwijderen groenaanslag).

’De fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 2: Busreis 30 juni naar tuinen in de Gelderse Ach-
terhoek. Verslag Algemene Ledenvergadering 26-3-2012. Tuinen/reistips.

’De Veluwse fuchsia-bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 2: Lezing over “De vier jaargetijden”, Veredelaar 
tip fuchsiaplant “Hulshorst Beertje”, Foto en beschrijving “Martin’s Joukje”.

’Zuid Gelre’s fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 3: Verslag jaarvergadering 24-3-2012, Botani-
sche fuchsia’s 33 door Henk Hoefakker, “On”kruiden 19, Steenmeel “Gemalen rots in plaats van 
kunstmest?”.

’fuchsiaweelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 1: Voorlopig programma Fuchsiavrienden-
dag, In Memoriam mw. Marij Eradus-de Beurs, Weer op zoek naar fuchsia’s in Vietnam??

’De Gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 2: Alweer de lapsnuit- of taxuskever, Notities 
bij het oppotten, Plaagbestrijding, Toppen, Wie goed doet..

’De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Op bezoek bij Flip 
Mes, Wedstrijdstek 2012 “Fuji-San”, Jaarverslag 2011, Ineke’s tuindagboek.

’regioblad’ (regio 15, Midden Nederland) 2012 nr. 2: Jaarverslag 2011. Mosbestrijding. Weet u 
dat over de Dahlia? Mollen in de tuin. Echte hangers, een unicum bij fuchsia’s.

’Van buis en bloem’ (regio 16, De Heuvelrug) 2012, nr. 1: Stekken in het voorjaar, In Memoriam 
de heer L.H. van Wijk. Regioagenda 2012.

’rijnlands regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 2 en 3: Jaaroverzicht 2011, Verslag algemene 
ledenvergadering op 24 maart 2012, Activiteitenkalender 2012.

’bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: In Memoriam de heer H. Meijdam, 
Activiteiten-kalender 2012, Fuchsia in woord en beeld: “Paulus”.

’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) nr. april: Activiteitenkalender 2012, Oppotten meerjarige 
fuchsiaplanten, Beschrijving “Delta’s Groom”.

’fuchsiaproat’ (regio 26, Zuid-Oost Brabant) nr. 1: Activiteitenkalender 2012, Jaarverslag 2011.

’Peel- & Maasfuchsia’ (Regio 28 Noord en Midden Limburg) nr. 3: Busreis 4 augustus 2012, Win-
terharde fuchsia’s of bonsai fuchsia’s, Verslag jaarvergadering 26 maart 2012, Verslag bezoek 
aan kwekerij Michiels en orchideekwekerij op 31 maart 2012, Lezing bestrijdingsmiddelen.

Nieuws uit Regio 29 Midden en Zuid Limburg: Overlijden lid Huub Jetten, Aanpassen huishou-
delijk reglement, eigen facebookpagina, 25-jarig lidmaatschap hr. H. Maassen.

regiobladen
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regiobladen
botanische fuchsia’s 8
Dit keer beginnen we met de sectie Encliandra, de sectie van de kleine bloemetjes. In deze 
sectie horen 6 soorten thuis en één natuurlijke kruising. Van de 6 soorten zijn er 3 met 2 of 
meer ondersoorten ofwel subspecies, afgekort tot ssp.
Het zijn allemaal soorten uit Midden-Amerika waar ze als kleine tot redelijk forse strui-
ken groeien in hooggelegen bergwouden in de vochtige en koele ravijnen en kloven. In de 
nazomer, met al wat vochtiger en koelere nachten, zijn ze hier dan ook op hun mooist. Ze 
hebben nauwelijks last van ziekten en ongedierte en een aantal is er ook hier redelijk winter-
hard.
De naam Encliandra stamt uit het Grieks en betekent iets van ingesloten meeldraden. In 
bijna alle secties van het geslacht Fuchsia steken alle 8 de meeldraden naar buiten. Bij de 
sectie Encliandra zijn ze om de andere teruggeslagen in de bloembuis en wijzen er dus maar 
4 naar buiten.
Net als de bij de vorige keer behandelde F. procumbens zijn de planten binnen deze sectie 
ook in verschillende geslachtsvormen te vinden. 
‘Encliandra’s’ zijn òf tweehuizig (dioecie) d.w.z. met mannelijke bloemen op de ene plant en 
vrouwelijke bloemen op een andere plant van dezelfde soort, òf zij zijn gynodioecisch, d.w.z. 
vrouwelijke bloemen op de ene plant en tweeslachtige bloemen op de andere plant(en) 
van dezelfde soort. Toen de verschillende soorten van deze Sectie voor het eerst werden 
gevonden dacht men regelmatig een nieuwe soort te ontdekken en kreeg hij een naam. In 
het verspreidingsgebied staan deze planten lang niet altijd bij elkaar in de buurt, plus het 
feit dat de verschillende bloempjes totaal niet op elkaar lijken… ’weer een nieuwe soort’. 
Daardoor kwamen er diverse namen voor dezelfde soort voor. 
Ook bleek, dat de verschijningsvorm (habitus) van de soort erg afhankelijk was van de 
hoogte waarop hij voorkwam en welke bestuivers er voorhanden waren. In 1943 heeft Philip 

A. Munz het hele geslacht Fuchsia aan de 
hand van herbariummateriaal geïnventa-
riseerd. Maar daar zaten nogal wat foutjes 
in. Pas in 1969 heeft Dennis E. Breedlove de 
sectie geïnventariseerd en ingedeeld zoals 
hier en nu en overal gebruikt wordt.

We beginnen met F. cylindracea. In het wild 
kunnen dit struiken worden van 1,5 – 4 m. 
hoog. Deze soort is tweehuizig. De groei-
vorm is ook wat verschillend. De mannelijke 
plant is bij mij altijd wat compacter dan de 
vrouwelijke plant, die wat meer opgaand 
is. De blaadjes zijn tamelijk groot voor een 
plant van deze sectie, tot wel 7,5 cm. lang. 
Ze zijn langwerpig ovaal met een spitse top. 
Ze zijn mooi donkergroen van kleur met 
een wat lichtere onderzijde. De bladeren 
staan kruisgewijs en zijn boven en onder F. cylindracea (mnl.)
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behaard. De bloemetjes, of eigenlijk de bloembuis, zijn cilindervormig, vandaar de naam. De 
mannelijke bloemen zijn totaal ruim 1,5 cm. lang en bijna 2 keer zo groot als de vrouwelijke 
bloempjes. Ze zijn oranjerood van kleur met hele kleine kelk- en kroonblaadjes. 

Ook de bloemetjes zijn behaard. De dames 
krijgen ronde zwarte bessen met daarin on-
geveer 20 zaden. 
De soort komt voor in de altijd groene nevel-
wouden in de bergen van Zuidwest-Mexico 
op hoogten tussen 1.500 en 2.500 m. Ze 
komen ook als verspreid staande struiken in 
de eiken-dennen-aardbeibomenbossen voor.

F. encliandra: het betekent iets van terug-
gebogen helmdraden. Van alle ‘encliandra’s’ 
zijn 4 van de 8 meeldraden teruggeslagen, 
waardoor de fuchsia maar 4 zichtbare meel-
draden heeft bij de mannelijke bloemen; de 
vrouwelijke bloemetjes hebben natuurlijk alleen maar een stamper. En ze hebben ook nog 
eens veel kleinere bloemen.
Deze soort heeft 3 ondersoorten. Qua naamgeving hebben we ze alle 3 in Nederland, maar 
of het ook de echte zijn?
F. encliandra ssp. encliandra: hier dus een dubbele aanduiding van de naam. Dit is dan vaak 
de eerste F. encliandra die beschreven is. Als dan blijkt dat er nog een ondersoort van die 
soort is krijgt de eerst gevondene zijn eigen naam ook als ondersoort (ssp.) naam. 
Het is een opgaande struik van 0,5 tot 2 m. hoog met elliptische tot smal ovale bladeren met 
spitse einden die bijna 3 cm. lang kunnen zijn, glad en aan beide zijden licht behaard. De 
mannelijke bloemen zijn ruim 1,5 cm. lang met een roze tot rode bloembuis en kelk en een 
witte kroon. Hij heeft dus slechts een rudimentaire stamper. De vrouwelijke bloemen zijn 
half zo groot. Hier zijn de meeldraden verschrompeld. De stamper steekt bijna 4 mm. uit 
de bloem. De bessen bevatten tot 18 zaden. Het is een regelmatige bewoner van de eiken-
dennenbossen in Mexico op een hoogte van 1.800 – 2.600 m. 

De tweede heet F. encliandra ssp. tetradactyla. 
Tetra is vier. En bij dactyla moet u maar aan de 
recherche denken met zijn vingerafdrukkenonder-
zoek (dactyloscopie). Dactyla betekent dus vinger. 
Vier vingers, je moet dan denken aan de stamper 
van de vrouwelijke bloem die heel sterk 4-lobbig 
is. Dit is een struik van 0,8 – 2 m. hoog met ellipti-
sche tot breed ovale bladeren die wel 11 cm. lang 
kunnen worden en 5 cm. breed. Het oppervlak is 
licht behaard. 

De mannelijke bloemen zijn 12,5 mm. groot en 
ook deze mannetjes hebben een verschrompelde 

F. cylindracea (vrl.)

F. cylindracea (vrl.)
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stamper. De vrouwelijke bloemen zijn kleiner en hebben een stamper die bijna 5 mm. uit de 
bloem steekt. De bloembuis en kelk zijn rood en de kroon is wit en verbloeit tot purperrood. 
De bessen bevatten tot 8 zaden. Het is een veelvuldig voorkomende struik in de eiken-
dennenbossen in Mexico, Guatemala, El Salvador, 
Honduras en Noord-Nicaragua op een hoogte 
van 1.500 – 2.400 m.
Sinds nog niet zo lang is er een derde ondersoort 
onderkend. En wel de F. encliandra ssp.microphyl-
loides. Micro is zoals u weet klein. En phylla zijn 
bladeren. Hier dus in een vervoeging voor kleine 
blaadjes. Het zijn struiken van 1 – 2 m. hoog. De 
bladeren zijn tegenoverstaand, lancetvormig tot 
4 cm. lang en 1,5 cm. breed. De bladrand is licht 
getand. De mannelijke bloemen zijn 1,5 cm. lang, 
purperrood met een verschrompelde stamper en 
4 meeldraden die net uitsteken.

De vrouwelijke bloemen zijn kleiner en de stempel steek 2,5 mm. uit de bloem. De bijna 
ronde vruchten bevatten tot 18 zaden. Deze ondersoort heette eerder ook F. encliandra ssp.
encliandra maar is nu een aparte ondersoort. Hij groeit op een hoogte van 2.200 – 3.000 m.
Volgende keer verder met deze sectie.

Henk Hoefakker

F. encliandra ssp. micriphylloides (vrl.)

VAN 26 JULI t/M
2 AUGUstUs 2012

Heeft fuchsiaclub
regio 9 (NHN) weer
een show 

Bij de Boet in
Hoogwoud in N-H
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epigenetische overerving: kunnen wij daar 
wat mee bij de veredeling van fuchsia’s?
Mario de Cooker

Lange tijd is hij sterk verguisd geworden: de Franse filosoof Jean Baptiste Lamarck. Zo’n tweehon-
derd jaar geleden heeft hij een tweetal boeken gepubliceerd met de opvatting dat de omgeving een 
grote invloed heeft op de erfelijke eigenschappen. Een van de consequenties van deze zienswijze 
is, dat bepaalde tijdens het leven aangeleerde eigenschappen overerfelijk zouden (kunnen) zijn. 
Vooral na de ontdekking van het DNA, de genetische code voor de erfelijke eigenschappen, van 
mensen, dieren en planten was de gedachte gemeengoed dat in de chromosomen al onze eigen-
schappen voorgeprogrammeerd zijn, en dat de omgeving daarop hooguit maar een geringe invloed 
heeft. Overerving van bepaalde eigenschappen door het opdoen van ervaringen werd daarom als 
volstrekte nonsens afgedaan. Lamarcks ideeën werden zonder meer verworpen en toen hij stierf was 

hij straatarm. Echter, door wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen 15 jaar (resulterend in o.a. 
een Nobelprijs in 2006) is onomstotelijk aangetoond dat de omgeving wel degelijk door het aan- of 
uitzetten van bepaalde genetisch vastgelegde kenmerken, een grote invloed heeft op hoe planten, 
dieren en mensen eruitzien en zich gedragen. 

Op de eerste plaats kunnen bepaalde in de genen vastgelegde erfelijke eigenschappen wel of niet 
tot uitdrukking komen onder invloed van omgevingsfactoren. Bij de mens bijvoorbeeld door het 

T.T. Torpedo    Foto: M. de Cooker
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gebruik van bepaalde soorten voeding. Het maakt daarbij ook nog verschil of de eigenschappen 
geërfd zijn van de vader of de moeder. 

Op de tweede plaats, en dat is zeker zo boeiend, blijken bepaalde eigenschappen die tijdens het 
leven zijn verworven wel degelijk overerfbaar te zijn. Dit wordt veroorzaakt door chemische reacties 
(met name methylering) die plaatsvinden aan het DNA. Deze overerfbaarheid kent echter grenzen. 
Vaak komen de eigenschappen tot uitdrukking in de eerste en tweede generatie, om daarna sterk af 
te zwakken. Maar ook dit kan weer afhankelijk zijn van bepaalde omgevingsfactoren. Het is allemaal 
erg complex. Als voorbeeld: als een moeder / vader zeer goed piano speelt, en zich daarin door veel 
oefening verder heeft bekwaamd, is het mogelijk dat deze eigenschap, zonder dat dit is vastgelegd in 
het basis-DNA, wordt doorgegeven aan het nageslacht. Een intrigerende gedachte. In de sport zou 
het bijvoorbeeld ook zo kunnen werken. 

Wat kunnen we hier nu mee bij de veredeling van fuchsia’s? Voor de vuist weg een aantal ideeën 
hierover.

- planten kunnen bij wijze van spreken getraind worden op bepaalde eigenschappen. Als bijvoor-
beeld een geschikte cultivar als jonge plant wordt blootgesteld aan lage temperaturen, dan zou 
het best zo kunnen zijn dat de plant zelf, maar ook de nakomelingen, beter bestand zijn tegen de 
kou. Doorredenerend zou het best zo kunnen zijn dat, als we winterhardheid willen inkruisen, dit 
beter kunnen doen met planten die al een aantal winters de vorst buiten overleefd hebben dan 
met dezelfde cultivars die we altijd in de kas hebben laten overwinteren.

- als nieuwe zaailingen een bepaalde eigenschap vertonen zou het kunnen lonen om zo snel moge-
lijk hiermee te gaan veredelen. De eigenschap zou na enkele jaren wel eens (voor een deel) kun-
nen verdwijnen. Er is echter geen garantie dat de gewenste eigenschap ook echt een blijvertje is. 
En hierbij speelt het weer een rol of de eigenschap via de vader of de moeder wordt doorgegeven.

- bewezen is dat door manipulatie vanuit de omgeving de kleurstelling bij planten overerfbaar kan 
worden beïnvloed. Het is niet duidelijk of we daar bij het veredelen van fuchsia’s iets mee kunnen.

Herkent u iets van het bovenstaande? Het zou wel eens een verklaring kunnen zijn van bijvoorbeeld 
de zeer wisselende ervaringen die we hebben met winterhardheid. Of met het degenereren van 
bepaalde cultivars na enkele jaren. Als ik mijn aantekeningen nalees kom ik wel eens tegen: “…. Zeer 
mooie plant, sterke groeier, veelbelovend…”. Na enkele jaren blijft er soms echter niets van over, en 
is de plant zelfs niet meer te stekken (en dat niet alleen bij F. procumbens nakomelingen waarbij dit 
vaker voorkomt!). Ook andere veredelaars hebben deze ervaring. 

In dit licht bezien is het trouwens ook zeer wenselijk om een nieuwe fuchsiacultivar, alvorens die te 
introduceren, zeker een aantal jaren te testen op stabiel gedrag. Bij een té snelle introductie zou het 
resultaat na een aantal jaren wel eens sterk kunnen tegenvallen.
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locatie: 
Stout’s Tuincentrum 
Benedenberg 21A 
Bergambacht 

RReeggiioo  1199  --  RRootttteerrddaamm  ee..oo.. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 

 
 
 
 
 

Openingstijden: 
donderdag 26 juli 13.00 – 17.30 uur  
vrijdag  27 juli 09.00 – 21.00 uur 
zaterdag 28 juli 09.00 – 16.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 

 Gratis entree en gratis parkeren 
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Nederlandse Kring van 
Fuchsiavrienden –

Regio 21 Zuid-Hollandse 
Eilanden

Tuin van St. Willibrordus Kerk
naast Partycentrum ‘t Veerhuys
Dorpsdijk 238, Rhoon

Entree: € 1,50
Gratis  parkeren

Openingstijden: woensdag 4 juli: 19.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 18.00 uur



107



- advertentie -


