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Spek Fuchsia’s – voor een bijzonder assortiment






3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek
www.kwekerijvandervelde.nl
Nieuwe catalogus, nu met 83 kleurenfoto's,verkrijgbaar
door 5,50 over te maken op rek. nr.409667854
Openingstijden: mrt t/m juni ma t/m za 9.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur
juli t/m okt

wo, do
vr, za

9.00 - 12.00 uur
9.00 - 17.00 uur

2e Paasdag
2e Pinksterdag
Hemelvaartdag, Koninginnedag
geopend van 11.00 - 17.00 uur

Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727. www. kwekerijvandervelde.nl
info@kwekerijvandervelde.nl

Kwekerij Zeelenberg
Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031
* Keuze uit

ruim 950 soorten fuchsia’s
ruim 150 soorten pelargoniums
* Violen, perkplanten, surfinia’s, knolbegonia’s en
nog veel meer!
* Grond, potten, mest, enz., enz.
* Standaards, muurhaken, potstaanders, e.d.

Open Fuchsiadagen:

2, 3, 9 en 10 juli

In het voor- en najaar kunt u meedoen aan gezellige workshops, bel voor meer info!!

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland!
Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,
kwekerijzeelenberg.nl
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INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor het JUNI-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden,
uiterlijk woensdag 5 mei 2010 vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie:
Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen (e-mail: redactie1@nkvf.nl )
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[Mario de Cooker, voorzitter]

D

it jaar hebben we weer eens een echte ‘ouderwetse’ winter gehad. Wekenlang
heerste er een matige tot soms wel strenge vorst, waarbij gelukkig gedurende de
grootste tijd de aarde bedekt was met een mooie laag sneeuw.
De vaste planten, waaronder onze winterharde fuchsia’s, hebben daardoor waarschijnlijk
31
betrekkelijk weinig schade geleden. De winter lokt ook altijd vogels naar de tuin. Mussen, merels,
mezen en tortelduiven vormen daarbij in mijn omgeving de hoofdmoot.

Daarnaast zijn ook vinken, groenlingen, heggenmussen, eksters en houtduiven altijd aanwezig.
Bijzonder fraai zijn de fazanten. Tot voor enkele jaren geleden overnachtten die in de grote
atlasceders die rijkelijk rondom onze tuin bij de buren een dertigtal jaren geleden aangeplant
zijn. Stuk voor stuk zijn die echter verwijderd omdat ze toch teveel plaats gingen innemen en de
tuinen wat somber maakten. Gelukkig zijn er in de buurt, op enkele honderden meters afstand,
nog genoeg overnachtingsplaatsen om op stok te gaan beschikbaar, zodat we de fazanten ’s winters
nog steeds niet hoeven te missen. Elke dag wordt rijkelijk voer gestrooid: de fazanten weten dat
precies. Aan de beplanting richten ze weinig schade aan. Ze pikken zo af en toe eens een blaadje weg,
maar meestal stappen ze voorzichtig om de voorjaarsbloeiers zoals de krokussen, sneeuwklokjes
en winterakonieten heen. Jarenlang werd onze tuin bezocht door vele fazantenhennen, meestal
vergezeld door één haan. Dit jaar trad de haan vaak op als solist. Is er elders wellicht een beter
fourageergebied? Of is er een terugval als gevolg van de toename van het aantal vossen? We wachten
de komende winters af.
In de loop van maart verdwijnen de fazanten uit de tuin, en dat valt samen met het tijdstip dat de
fuchsia’s weer fors gaan groeien. Het grote werk kan weer beginnen: de isolatie uit de kas verwijderen
om voldoende lichtinval te verkrijgen, de vaak al eerder genomen stekken oppotten, op jacht gaan
naar of uitwisselen van nieuw of vervangingsmateriaal: u herkent het allemaal, dat heerlijke gevoel
om weer aan de slag te kunnen.
Ook de voorbereidingen voor de jaarvergadering en de daaropvolgende activiteiten zijn weer in
volle gang. In dit nummer van Fuchsiana vindt u een korte samenvatting van de gebeurtenissen
uit het afgelopen jaar in de vorm van de jaarverslagen. Het hoofdbestuur hoopt u te treﬀen op de
jaarvergadering op zaterdag 24 april. Als lid kunt u daar uw zegje doen en meedenken over het
inhoud geven aan de activiteiten van de vereniging. En reserveert u ook al een plaatsje in de agenda
voor de Vriendendag op 11 september? Ik wens u een fantastisch nieuw fuchsiaseizoen toe.

van
he
secre t ledentaria
at
Overleden:
Mevrouw Pepers-Megens,Herpen
Dhr. J.A. Smid,Drachten

[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
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[Namens de redactiecommissie Aat van Wijk]

a een voor ons gevoel lange winter genieten we extra van het voorjaar! Zo heeft
dus ook dit nadeel weer een voordeel! De planten lijken dit ook te beseﬀen door
uitbundig uit te lopen. Volop ‘werk’ dus voor ons, fuchsialiefhebbers.
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Ik hoop dat u toch tijd kunt vinden om dit nummer van Fuchsiana te lezen. Ook ditmaal veel
variatie, dankzij u, leveranciers van kopij. Bedankt en veel leesplezier!
Welkom
Wij zijn er in geslaagd onze redactie te versterken met Dominicus Bergsma. Wij spreken van
versterken omdat hij te kennen heeft gegeven geen voorzitterschap-lidmaatschap van het
Hoofdbestuur te willen bekleden, maar zich uitsluitend bezig te houden met het redactiewerk. Het is
prettig dat Ad van der Vliet bereid is om alleen het voorzitterschap van de redactie en de functie van
Hoofdbestuurslid te blijven vervullen. Hiermee wordt de redactie tot vier personen uitgebreid. Het
Hoofdbestuur stemt van harte in met deze oplossing. Dominicus wensen wij alle succes toe.
Inzenden kopij
De redactie wijst er nogmaals op dat, om te voorkomen dat kopij niet op tijd, of in het geheel niet, op
de juiste plaats terechtkomt, deze rechtstreeks naar de eindredacteur dient te worden gezonden. Dit
geldt ook voor de regiobladen, omdat hieruit de gegevens voor de REGIOKALENDER en de rubriek
REGIOBLADEN worden gehaald. Voor het adres: zie COLOFON.
Open tuinen
Zoals elk jaar willen we ook deze keer de open tuinen in het juninummer van Fuchsiana vermelden.
Wij verzoeken de regiosecretarissen dan ook de gegevens zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór de
inzenddatum van het juninummer te sturen naar de eindredactie. Graag de indeling als andere jaren,
dus: Naam; adres; woonplaats; telefoon; datum en evt. bijzonderheden.

e
van udrstafel
bestu

[Ad van der Vliet]

O

p de eerste zaterdag van maart j.l. kwam het hoofdbestuur weer in vergadering
bijeen.De belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de evaluatie van de
Ledenraadsvergadering van 28 november 2009, de voorbereiding van de jaarvergadering die op
24 april wordt gehouden, de aanpak van de Vriendendag op 11 september en de redactie van
Fuchsiana.
Om met het laatste onderwerp te beginnen. In verband met het feit, dat Ad van der Vliet zijn aandeel
in de redactiewerkzaamheden moest neerleggen, is naar iemand gezocht die zijn plaats kan innemen.
Deze is voor wat het redacteurschap gevonden in de persoon van de heer Dominicus Bergsma te
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Joure, secretaris van de regio Friesland. Maar aan zijn bereidheid was een “maar“ verbonden. Hij
wenste niet het voorzitterschap van de redactiecommissie/lid van het hoofdbestuur te bekleden.
Omdat de redactiecommissie Dominicus graag aan het team wilde toevoegen is de oplossing
gevonden, dat hij als redacteur gaat optreden en Ad v..d.Vliet het voorzitterschap/lid van het
hoofdbestuur blijft uitoefenen.
Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Zo kon tevens tot de allang gewenste uitbreiding tot 4
leden worden gekomen.
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De laatstgehouden ledenraadsvergadering leverde enkele punten op die van het hoofdbestuur nader
beslissing eisten. Dit was het geval met het vervaardigen van naambordjes voor planten op shows.
Eerder was besloten dat de kosten daarvan voor rekening van de organiserende regio komen. De
praktijk wees uit dat er toch alles voor te zeggen was, dat deze kosten weer voor rekening van de
vereniging werden genomen. Ook werd nog eens uitgesproken, dat wanneer zich bij het organiseren
van een show liquiditeitsproblemen voor een regio voordoen, de Ledenraad om een ﬁnanciële
overbrugging kan worden gevraagd.
Met het oog op de jaarvergadering die op 24 april a.s. wordt gehouden, werden de agenda voor deze
vergadering en de daarbij behorende verslagen van activiteiten door het hoofdbestuur geaccordeerd .
Deze stukken worden aan de leden van de ledenraad ter behandeling toegezonden.
In dit verband bepaalde het hoofdbestuur, dat in zijn volgende vergadering, dit zal in juni a.s. zijn, de
opheﬃng van het zgn. servicepunt zal worden afgerond.
Veel tijd moest worden besteed aan de organisatie van de Vriendendag, die op 11 september a.s. in
de Botanische tuin in Utrecht zal worden gehouden. Bij de opzet van de verschillende activiteiten
moet er rekening mee gehouden worden dat binnen de beschikbare ﬁnanciële middelen wordt
gebleven. In het kader van deze dag werd ook stilgestaan bij het 45-jarig bestaan van de NKvF dat
dit jaar een feit is. Het bestuur meent, dat hoewel het hier niet gaat om een kroonjaar, toch enige
aandacht aan deze mijlpaal moet worden geschonken. De gedachten gaan er naar uit om in het
augustusnummer van de Fuchsiana aan dit feit aandacht te schenken. Dit dient zich binnen het
beschikbare budget voor dit nummer af te spelen. Dit moet nog nader worden bekeken.
Het hoofdbestuur neemt met instemming kennis van de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe website.
In de Fuchsiana wordt daaraan in enkele artikelen aandacht geschonken. Bij de vele ingekomen
stukken over de afgelopen periode wordt kennis genomen van een aantal suggesties van mevrouw
Sophie Coolen,namens regio 28, die tot nieuwe leden moet leiden .
Het hoofdbestuur zal de helpende hand bieden door na te gaan of een standaard artikel over
het stekken/planten/verzorging/overwintering van fuchsia’s kan worden vervaardigd, dat iedere
regio, naar behoefte, aan de plaatselijke pers ter hand kan stellen voor opname in het daarvoor in
aanmerking komende blad. De follow-up daarvan moeten de regio’s dan zelf doen.
Ook zal er een informatief artikel in een van de volgende Fuchsiana’s worden opgenomen, dat
handelt over verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid bij o.m. de organisatie van shows.
Tenslotte wordt kennisgenomen van het aantal leden, dat de vereniging thans heeft. Het bedraagt
2420,waarvan 200 nog hun contributie voor dit jaar moeten voldoen. Het behoeft geen betoog, dat
het hoofdbestuur gaarne ziet, dat de laatstgenoemden dit op korte termijn zullen voldoen.
Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat in de volgende “Van de Bestuurstafel” de
vertegenwoordigingen van het hoofdbestuur die shows zullen bezoeken, worden vermeld.
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e voorbereiding voor onze Fuchsiavriendendag begint al weer mooie vormen aan
te nemen . Bijna alle deelnemers van 2009 in Appeltern hebben reeds toegezegd
ook dit jaar present te zijn in de Botanische tuin van Utrecht. Ook enkele nieuwe deelnemers
zullen aanwezig zijn. De opzet van deze dag zal er anders uitzien dan vorig jaar. We doen er alles
aan om er voor de leden een mooie dag van te maken.
In een botanische tuin horen natuurlijk ook botanische
fuchsia’s te staan. Er ligt een voorstel om een klein showtje op
te zetten met deze planten. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Ook allerlei kuipplanten zullen niet ontbreken.
De fuchsiakeuring gaat zeker door, dus zorg dat je je planten
in topconditie krijgt voor de keuring. Ook de opzet van
dit gebeuren zal er anders uitzien, zeker wat betreft het
bezichtigen hiervan. Ook de fotowedstrijd staat weer op het
programma. Neem een mooi kiekje en stuur het t.z.t op.
Voor de regio’s een mooie gelegenheid om een uitstapje te
maken met de leden, dit draagt alleen maar bij aan de gezelligheid en het slagen van deze dag, zeker
i.v.m het 45-jarig bestaan van de NKvF.
Het tropisch vlinderfestival (een feest van vliegende kleuren) is van twaalf juni tot twaalf september
te bezichtigen. Extra aandacht wordt besteed aan vlinders uit Australie en Nieuw Guinea.
Verder zal er enkele malen een rondleiding zijn door de Botanische tuin voor de bezoekers van onze
vriendendag.
In de Fuchsiana van juni komt het deﬁnitieve progamma en hoe
men zich op kan geven voor deelname aan dit gebeuren, verder
voor de fotowedstrijd en de plantenkeuring.
Vorig jaar in Appeltern zijn er door verschillende mensen foto’s
gemaakt. In Utrecht willen we hier heel graag gebruik van maken.
Dus heeft u een mooie foto stuur hem dan naar ons op en we zullen
dan zorgen dat er iets leuks mee gedaan wordt op 11 september.
We wensen u heel veel succes met het opkweken van u planten en
tot we meer nieuws hebben in de Fuchsiana van juni.

Fort Hoofddijk
Botanische schatkamer op De Uithof
In 1963 is begonnen met de aanleg van de Tuinen rondom Fort Hoofddijk op het
Universiteitscomplex De Uithof. Het eerste onderdeel was de Rotstuin, aangelegd boven op de
remises van het Fort. Groot voordeel was natuurlijk dat allerlei hoogteverschillen al aanwezig waren.
Toch moest nog 2100 ton rots uit de Ardennen aangevoerd worden om de Rotstuin te vervolmaken
en ‘aan te kleden’. Op Fort Hoofddijk zijn verder de volgende onderdelen te vinden: Systeemtuin,
Buitenfort en het Kassencomplex. Later zijn de Thematuin en de Tuinwinkel toegevoegd.
De oppervlakte van Fort Hoofddijk is 8 hectare en er bevinden zich ruim zesduizend plantensoorten.
Naast al die plantensoorten komen er ook talloze dieren voor zoals de vroedmeesterpad, de
ringslang, de muurhagedis, de bunzing en talrijke vogel- en vlindersoorten.
Informatie: Gerard Rosema, tel: 0348-442965 of
Huub Steeghs, tel: 077-4672339
email: grosema@WXS.nl
email: huub.steeghs@hetnet.nl
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Agenda Jaarvergadering Ledenraad 24 april 2010
1.

Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.

2.

Notulen van de vergadering van de ledenraad van 28 november 2009.

3.

Ingekomen en uitgaande correspondentie.

4.

Financiën
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5.

Verslag Commissie Financiële Controle.

6.

Dechargering Hoofdbestuur.

7.

Bestuursverkiezing
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Jaarverslagen van de
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9.

Vriendendag 2010 .

10. Datum volgende vergadering, rondvraag en sluiting.
Een kopie van de notulen en de jaarverslagen, alsmede de gedetailleerde agenda
is verkrijgbaar bij uw regiosecretariaat vanaf drie weken voorafgaande aan de
jaarvergadering.
N.B. Willen degenen, die wensen deel te nemen aan de lunch die tijdens de Algemene
Vergadering op 24 april a.s. plaatsvindt zich bij het secretariaat aanmelden vóór 15 april a.s.
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Jaarverslag van de secretaris.
Na de jaarvergadering van 24 april 2009 ging het toen oﬃcieel geïnstalleerde bestuur hard aan
het werk. Op 13 juni en 3 oktober kwam het hoofdbestuur bijeen. Onze voorzitter moest ook het
secretariaat bekleden, aangezien niemand zich had aangemeld om deze functie op zich te nemen.
Na de jaarvergadering in 2009 meldde Margo Vaandrager-Wulﬀele zich aan voor deze functie. Na
kennismaking van beide kanten en een informatief gesprek heeft ze deze taak a.i. op zich genomen.
Op 12 september 2009 hielden wij onze VRIENDENDAG in De Tuinen van Appeltern.
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Met elkaar kunnen wij terugkijken op een prachtige zonovergoten dag. De inzet van de ontwerpers
en zeker niet te vergeten al de vrijwilligers die overal hebben geholpen was geweldig.
Zeker door het aantal van 550 bezoekers die deze vriendendag aanwezig was, mogen wij ervan
uitgaan dat het een zeer geslaagde dag is geweest. Er zijn alweer volop voorbereidingen gestart
voor het realiseren van de vriendendag 2010 in de Botanische Tuin te Utrecht, gelegen naast de
universiteit.
Leden van het hoofdbestuur hebben verschillende regio’s die een show organiseerden in het land
bezocht. Helaas konden door omstandigheden niet alle shows met een bezoek vereerd worden.
Er zijn twee afgevaardigden van het hoofdbestuur, t.w.: Mario de Cooker en Gerard Rosema naar
de bijeenkomst van Euro-Fuchsia in Parijs geweest. Het waren boeiende en interessante dagen,
maar het hoofdbestuur heeft besloten om in het vervolg maar één persoon naar Euro-Fuchsia af te
vaardigen om de kosten te drukken.
Op 28 november kwam de ledenraadvergadering voor de derde keer in 2009 bij elkaar. In deze
vergadering werd Margo Vaandrager als a.i. secretaris gekozen.Met elkaar kunnen we terugkijken
op een goed verenigingsjaar en hebben we allemaal onze plek in het bestuur gevonden en is het ﬁjn
om voor onze vereniging deze inspanningen te kunnen doen.
Margo Vaandrager, secretaris a.i.

Jaarverslag ledensecretaris.
Het jaar 2009 begon goed. Het eerste kwartaal leverde al twee keer zo veel leden op als dezelfde
periode in 2008. De bon voor het werven van nieuwe leden werd nog aangehouden. En er werd
gretig gebruik van gemaakt.
Deze bonnen konden weer bij onze adverterende kwekers en bij het servicepunt worden ingeleverd.
Aan 40 leden werd het speldje voor 25-jarig lidmaatschap uitgereikt. Dat dit wordt gewaardeerd
blijkt uit de reacties van de jubilarissen. Eind van het jaar hadden we er net zo veel nieuwe leden bij
gekregen als er begin van het jaar afgevallen waren. Hopelijk zet deze trend zich in het komende jaar
voort of verbetert zelfs.
Tiny van de Sande, ledensecretaris.

Jaarverslag website NKVF 2009
Gedurende 2009 heeft de heer P. van Grondelle, zoals hij dat ook eerder deed, de website voorzien
van de aangeleverde gegevens. Na rondvraag onder de leden is er een nieuwe webmaster gevonden,
welke ook het uiterlijk van de site in een nieuw jasje gaat steken, waarbij tevens de rubrieken zo
duidelijk mogelijk zullen worden weergegeven en voorzien van de daarbij horende informatie.
Alle informatie op de website zal zoveel mogelijk op de nieuwe website terug te vinden zijn.
Enkele leden uit het hoofdbestuur hebben met de nieuwe webmaster diverse malen overleg
gevoerd om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Bij dit overleg is ook de heer P. van
Grondelle betrokken geweest.
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De planning is dat de vernieuwde website begin april 2010 voor iedereen toegankelijk is.
De inhoud van de website zal geheel onder verantwoording van het hoofdbestuur vallen.
Er zal voor de regio’s voor de algemene ledenvergadering in april 2010 een leidraad komen,
betreﬀende aanlevering en plaatsing van gegevens op deze website.
De vernieuwde website zal nadat hij voor iedereen toegankelijk is, nog regelmatig aangepast
worden.
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Hans Jonker.

Jaarversag redactie Fuchsiana.
De redactie van de Fuchsiana, bestaande uit de heren Ad v.d. Vliet, Aat van Wijk en Frans van
Mameren, kijkt met voldoening terug op het jaar 2009. Het was een jaar waarin het blad steeds
meer op het niveau kon worden gebracht dat iedere lezer aansprak. Het werd weer een periodiek
waarin voor iedere fuchsialiefhebber “wat wils” was te vinden.
Dit was mede te danken aan de bijdragen die door lezers werden geleverd. Ook werden diverse
onderwerpen als vervolgartikelen geplaatst. Verschillende regio’s gaven inzicht in hun functioneren.
De redactie hield zich steeds intensief bezig met de vulling en de kwaliteit van het blad. Er werd
tweemaandelijks een redactievergadering gehouden waarin de inhoud en de plaatsing van
artikelen werden behandeld. Het doel was steeds, binnen de ﬁnanciële mogelijkheden een blad te
produceren waar de lezer naar uitziet. Dit is ons inziens gelukt.
Het blad had de taak om de band tussen de leden te leggen c.q. te verstevigen. Door steeds
informatie te geven over bestuurlijke ontwikkelingen en activiteiten wordt daaraan een belangrijke
bijdrage geleverd.
De vaste kern van adverteerders bepaalde mede het gezicht van het blad. De kredietcrisis sloeg hier
ook toe. Maar we hopen weer op betere tijden.
De Fuchsiana werd gedrukt bij Banda NV te Heerenveen, waarmee goede banden werden
onderhouden.
Ad v.d. Vliet

Jaarverslag UTC 2009
Binnen de UTC (= Uitgebreide Technische Commissie) zijn vier werkgroepen actief, met een heel
verschillende taak. De BCK (=Begeleidings-Commissie Keuringen) zorgt dat de keuringen goed
verlopen, de CD-groep verzorgt de beschrijvingen van nieuwe cultivars, de Botanische Groep
beheert de botanische collectie en de Winterharden-groep houdt zich bezig met de verzorging van
de winterhardentuin in Appeltern. De UTC functioneert goed. Alleen de CD-groep is een beetje
een zorgenkindje (zie oproep in Fuchsiana). De Botanische Groep geniet nog steeds een warme
belangstelling en de keuringen worden ook druk bezocht. De Winterhardengroep tenslotte is ook
zeer actief zowel met het onderhoud van de tuin in Appeltern als met de promotie en veredeling
van winterharde fuchsia’s. Hierna volgt nog per groep een aantal belangrijke gebeurtenissen van het
afgelopen jaar.
1. BCK-Keuringen
Dit jaar zijn er in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts 2 keuringen georganiseerd, dit in
verband met bezuinigingen. Er werden echter zoveel planten aangeboden, dat is besloten om in
2010 weer drie keuringen te houden. De BCK mocht zich verheugen in twee nieuwe gezichten; Dhr.
Wolfswinkel en Dhr. C. Verpoort zijn respectievelijk door de ledenraad als voorzitter en secretaris
voorgedragen. De heer Spierings blijft nog voor één periode als lid aan. De heer G.J.Rosema is
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teruggetreden; hij blijft wel actief bij de BCK betrokkene. De AFS-formulieren worden door de heer
Soeters en mevrouw C.M. vanSchaik verzorgd.
2. CD-groep (=Computer-Determinatie Groep)
Na een jarenlange inzet is Rie Dekker met haar werkzaamheden voor de CD-groep gestopt. De CDgroep heeft haar hartelijk bedankt voor al haar werk en heeft haar een iris-cheque aangeboden. De
CD-groep is nog steeds zeer actief en er zijn nu in totaal 4877 beschrijvingen van cultivars gemaakt.
Nog niet alles is ingevoerd, maar er wordt hard aan gewerkt. De Cultivar-Inventaris-lijst is nu redelijk
38
klaar en nu worden alle Nederlandse cultivars voor zover dat mogelijk is, nagekeken op correcte
schrijfwijze van cultivarnaam, auteur en jaartal. Coen Bakker en Martien Soeters hebben dit werk
op zich genomen. De CD-groep blijft dapper doorgaan, ondanks het feit dat het nog maar een
kleine groep betreft.
3. Botanische Groep
In 2009 is de Botanische Groep twee keer bij elkaar geweest. Er is dit jaar weer een aantal nieuwe
species bijgekomen. Nu is het zaak om deze te vermeerderen en te verspreiden in de groep zodat
het risico van verlies kleiner wordt. Aan de CD-Rom met species en hun beschrijving wordt nog
steeds gewerkt. De overzichtslijst van soorten, een belangrijk onderdeel van onze groep, werkt nog
niet zo goed. Helaas is het voor veel van onze leden schijnbaar een heel werk om de soorten twee
keer per jaar door te geven. Hier zal nog aan gewerkt moeten worden. Het is wel belangrijk om te
kunnen zien wat er aanwezig is in Nederland, want helaas zijn er nog steeds wel een paar soorten
kritiek. Het aantal leden blijft rond de dertig. De Botanische Groep was op de vriendendag weer
prominent aanwezig en genoot veel belangstelling.
4. Winterhardengroep
De winterharden-groep is het afgelopen jaar 3x bij elkaar geweest. Belangrijkste onderwerpen,
die zijn besproken betroﬀen vooral de Vriendendag, waar de groep prominent aanwezig was. Nog
steeds wordt er hard gewerkt om de winterhardentuin in Appeltern zo goed mogelijk te verzorgen.
Daarnaast is men bezig om een stuk grond te krijgen, waar nieuwe zaailingen op winterhardheid
kunnen worden uitgetest. Verder wordt er gewerkt aan een keuringsreglement voor winterharden.
G.J. Rosema

Jaarverslag van de BIBLIOTHEEK over 2009
Momenteel zijn er 12 Nederlandse boeken uitgeleend aan 8 verschillende leden.
Er zijn 9 Engelstalige boeken uitgeleend aan 4 verschillende leden
Al deze boeken zijn al meer dan een jaar in hun bezit.
In 2009 zijn 6 boeken uitgeleend en die zijn allemaal weer ingeleverd.
Vermeld moet worden dat een lid op 17-09-2005 3 boeken heeft geleend.
Het betreft de boeken: Fuchsia’s hebben en houden
Fuchsia’s zelf kweken
1000 Fuchsia’s te kijk
Door andere leden werd hiernaar gevraagd en dus heb ik een bericht gestuurd naar betrokkene met
de vraag om ze terug te sturen.
Dat is tot op heden niet gebeurd.
Ook bemiddeling van de regiovertegenwoordiger leverde geen resultaat op.
A.J.M. (Fon) Koek, bibliothecaris.
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Website NKvF.
In de laatste algemene ledenvergadering is reeds meegedeeld dat het hoofdbestuur samen met
een nieuwe webmaster bezig is de site een eigentijds en overzichtelijk uiterlijk te geven.
De nieuwe site zal rond half april voor iedereen toegankelijk zijn. Dan zal ook het grootste deel
van de site opnieuw gerubriceerd zijn. In de maanden daarna zullen diverse rubrieken, waar
nodig, worden aangepast en eventueel worden bijgewerkt.
Gegevens die momenteel op de site staan zullen niet verloren gaan. Waar nodig wordt een
rubriek voorzien van een archief waarin dan alle oude gegevens weer terug te vinden zijn.
Nieuw wordt de mogelijkheid voor de regio’s om van hun regionaal evenement een fotoserie
op de website te plaatsen, bijvoorbeeld van een show. De website en de inhoud vallen volledig
onder verantwoording van het hoofdbestuur.
Gegevens hiervoor kunnen dan ook uitsluitend via het hoofdbestuur worden aangeleverd.
Als aanleveradres is de vicevoorzitter, Hans Jonker verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken. Adresgegevens vindt u in Fuchsiana. Als u gegevens aanlevert ontvangt u binnen drie
werkdagen een bevestiging per mail dat deze ontvangen zijn en in welke vorm de plaatsing zal
plaatsvinden.
Mocht zo’n bevestiging niet op tijd zijn, meldt u dan even, want op de digitale snelweg gebeuren
ook wel eens ongelukjes .
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Heeft u suggesties die kunnen bijdragen tot een nog betere website, dan ontvangen wij die graag
van u. Want met uw informatie en medewerking kunnen we er samen een mooie informatiebron
van maken. Deze website is immers van en voor iedereen die de fuchsia een warm hart
toedraagt.

Kalender
SHOWS
t 17 t/m 25 juli 2010: Fuchsiashow van regio ‘Twente/Salland’ te Hellendoorn ter ere van
het 25-jarig bestaan van de regio.
t 22 t/m 24 juli 2010: Fuchsiashow van de regio 19, Rotterdam bij Stout’s Tuincentrum in
Bergambacht.
t 31 juli t/m 5 augustus 2010: Fuchsiashow Theodotionin Laren NH van regio ‘Het Gooi, Eemland
en Vechtstreek’.
t 2 t/m 7 augustus 2010: Fuchsiashow van regio ‘Noord-Holland Midden’ te Zaandam.
t Midden augustus 2010: Fuchsiashow regio Groningen in tuin ‘Groot Klooster’ van de familie
Bolhuis in Groningen.
t 3 t/m 5 september 2010: Mini Fuchsiashow tijdens het ‘Klompenfeest’ in het centrum van Twello.
Gratis toegang.
EVENEMENTEN
t 23 en 24 mei ’10 (1e en 2e Pinksterdag): activiteit van de Studieclub Winterharden in de Tuinen
van Appeltern. Zie ook: pag. xx
t 23 juli t/m 1 aug. ’10: Regio 26, Zuidoost-Brabant op ‘Bloem & Tuin’ te Nuenen(N-B). Zie ook:
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www.bloem-en-tuin.nl/bloem_en_tuin/waarwanneer.php .
t 30 juli t/m 8 augustus 2010: 21e Flora Ootmarsum in Openluchtmuseum 'Lös Hoes' in
Ootmarsum.
t 11 september: VRIENDENDAG 2010 in de Botanische Tuin in Utrecht.
BELGIË
t 26 en 27 juni, 7 en 8 augustus 2010 van 10u tot 20u.
40
t 9 augustus 2010 van 10u tot 18u.
Open Tuindagen bij de fam. Stals, Van de Velde,
Te bezichtigen: Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes. Ook andere evenementen zoals
bloemencollages.
Gratis toegang + gratis koﬃe.
Burgemeester Camille Leynlaan 23 9060 Zelzate-Oost (Straat naast de brandweerkazerne+ A.11
E.34 Antwerpen-Knokke, afrit nr. 13)
Telefoon: 09/345.70.48
DUITSLAND
t 3 – 11 juli 2010: Fuchsiatentoonstelling van de Freundeskreis Rhein-Ruhr in de Botanische Tuin
Duisburg.

regiokalend
er

Regio 1, Friesland
t 8 mei 2010: “Fuchsia voorjaarsfestival in het groen”, een braderie.
Regio 2, Groningen
t 17 april 2010: Algemene ledenvergadering in de Broeckhof, Zuidbroek. Aanvang 13.30 uur.
t 25 april 2010: Plantjesbeurs van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Hortus te Haren.
t 8 mei 2010: Stekkenmarkt vanaf 10.00 uur bij Reinhart Orchideeën Westerveen 16 te Haren.
t Midden augustus 2010: Fuchsiashow in tuin ‘Groot Klooster’ van de familie Bolhuis in
Groningen.
Regio 3, Drenthe
t 20 april 2010: baskets of manden vullen bij kwekerij Gommer, Vossebelt 41a in Dalen.
Aanvang: 19.00 uur.
t 27 april 2010: baskets of manden vullen bij kwekerij Hommes, Esweg 27 in Eelde.
Aanvang 19.00 uur.
Regio 4, Flevoland e.o.
t 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.
t 9 mei 2010: Ledenontmoetingsdag bij de familie Oostbeek in IJsselmuiden. Aanvang 13.30 uur.
Regio 5, Twente-Salland
t 10 april 2010: Bezoek aan kwekerij Gommer in Dalen.
t 12 april 2010: Algemene ledenvergadering van de regio, De Kröl, Enter. Aanvang 19.30 uur.
t 17 mei 2010: Leden bijeenkomst bij De Kröl. Aanvang 19.30 uur.
t 22 mei 2010: Stekkendag te Harbrinkshoek. Aanvang 14.00 uur.
t 17 t/m 25 juli 2010: Show te Hellendoorn.

no 2 t april 2010

Regio 6, Oost Gelderland
t 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.
t 1 mei 2010: Stekkendag bij Ineke Wisselink, Loviongkweg, Gaanderen. tussen 10.00 en 13.00 uur.
Regio 7, Veluwe
t 17 april 2010: Voorjaarsvergadering van de regio. Regenboogkerk, Epe. Aanvang 14.00 uur.
t 12 juni 2010: Jaarlijkse reis
Regio 9, Noord-Holland Noord
t 24 apr. ’10: Stekkenuitje naar Van der Velde en de Weerribben.
t 8 mei ’10: Bijeenkomst, stekkenwedstrijd, stekken ruilen c.q. verkopen.
Regio 11, Noord-Holland Midden
t 24 apr. ’10: Stekkenmarkt Krommenie.
t 25 apr. ’10: Medewerking Groei & Bloei Purmerend.
t 2 t/m 7 aug. ’10: Fuchsiashow bij Tuincentrum Overvecht te Zaandam.
Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek
t 24 apr. ’10: Stekkenmarkt in Bussum van 10 tot 16 uur.
t 24 apr. ’10: Stekkenmarkt in Amersfoort van 11 tot 15 uur.
t 28 mei ’10: Busreis naar Borne.
t 14 jun. ’10: Ledenbijeenkomst in Hilversum. Aanvang 19.30 uur.
t 31 jul. ’10 t/m 5 aug. ’10: Fuchsiashow Theodotion te Laren.
Regio 15, Midden Nederland
t 3 mei ’09: Regiobijeenkomst.
Regio 16, Heuvelrug
t Mei ’10: Voorjaarsvergadering.
Regio 17, Rijnland
t 1 mei ’10: Stekkenmarkt, TC tuineXtra, Van Berkelweg, Noordwijk. Aanvang 09.00 uur.
t 12 mei ’10: Hanging baskets maken bij Johan en Gerda de Groot in Hillegom. Aanvang 19.30 uur.
t Jun. ’10: Tuinentocht.
Regio 18, Delﬂand
t 21 apr. ’10: Baskets vullen bij Kwekerij Zeelenberg, aanvang 19.30 uur.
t 24 apr. ’10: Fuchsiamarkt en ruilbeurs i.s.m. Groei & Bloei op de Gemeentekwekerij van
Zoetermeer aan de Industrieweg van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur: voorlichting en verkoop van
opgekweekte stekken en “grote” planten.
t 15 mei ’10: Uitstapje met eigen vervoer naar Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten met
rondleiding door het kasteel en wandeling door het park. Verzamelen om 10.00 uur bij het
Kasteel.
Regio 19, Rotterdam
t 21 jul. t/m/ 24 jul. ’10: Fuchsiashow bij Stout’s tuincentrum in Bergambacht.
Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.
t Medio april ’10: Stekkenjacht.
t Medio juli ’10: Excursie.
Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden
t 10 apr. ’10: Voorjaarsvergadering in ’t Centrum te Rhoon. Aanvang 14.00 uur.
t 29 mei ’10: Deelname aan Bos- en Burchtfair te Oostvoorne.
t 12 jun. ’10: Deelname aan ‘Klein Proﬁjt’.
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Regio 24, Midden-Brabant
t 22 apr. ’10: Jaarvergadering bij ‘Den Bartel’. Aanvang 20.00 uur. Huldiging vier jubilarissen.
Regio 25, De Kempen
Regio 26, Zuidoost Brabant
t 8 apr. ’10: Ledenavond – jaarvergadering.
t 1 mei ’10: Stekkenmarkt.
42

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg
t 15 mei ’10: Contactmorgen.
t 22 juli t/m/ 31 juli 2011: Fuchsiashow Baarlo 2011, “Tuin en historie in Beeld 2011”.
t 26 jun. ’10: Jaarlijkse reis.
Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg
t 13 apr.’10: Jaarvergadering in het Trefcentrum Kerensheide. Aanvang 19.30 uur
t 8 mei ’10: Stekkenverkoop:Van 10.00 tot 12.00 uur in de IVN-tuin in Stein.

en

regioblad

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden-Brabant) nr. 1: Activiteiten agenda 2010. Verdien een cadeaubon
van € 5,00. Stekcursus. Goede voornemens voor 2010. De behandeling van Amaryllis bollen.
‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 1: Nieuwjaarsreceptie. Activiteitenkalender.
Activiteitencentrum. ‘Jan Rekers’(kleurenfoto). “Smikkelen en Smullen”. Vragenvuurtje.
‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 1: Even voorstellen. E-mailadressen.
Kerststukjes maken. Uit de Ledenraad. De wet van het minimum. Stekken maken.
‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 1: Jubileum Fuchsia Festival Erve Hofman
Hellendoorn. Jaarverslag. In gesprek met ….Ada Remmers. Regio twente 25 jaar.
‘Fuchsia-regio Noord-Holland Noord’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 4: Jaarverslagen
secretaris, penningmeester, evenementencommissie. Lezing Passiﬂora’s. Vervolg: snuitkever.
‘Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 2: Bezoek aan Kwekerij
Michiels België. Fuchsiashow Baarlo 2011. Verslag Jaarvergadering 2009. Jaarverslag 2009.
‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Notulen van de Jaarvergadering. Jaarverslag
2009.Nieuwjaarsreceptie. Fotowedstrijd. Activiteiten 2010.
‘Minibel’(regio 4, Flevoland e.o.) nr. 1: Jaarverslag 2009. Lentekriebels. Puzzelrubriek. ‘De Groot’s
Roosje’. Verslag Nieuwjaarsreceptie. Kattenplaag. Verslag ledenvergadering. 13 Kleurenfoto’s!!!
‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Op bezoek bij….
Hannie Burgwal. De wedstrijdstek: ‘Cross Check’. Ineke’s tuindagboek. Bemestingstips. Fuchsia’s
van Eleonora.
‘Rijnlands regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr.2: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
Jaaroverzicht secretaris. Activiteitenkalender 2010. Verslag winterbijeenkomst. Voor U gelezen.
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‘Whiteknight’s Glister’,
J.O. Wright 1980 UK.
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AFS-nr: 1594

Bontbladige mutant van F. magellanica alba x F. fulgens.

John Wright was waarschijnlijk de belangrijkste fuchsiakenner en -veredelaar van Europa uit de
vorige eeuw. Na een wetenschappelijke opleiding aan Reading University (vergelijkbaar met ons
“Wageningen”), die hij in 1944 afsloot, werkte hij in de agrarische sector zowel in Engeland, Nigeria
als Pakistan. Hij kreeg pas met fuchsia’s te maken door een aanstelling als superintendent aan de
botanische tuin van de Universiteit van Reading in 1966. Daar werd zijn opdracht onder andere om
na te gaan van welke species onze cultivars afstammen. Dat de rond 2000 voor dit doel gemaakte
specieskruisingen een beter inzicht in de voorouders van onze fuchsiacultivars gaven (hij toonde
bijvoorbeeld aan dat ‘Mary’ een kruising van F. triphylla met F. boliviana was) laat onverlet dat we
aan dit werk ook heel interessante primaire kruisingen danken: vooral kruisingen tussen Amerikaanse
en Nieuw-Zeelandse species, waarvan een paar jaar eerder nog werd aangenomen dat ze onmogelijk
waren, spanden de kroon. ‘Whiteknight’s Ruby’ (F. triphylla x F. procumbens) vormt nog steeds een
uitdaging voor collega-veredelaars. Ik herinner me nog dat ik de plant in 1978 voor het eerst zag in
John’s laboratorium. Ik was helemaal overdonderd. Verschillende kruisingen van F. magellanica met
F. fulgens laten met uitzondering van de bloemkleur weinig van de vaderlijke eigenschappen zien.
Dat John gebruik maakte van een bontbladige variant als moeder had tot gevolg dat ‘Whiteknight’s
Glister’die eigenschap ook vertoont. Onze Cultivar Inventaris vermeldt ook een ‘Whiteknight’s
Glister Green’, ontstaan door het stekken van een teruggemuteerde tak. Boullemier noemt deze
mogelijkheid al in 1985 in zijn Checklist. De naam van onze plant is samengesteld uit het voorvoegsel
“Whiteknight” wat betrekking heeft op de oude naam van het grondgebied van de botanische
tuin. John gebruikte dit uitsluitend voor de 9 introducties die daar tot stand kwamen. “Glister” is
vergelijkbaar met ons glitter.
H.J. de Graaﬀ

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

43
3

44

'Whitenights Glister'

Foto: Bert Klein

no 2 t april 2010

45

'Fuchsiarama '91'

Foto: Aat van Wijk
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‘Fuchsiarama ‘91’,Stannard 1991 UK.

AFS-nr: ontbreekt.

Afstamming onbekend

Brian Stannard uit East Anglia was in de jaren negentig een jonge, aanstormende veredelaar.
Hij hoorde duidelijk tot de kringen van Edwin Goulding en ik ontmoette hem ook in Edwin’s
gezelschap tijdens onze laatste Nationale Tentoonstelling in 1999 op de Zomerhof in Lisse. Edwin
introduceerde ook zijn nieuwigheden via zijn bedrijf “Goulding’s Fuchsias of Bentley” in Ipswich.
Brian Stannard werkte overduidelijk naar zijn voorbeeld, vooral gericht op triphylla-typen en
oranje tinten. Voor het ontwikkelen van een typisch eigen lijn heeft hij door het teruglopen van de
liefhebberij en zeker veredeling in Engeland waarschijnlijk de tijd niet gekregen. Een hier bekend
voorbeeld van zijn werk is ‘Sophie Claire’uit 1991 met de bontbladige verloping ‘Sophie’s Surprise’
door hem een jaar later ontdekt. Bij mijn weten is deze “verrassing” de enige bontbladige triphyllahybride. Mocht u een plant daarvan bezitten, snoei dan de niet bontbladige scheuten weg, anders
houdt u in de kortste keren een minder interessante ‘Sophie Claire’ over. Helaas nam Brian ook van
Edwin over om de afstamming van zijn aanwinsten geheim te houden en ze niet bij de American
Fuchsia Society te registreren. Edwin zelf maakte dat goed in zijn boeken, waarin gelukkig ook een
aantal van de Stannard creaties worden beschreven.‘Fuchsiarama’ 91’ is ook een triphyllahybride,
echter niet in oranje maar in rose en rode tinten. De plant groeit fors rechtop en is zelfvertakkend.
Die takken zijn sierlijk gebogen. Zowel als struik of als boomvorm gekweekt vraagt ‘Fuchsiarama’91’
een lichte, warme plaats in de tuin. Om verwarring te voorkomen: er is ook een ‘Fuchsiarama’
van Stubbs-Barnes en Ebeling uit Amerika uit 1975. Het verschil is duidelijk. Het gaat hier om een
dubbelbloemige rood met paarse kruising van ‘Jubie-Lin’ met ‘Pink Marshmallow’.
H.J. de Graaﬀ
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De veredeling van de fuchsia – 6: Chromosoom-aantallen
Laten we de ‘veredelingsdraad’ maar weer eens oppakken. Nu met wat theoretische zaken, waar u naar
ik hoop, ook als praktische fuchsiaveredelaar, uw voordeel mee kunt doen. Het woord chromosomen is
bij de vorige aﬂeveringen al een aantal keren gevallen. Nu willen we daar wat nader op ingaan. Zoals uit
onderstaande tabel 1 blijkt, kunnen fuchsiasoorten verschillende chromosoomaantallen hebben, van 22 tot
88. Wat betekent dat, en wat hebben we er als veredelaar aan?
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Elke plant dus ook een fuchsia is opgebouwd uit cellen; zo zijn er bladcellen, stengelcellen, wortelcellen, etc.
Elke cel van een plant heeft een celkern en in die celkern zitten de chromosomen. De meeste fuchsiasoorten
of species hebben er 22. Eigenlijk zijn dat 2 sets van 11 verschillende chromosomen. De cellen van een
bepaalde plant hebben vaak wel verschillende functies, maar de genetische inhoud van de normale cellen is
allemaal hetzelfde, dus het aantal (22), maar ook wat er op die chromosomen “staat”. Straks wordt duidelijk
hoe dat komt.
Naast normale cellen bezitten planten, als ze in bloei komen, geslachtscellen. Deze geslachtscellen (eicellen
en pollen) hebben ook een kern, maar die hebben slechts één set van 11 chromosomen. De geslachtscellen
die een plant produceert zijn in tegenstelling tot normale cellen, in principe allemaal verschillend, wat
betreft genetische inhoud. Dat levert de zo gewenste variatie op.
Chromosomen zijn de dragers van de erfelijke eigenschappen. Ze bestaan uit DNA, dat is verpakt in eiwitten.
Genen zijn stukjes DNA die een code bevatten die de plant kan lezen en omzetten in eigenschappen
als bloemkleur etc. Op die chromosomen “zitten” dus de genen, die coderen voor de verschillende
eigenschappen zoals bloemkleur, bladkleur, bladgrootte etc. Een en ander is als volgt georganiseerd:
Zo liggen bijv. op chromosoom 1: bladkleur, kleur van de kroonbladeren, en stengellengte
op chromosoom 2: lengte bladsteel, bladbeharing en kleur van de kelk etc.
Bij fuchsia’s met 22 chromosomen is elk van de 11 chromosomen in tweevoud aanwezig, zo ook alle genen of
eigenschappen. Zo is de eigenschap bloemkleur ook in tweevoud aanwezig. Maar ze behoeven niet identiek
te zijn. De drie mogelijkheden zijn bv. PP, Pp of pp. (zie verder verhaal over erfelijkheid)
Binnen een plant met 22 chromosomen hebben alle normale cellen 22 chromosomen en hebben ook
allemaal dezelfde genetische inhoud, dus allemaal PpSs of allemaal PPSS etc.
De geslachtscellen zijn juist allemaal verschillend. (bijv. Ps, pS, PS etc.) In het volgende schema zal een en
ander duidelijk worden gemaakt. De hele levenscyclus van de fuchsia van kruisen tot bloeiende plant is daar
schematisch weergegeven:

Zaad
Kieming
Plantje
Volwassen plant
Jonge bloemknoppen
Zaadknoppen
Helmknoppen
Eicellen
Pollen
Versmelting
Eén cel
Twee cellen etc.
Embryo
Zaad

Chromosoom-aantallen
22
22
22
22
22
MEIOSE
11
11
11+11=22
22
22
22
22

We beginnen bij het zaadje. Eigenlijk is dat een plantje in de ‘notendop’.
Dat plantje of embryo is het resultaat van versmelting van een eicel (heeft 11chromosomen) en een
mannelijke kern van een pollenkorrel (heeft ook 11 chromosomen) Deze ene cel (met 11+ 11=22
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chromosomen) is gaan delen, werd 2 identieke cellen, 4 identieke cellen, 16 identieke cellen etc., tot er een
klein embryo en daarna een klein plantje is ontstaan. Bij de deling van de cellen worden de chromosomen
steeds gekopieerd. Dit proces heet mitose. Daardoor zijn stekken van één plant genetisch identiek.
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Het meest cruciale punt in dit schema is het stadium van de jonge zaadknoppen en jonge helmknoppen.
Ergens in die fase ontstaan er uit normale cellen met 22 chromosomen geslachtscellen cellen met 11
chromosomen. Dit proces heet meiose. Op dit proces zal ik hier verder niet ingaan. Voor mensen die hier
wel dieper op in willen gaan verwijs ik naar de voortreﬀelijke website van Henk Waldenmaier : http://www.
members.home.nl/henkwaldenmaier/ .
Het aantal chromosomen verschilt per soort. De meeste ( botanische) fuchsia’s hebben 22 chromosomen. Zo
heeft bijvoorbeeld Fuchsia fulgens 22 chromosomen Eigenlijk zijn het twee sets van 11 chromosomen. Eén set
heeft deze plant van de moeder en één set van de vader meegekregen.
Onderstaande tabel geeft alle soorten weer die een chromosoomaantal hebben, dat afwijkt van de normale
22. Alle andere bestaande soorten hebben derhalve 22 chromosomen.
Wellicht vraagt u zich af wat heb ik aan deze informatie?
Voor de meer praktische veredelaar is het volgende van belang te weten:
Kruisen met soorten die 22 chromosomen hebben levert meestal in de volgende generatie steriele
nakomelingen op. Je moet dan dus in één keer ‘raak’ schieten!!
Kruisen met botanische soorten die 44 chromosomen hebben, heeft een grotere kans op vruchtbare
nakomelingen die men kan zelfbevruchten of waar men verder mee kan kruisen.
Een en ander heeft te maken met het feit, dat het aandeel van een bepaalde soort elke kruisingsronde wordt
gehalveerd. In een volgende aﬂevering zal ik proberen dat nader uit te leggen.
Het is voor de veredelaar dus erg belangrijk te weten welke soorten diploïde (22 chromosomen) , tetraploïde
(44 chromosomen) en octoploïde (88 chromosomen) zijn.
Kijk de geschiedenisboeken er maar op na, waar de grote successen mee zijn behaald. Herman de Graaﬀ
gebruikte voor zijn kleintjes vooral F. lycioides.(En van F.rosea= F. magellanica x F. lycioides) Deze soort behoort
tot de sectie KIERSCHLEGERIA en heeft 44 chromosomen.
Henk Waldenmaier maakte veel gebruik van F. magdalenae (van de fuchsia-sectie) ook een species met 44
chromosomen.
Voor het maken van zogenaamde triphyllahybriden is gebruik gemaakt van F. triphylla.(Behoort ook tot de
Fuchsiasectie, zie tabel) en heeft 44 chromosomen.
In het begin van de veredeling van de fuchsia (rond 1830) is veel gebruik gemaakt van F. magellanica, ook een
soort met 44 chromosomen.
De vraag is nu natuurlijk, welke van deze soorten het proberen waard zijn. Als u echt iets nieuws wilt maken
zult u soorten moeten nemen, die nog niet zoveel zijn gebruikt. Te denken valt dan aan F. triphylla ,F. cinerea,
F. vulcanica en F. pringsheimii en F. apetala. Deze tetraploïde soorten kunt u op verschillende wijzen gebruiken:
u kunt proberen ze onderling met elkaar te kruisen; dat levert mogelijk interessant veredelingsmateriaal op
om verder mee te kruisen, maar meestal niet direct een eindproduct. Wilt u sneller resultaat, kruis ze dan met
goede vruchtbare(!) cultivars.
De andere tetraploïde en octoploïde soorten, die in de tabel staan zou ik minder adviseren om te gebruiken,
behalve F. campos-portoi, die galmijtresistent is. Tenzij u winterharden wilt veredelen, want dan kunt u niet
helemaal om deze soorten heen. Verder nadeel van deze soorten is, dat ze erg domineren en bijna altijd
nakomelingen geven, die rood/paars bloeien.
Nu zult u zich misschien afvragen, hoe kom ik aan die soorten. Wel, er is een Botanische Groep, die zeer
actief is. Op de website kunt u onder UTC en vervolgens doorklikken naar Botanische Groep en vervolgens
naar artikelen en vervolgens naar verzamellijst, om te vinden wie wat in het bezit heeft. Via ledenlijst kunt u
contact opnemen om het gewenste soort op te sporen.
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Tabel 1: Chromosoom-aantallen binnen de secties

Sectie
ENCLIANDRA
FUCHSIA

HEMSLEYELLA
KIERSCHLEGERIA
QUELUSIA

VERRUCOSA

Soort
F.microphylla ssp.aprica *
F.cinerea
**
F.magdalenae
F.pringsheimii
F.triphylla
F.vulcanica
F.apetala
F.juntasensis
F.lycioides
F.alpestris
F.bracelinae
F.brevilobis
F.campos-portoi
F.coccinea
F.glazioviana
F.hatschbachii
F.magellanica
F.regia ssp.regia
F.regia ssp.reitzii
F.regia ssp.serrae
F.verrucosa

Aantal
22 of 44
44 (of 22 ?)
44
44
44
44
44
44
44
44 of 88
44
44
44
44
44
44
44
44 of 88
88
88
44

49

*D.E. Breedlove heeft eenmaal een plant met 44 chromosomen gevonden
bij F. microphylla ssp. aprica
** Er zijn 2 publicaties die op dit punt elkaar tegenspreken.

Literatuur:
D.E. Breedlove
The systematics of fuchsia section Encliandra(Onagraceae)
Universityof California Press,Vol.53,1969, Library of Congress
Catalog Card No.: 72-626140
E. Goulding
FUCHSIAS; The complete guide. Tweede druk,2002.(ISBN 0 7134 8664 3)
T. Hoshino and P.E. Berry
Chromosomal observations on Fuchsia species and artiﬁcial hybrids.
Annals of the Missouri Botanical Garden 75: 1153-1154 (1988)
T. Hoshino and P.E. Berry
Observations on polyploidy in Fuchsia sects. Quelusia and Kierschlegeria.(Onagraceae)
Ann.Missouri Bot.Gard. 76: 585-592 (1989)
Gerard Rosema.
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Fuchsia’s in aquarel – 55
50

‘Earl of Beaconsﬁeld’ NKF 1527.
Laing 1878 GBR.
F. fulgens x ‘Perfection’.
Fraaie ‘oude’ (zie jaartal!) fuchsia die beschermd moet worden tegen regen en wind. De plant heeft
een rechtopgaande groeiwijze. De titel ‘Earl (graaf) of Beaconsﬁeld’ werd in 1876 ingesteld door
koningin Victoria en als eerste verleend aan de staatsman Disraeli.
no 2 t april 2010

Aat van Wijk
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'Schöne Helena' NKF 3922.
Ganzhorn 1994 DEU.
Halfdubbele bloem met een fraaie kleurstelling. De plant groeit rechtop en vraagt een plek in geﬁlterd
licht. In de Griekse mythologie is Helena de mooie dochter van Zeus en Leda. Het verhaal is door de
componist Franz Léhar op muziek gezet in de operette 'Die Schöne Helena' (‘La Belle Hélène').
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Regio 27, Noordoost Brabant.

Eindelijk...
even voorstellen!

Tja, maar even iets anders beginnen als (denk ik) de meesten zullen doen.
Als je meerdere hobby’s hebt kan het verkeren dat je met een drukke periode te maken krijgt. Zo
verging het ook mij na de belofte aan Frans van Mameren dat het artikel er aan zit te komen. Nu het
spelen van een revue zowat achter de rug is, gelijk meteen daaraan werken. Mijn naam is Johan (in
het dorp Jan!) de Visser.
Regio 27, N.O.- Brabant is de regio waar ik al een tijdje voorzitter van mag zijn, om maar niet te
zeggen “moet” zijn. Het is in Fuchsialand een beetje hetzelfde als in heel veel verenigingen: gebrek
aan opvolging.
Ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat binnen ons ledenbestand tevredenheid heerst
over hoe onze regio momenteel draait.
We merken dit onder andere aan ons jaarlijks uitstapje met de bus. De bus zit weer vol. We laten
de leden zelf mee uitmaken waar we naar toe gaan door met een aantal voorstellen te komen op
de voorjaarsbijeenkomst. Laatste zomer brachten we een bezoek aan België en bezochten we een
show in Averbode en kwekerij Michiels. Afsluitend kregen we in Casteren bij Kruidenlucht, een diner
voorgeschoteld waar men nu nog steeds over praat, zo goed. Wat dat betreft een pluim voor de
familie Dortmans, dat mag worden gezegd.
Zo heb je meteen een perfecte dag voor je leden met aanhang.
Komend jaar gaan we onze fuchsiawedstrijd anders opzetten. Hiermee blijven we een beetje
experimenteren om het iedereen zo goed als mogelijk is naar de zin te maken.
Volgens mij mag ik, denk ik, ook zeggen dat we een knusse regio zijn. Geen groot ledenaantal
meer maar zij die wel lid zijn, zijn naar wat ik inschat, altijd tevreden met wat het bestuur voor hen
organiseert.
Met de open tuindagen of -avonden blijven de contacten lekker ongedwongen en knus, iets wat ik
zelf graag prefereer. In voor een geintje en omdat je de meeste leden inmiddels al jaren kent, kan dat
(gelukkig) ook.
Gewoon, eenvoudig en toch lekker bezig zijn met je leuke en altijd toch nog leerzame hobby.
Het is dan, vind ik, ook een geluk dat je nu voorzitter mag zijn van een regio, waarin je dat alles
tegen komt en waarin jij je ei zo ook kwijt kunt.
Als je inmiddels al 34 jaar lid bent, heb je binnen de NKvF, ook al de nodige dingen meegemaakt die
je liever niet tegenkomt, maar waaraan je in een vereniging ook heel vaak niet ontkomt.
Daarom is het nu ook zo prettig om te horen dat alles weer op rolletjes gaat, al zal er altijd wel iets
blijven dat beter kan.
Ik wens in ieder geval alle fuchsialiefhebbers weer een prachtig fuchsiajaar toe met hopelijk ongeveer
hetzelfde weer als afgelopen jaar want ook nu staan bij mij momenteel (november) nog steeds
diverse kuipplanten volop in bloei. Zo kun je haast ECHT het gehele jaar genieten van je hobby.
J. de Visser voorzitter regio 27, Noordoost Brabant.
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Gelukkig zijn we eindelijk van de welhaast eeuwig durende vorst af: geen angst meer voor het bevriezen
van de collectie. Toch ging het bij mij, ondanks alle voorzorgen, nog bijna mis. Maar de witte herder
Merlin treft geen blaam. Het was niet zijn nieuwsgierige neus, die de deur van de kas openschoof om
53
Vadertje Vorst toe te laten. Het gevaar kwam van onze energieleverancier Nuon. Nog volop in de
vorstperiode, tegen half acht ’s avonds, werd alles plotseling donker in de Bollenstreek. Je staat versteld
hoe weinig het zonder stroom nog doet. We waren even terug in de laatste oorlogswinter. Geen licht, geen
radio, geen TV, geen telefoon (zelfs de mobiel weigerde) en natuurlijk ook geen verwarming. Ook die in de
kas stopte uiteraard. Dan is het nerveus wachten en hopen dat het niet te lang duurt. Na ruim 4 uur was
er weer licht en zelfs in de kas was het goed afgelopen. De temperatuur zakte van +7 graden Celcius naar
+ 2. Veel langer had het dus niet moeten duren. Ik zal niet mopperen op een hoge elektriciteitsrekening
omdat de thermostaat deze winter misschien wat hoog stond, want dat was mijn redding.
Terug naar de actualiteit van dit speciale fuchsiajaar. Gezien het onderwerp van de Vriendendag in
september zijn we gefocust op wat Moeder Natuur onze liefhebberij heeft geschonken: de species.
Species zijn in het wild voorkomende soorten en de enige reden dat we het niet gewoon over soorten
hebben is dat dat begrip in onze taal veel ruimer wordt gebruikt. Nog een weetje: het enkelvoud van
species is niet specie (daar metsel je mee) maar ook species. Voor u het zich gaat afvragen, species passen
echt ook in deze rubriek, hoewel ze nadrukkelijk niet van nature in Europa en dus Holland voorkomen.
De species van het geslacht Fuchsia komen alleen uit Amerika (van Mexico tot de zuidpunt van
Zuid-Amerika) plus Nieuw-Zeeland met nog één species uit Tahiti. Ze hebben echter een groot aandeel
gehad in het ontstaan van het Hollandse veredelingsproduct. In de bloeitijd van de Nederlandse
veredeling, de jaren tachtig, stamde bijna 40 % (116 van de 296) van de door de Vaste Keuringscommissie
goedgekeurde aanwinsten tenminste via één van de ouders, direct of via primaire kruisingen (kruisingen
van twee species) van wilde fuchsia’s af.
Dat percentage is helaas teruggelopen, omdat de eis dat een nieuwigheid moet afwijken van het
bestaande sortiment, kortom echt nieuw moet zijn, niet meer op de eerste plaats komt. Door het
ouderwets kruisen met steeds weer de zelfde vaak al heel lang bestaande cultivars is het veel simpeler
kwalitatief goede zaailingen te krijgen en dat voldoet bij een niet kritisch publiek. En waarom dan die
moeite met al die lastige species? Zou het misschien zijn omdat introducties daarvan meer dan alleen
de naam aan het bestaande sortiment toevoegen? Tenslotte hebben we door het gebruik van species bij
de veredeling nu kwalitatief goede cultivars met nieuwe kleuren (dubbelbloemig oranje, aubergine en
bleekgeel), nieuwe vormen (trosbloeiers en planten met bloemen met extreem lange bloembuizen) en
planten met kleine bloemen (Encliandra-hybriden en afstammelingen van Rosea).
De schatkamer van de natuur heeft nog veel meer te bieden (er zijn tenslotte meer dan honderd species
bekend) als er maar voldoende inventieve en ijverige veredelaars zijn om de oogst binnen te halen.
Volgens de plannen zullen er in Utrecht op de Vriendendag naast veel species ook primaire kruisingen te
zien zijn, om u een idee te geven wat er tot nu toe allemaal heeft meegespeeld om aan onze gekoesterde
cultuurvariëteiten te komen.
Lisse. 1 maart 2010.
H.J. de Graaﬀ.
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Landelijke Wedstrijden 2010
Dit jaar zullen de traditionele Landelijke Wedstrijden worden gehouden op 11 september 2010
tijdens de Fuchsia Vriendendag in de Botanische Tuin Utrecht.
De Wedstrijdcommissie van Regio 8, Zuid-Gelre zal voor de uitvoering zorg dragen. Inschrijving van
deelnemers met hun wedstrijdplanten zal plaatshebben op de wedstrijddag. Ter voorkoming van
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misverstanden gelieve iedere deelnemer aan de wedstrijden zijn lidmaatschapkaart te tonen. Ieder
lid staat het vrij het aantal planten te bepalen en de wedstrijdklasse aan te geven.
Vanwege de geringe belangstelling voor een tweetal wedstrijdklassen komen deze te vervallen. Het
betreft de volgende klassen:
Drs. M. v.d. Zee-Kruseman trofee, minifuchsia’s
Bonsai trofee, fuchsia’s als bonsai
Voor de volgende wedstrijdklassen staat deelname open:
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee, vrije klasse, de mooiste fuchsia.
Newman cup, buisvormige fuchsia. Wedstrijd om de mooiste buisbloemige, waarvan de lengte
van de bloembuis zich ten opzichte van de sepalen verhoudt van 3: 1.
Mia Goedman trofee, botanische fuchsia. Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia.
Arends trofee, dubbele hangfuchsia. Wedstrijd om de mooiste dubbele hanger in 26 cm pot.
NKvF – Bokaal, fuchsia van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de
hand van de oﬃciële Cultivarlijst
We sporen u aan om dit jaar deel te nemen aan de Landelijke Fuchsia Wedstrijden.
De Wedstrijdcommissie.

s
Lezerchrijven
S
Kattenplaag
Heeft u ook zoveel last van de katten bij u uit de buurt? Deze katten maken van de tuin
een rommeltje, zij krabben de pas geplante plantjes los of zetten het pas gezaaide zaaibed op
zijn kop. Het lijkt wel of zij juist bij u moeten zijn en niet in de tuin waar zij wonen. Er wordt
wel eens gekscherend gezegd: je moet je eigen erf niet bevuilen. U kunt dit op een milieu- en
katvriendelijke manier tegengaan. En wel als u in de tuin op verschillende plaatsen, waar de kat
vaak bezig is, een plantje van de Coleus Canine hybride verpiss dich zet. 1 stuks per vierkante
meter. Hij staat in de volksmond ook wel bekend als katten- en hondenwerende siernetel. Dit is
een plant die bij aanraking een sterke geur afgeeft, waar de katten een hekel aan hebben. Als u
deze Coleus verpiss dich op verschillende plaatsen in uw tuin zet, zult u na een poosje merken
dat de katten uw tuin voorbij lopen en u zult veel minder overlast hebben. Probeer het eens uit,
en laat ons uw reactie weten. Wij hopen in ieder geval dat uw tuin er dit jaar weer prachtig uit
ziet.
Jan de Groot, Elburg.
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Activiteit Studieclub Winterharden in de Tuinen van Appeltern.
Op 1e en 2e Pinksterdag (23 en 24 mei 2010) zal in De Tuinen van Appeltern een aantal
activiteiten rond het thema Winterharde Fuchsia’s plaatsvinden, waaronder:
- verkoop van winterharde fuchsia’s
- snoeidemonstraties
- vragen beantwoorden over winterharden
- rondleiding door de Winterharden Tuin
- wat verder ter tafel komt
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Op dezelfde dag zal in De Tuinen van Appeltern ook een activiteit rond pioenrozen worden
gehouden.
De Studieclub Winterharden hoopt velen van u met Pinksteren te kunnen begroeten in De Tuinen
van Appeltern.
Guus Möhlmann,
voorzitter Studieclub Winterharden.

Vervolg “Een onverwachte gast in onze fuchsia”.
Vorig jaar vertelde ik van het merelnest in een kroonboom
van ‘Celia Smedley’ in onze besloten achtertuin. Hoe het met
de eitjes is gegaan hebt u nog van mij tegoed. Dus hier het
vervolg van het verhaal.
Alle vijf eieren zijn uitgekomen. In het begin waren het vijf
zielige hoopjes die in het nest lagen. Maar moeder merel
zorgde goed voor haar kroost, ze vloog af en aan. Toen de
kleintjes wat groter werden kwam vader merel ook zijn
aandeel in de werkzaamheden leveren. Als je dat zo ziet dan
besef je pas wat zo’n
merelpaar moet
doen om zijn jongen groot te krijgen. Uiteindelijk zijn er vier
jonge merels uitgevlogen. De eerste dagen scharrelden ze nog
wat in onze tuin rond, maar op een gegeven moment vlogen
ze de wijde wereld tegemoet.
Het was leuk om dit van zo nabij mee te maken.
Henk Niesten

GEZOCHT
Tielko Koerts, de kweker van vele ‘Pabbe’s’ is naarstig op zoek naar een van zijn fuchsiakinderen:
‘Pabbe’s Oelebred’. Wie kan hem helpen? Reacties graag naar T. Koerts, tel. 0599 564077 of E-mail:
tg.koerts@wanadoo.nl
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Andere kuipplanten (4)
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 na houden.
AGAPANTHUS (familie lelie-achtigen)
De Agapantus (Afrikaanse lelie) komt oorspronkelijk uit Zuid
Afrika. De bloeitijd valt in juli/augustus, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het is een gemakkelijke plant met een
mooie grote samengestelde bloem op een stengel. Ze komen voor
in blauwe en witte kleuren in diverse soorten. De lengte en de
grootte van stengel en bloem is afhankelijk van de soort. De meest
toegepaste soorten (met de smalle bladeren) sterven in de winter af.
De reuze Agapanthus, die veel bredere bladeren draagt blijft groen.
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Overwinteren
De kleine soort met de smalle bladeren kan in de winter in de volle grond buiten overwinteren, maar
afdekken met een laag bladeren is aan te bevelen. Houdt u ze in de pot, dan kunnen de wortels bij een
matige vorst bevriezen dus dan wel naar binnen op een koele en donkere plaats.
De reuze Agapanthus sterft niet af en moet naar binnen op een lichte koele plaats. Een temperatuur van
4-6 graden is ideaal. Staat hij warmer dan is de kans aanwezig dat de bloei later achterwege blijft. Hij krijgt
nu heel weinig water. De Agapanthus vormt zijn knoppen aan het einde van de winter. (Als men een plant
koopt moet duidelijk zijn tot welke groep deze behoort. Het is aan te bevelen dit altijd na te vragen in
verband met het grote verschil in overwinteren tussen de gewone en reuze Agapanthus)
Verzorging
In het voorjaar kan hij gerust vroeg naar buiten, maar pas toch op voor
een pittig nachtvorstje van 2-3 graden. De Agapanthus wordt pas overgepot als de pot barst of als hij uit
de pot groeit. Weinig verpotten stimuleert zelfs de bloei. Als we toch moeten verpotten, neem dan een
pot die 1-2 maten groter is en gebruik goede potgrond en doe dit dan in het late voorjaar als de knoppen
reeds zijn gevormd. Blijf daarbij zoveel mogelijk van de wortels af. We gaan hem dan wat meer water en
wat lichte mest geven. Hij kan tegen de volle zon maar geef hem wel de ruimte, want de stengel is gevoelig
voor licht en draait met de zon mee. Pas als de knoppen zichtbaar worden (doe de bladeren wat opzij in
juni) kan normaal water gegeven worden en wekelijks mest; maandelijks een handje culterra kan er ook
nog wel bij. Regelmatig krijgt de Agapanthus wat gele bladeren. Dit kan geen kwaad, maar haal ze wel weg
want het is geen gezicht. Als de bloemen zijn uitgebloeid, knip dan de bloem af en laat de stengel staan.
We geven dan geen mest meer, maar wel wat water. De plant kan wel wat hebben, dus laat hem zo lang
mogelijk buiten staan.
Dit jaar heeft hij bij mij een tijdje in de sneeuw gestaan en heeft er niets van geleden.
Vermeerderen
Dit kan gebeuren door te scheuren; je zal dan wel een zaag moeten gebruiken. Na deze handeling groeien
de wortels wel weer gemakkelijk aan, maar de plant zal het eerste jaar weinig of helemaal niet bloeien.
Ook kan men zaaien: laat de zaadknoppen goed geel worden en droog ze dan in een bakje of potje zonder
deksel. Ze worden dan gezaaid in het voorjaar. Na het zaaien laten de eerste bloemen ongeveer 4 jaar op
zich wachten . Geef de jonge plantjes wel in de zomer gewoon wat water en mest.
Frans van der Vorst.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
1. ‘Gay Fandango’.
2. ‘Obcilin’.
3. ‘Impala’
4. ‘Tuinen van Appeltern’.
5. ‘Ghislaine’.
6. ‘Trientje’

1.
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2.

3.

Uw oplossing vóór woensdag 5 mei 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 53:
1. ‘Robert Stolz’
2. ‘Theo Jeukens’
3. ‘Summerdaﬀodil’
Uit de goede oplossingen bepaalde het lot als winnaar:
De heer H. Schütt, Cuxhaven (Dtsl.).
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Leerlingen uit de Hengelose wijk
Hasseler Es kweken fuchsia’s op.
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In de Hengelose wijk Hasseler Es wordt dit
jaar voor de vierde achtereenvolgende keer
een fuchsia-opkweekwedstrijd gehouden
onder basisschoolleerlingen. De wijk telt
zeven basisscholen en alle leerlingen van de
groepen zes doen mee aan de wedstrijd.
Initiatiefnemer en organisator van de
wedstrijd is NKvF-lid Henk Schutten, tevens
bestuurslid van de bewonersorganisatie van
de wijk Hasseler Es. Vier jaar geleden heeft
deze organisatie - de Wijkraad Hasseler
Es - zijn idee opgepakt om een fuchsiaopkweekwedstrijd te houden.
Winnaars schoolwedstrijd
Na informatie ingewonnen te hebben bij de scholen of ze bereid
waren mee te doen kon in het voorjaar van 2007 het startschot worden gegeven. De leerlingen kregen
in mei allemaal een grote pot met drie (staande) fuchsiastekken die ze tot een mooie plant moesten
opkweken. Ook kregen ze fuchsiamest en een A-viertje met tips voor het opkweken en het toppen en
nijpen van de plant. Enthousiaste leerkrachten mochten ook meedoen aan de wedstrijd maar kregen
stekken van hangfuchsia’s die moeilijker op te kweken zijn.
Aan het eind van de zomer moesten de planten weer worden ingeleverd voor de keuring en
aansluitende fuchsiatentoonstelling. De tentoonstelling werd begin september gehouden in
wijkcentrum Kulturhus Hasselo. Daar kon het publiek (onder andere ouders, grootouders, buren,
wijkbewoners en fuchsialiefhebbers) de planten bewonderen. Per school werden drie prijzen uitgeloofd
voor de mooist opgekweekte planten. Daarnaast kreeg de school die de meeste mooie planten had
ingeleverd een speciale schoolprijs. Uiteraard namen de kinderen na de tentoonstelling hun eigen
opgekweekte plant weer mee naar huis. Als deskundige jury zijn de stadsdeelbeheerder groenzaken
en de stadsdeelregisseur van de gemeente Hengelo aangetrokken. De jurering vond plaats onder het
goedkeurende en deskundige oog van initiatiefnemer Henk Schutten. De wedstrijd en de tentoonstelling
waren zo’n succes dat de scholen zich meteen aanmeldden voor de daaropvolgende jaren. Ook de
wedstrijden van 2008 en 2009 waren elke keer
opnieuw een geweldig succes. Dit jaar doen
170 leerlingen en 12 leerkrachten mee aan de
wedstrijd.
De grote fuchsiatentoonstelling wordt
gehouden op zaterdag 4 september 2010.
Wilt u meer te weten komen over deze
wedstrijd of foto’s zien hoe mooi de planten
in de voorgaande jaren zijn opgekweekt, kijk
dan op www.wijkraadhasseleres.nl onder de
rubrieken foto’s en archief en fuchsia.
Henk Schutten.

Uitdelen van stekjes
no 2 t april 2010

Welke van de twee is de echte is ‘Gartenmeister Bonstedt’?
Vorig jaar heeft u in Fuchsiana kunnen lezen dat fuchsialiefhebster Yoko Takemura uit Japan vanwege
de klimaatomstandigheden voornamelijk triphylla’s kan houden. Zij schreef mij onlangs dat zij een
‘Gartenmeister Bonstedt’ heeft, afkomstig van een kwekerij en een onbekende triphylla die vrijwel
identiek is met een triphylla in de Botanische Tuin van Kyoto die daar staat onder de naam, u raadt het al:
‘Gartenmeister Bonstedt’!
Hierbij ziet u een viertal foto’s. Foto 1 en 2 met respectievelijk met bloemen en toppen van de
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‘Gartenmeister Bonstedt’ van Yoko Takemura; foto 3 met de onbekende (Kyoto Bot. Garden) triphylla en
foto 4 met bladeren van beide.
Wie helpt?
Wanneer u naar mij reageert zorg ik ervoor dat ze richting Japan gaan.
Aat van Wijk (Gegevens zie Colofon).
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Regio 8, Zuid Gelre.
Op zaterdagmiddag 8 mei wordt de laatste bijeenkomst van onze regio alweer gehouden voor het
zomerreces.
Deze middag heeft een ontspannend karakter met onder andere een barbeque en een spelelement.
Zoals in voorgaande jaren is gebleken, vinden de leden dit erg gezellig. Opgave voor deze middag kan
worden gedaan door de leden bij de secretaris van de regio J. van Elst, telefoonnummer: 0488 482475,
e-mailadres : j_velst@hotmail.com of bij de penningmeester C. Janszen, telefoonnummer: 0317 414425,
e-mailadres: c.janszen2@chello.nl..
De aanvang van deze middag is om: 13.30 uur en vindt plaats in het kerkelijk centrum Ons Huis,
Hovystraat 2 in Ede.
Met vriendelijke groet,
Johan van Elst,
secretaris regio 8, Zuid Gelre.

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

59

s

w
u
e
i
n
io

Reg
Regio 23, West Brabant.

Op 9 januari jongstleden vond onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats in gemeenschapshuis in het Lies. Onze
voorzitter Jos Verwijmeren hield zijn nieuwjaarstoespraak en de leden genoten van koﬃe met banketstaaf.
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Daarna werd de ﬁlm vertoond van de show, die onze leden na aﬂoop konden kopen. Bij de borrel waren
heel veel lekkere hapjes en onder het nuttigen hiervan zongen de seniorsingers gezellige Hollandse liedjes.
Het was een erg gezellig samenzijn, ondanks dat enkele leden verstek moesten laten gaan in verband met
barre weersomstandigheden. Het bestuur is in februari weer bij elkaar geweest om zich voor te bereiden op
de voorjaarsvergadering en de diverse activiteiten die dit jaar weer op de agenda staan. Wij hopen dan ook
dat de voorjaarsvergadering op 10 april druk bezocht zal worden. Ik denk dat iedereen blij is dat de lente
in aantocht is, zodat we weer met onze planten aan de slag kunnen. Wij wensen onze leden die ziek zijn
beterschap en sterkte toe.
We hopen dat we weer een gezellig verenigingsjaar krijgen en hopen u allen te zien op 10 april.
Met vriendelijke groeten,
Els Visser.

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg.
Op 12 januari hielden wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst. De opkomst was niet groot, maar gezien de
weersomstandigheden viel hij nog wel mee. Hier ontvingen wij het bericht dat ons lid Annie Daemen
uit Ohé en Laak plotseling op 85-jarige leeftijd overleden was. Na het verlies van haar man, enkele jaren
geleden, is zij onze vereniging altijd trouw gebleven.
Die avond werd er een terugblik op 2009 en een vooruitblik voor 2010 door het bestuur gegeven. Met de
vertoning van een mooie CD werd de terugblik afgesloten.
Tussendoor werd iedereen nog op koﬃe en vlaai getrakteerd. De hapjestraktatie werd verschoven naar de
volgende bijeenkomst. Dan zou ook de digitale terugblik nogmaals vertoond worden. Ondanks de mindere
opkomst was het een gezellige avond.
Marc Vanholst hield op 23 februari voor een volle zaal een zeer interessante lezing, met als onderwerp:
‘Geurende Planten’. In de pauze gingen de hapjes er goed in.
De jaarvergadering vindt 13 april plaats. Deze zal mogelijk uitgebreid worden met een korte presentatie.
Tevens kan iedereen dan de wedstrijdplanten in ontvangst nemen en is er een tombola met nieuwigheden.
De jaarlijkse busreis zal op 11 september naar de Vriendendag in Utrecht gaan met natuurlijk op de
terugweg het etentje bij Leanzo in Grashoek. De stekkenverkoop zal zaterdagmorgen 8 mei wederom in de
IVN-tuin in Stein plaatsvinden.
Helaas heeft de oproep voor nieuwe bestuursleden nog geen respons opgeleverd. Langs deze weg nogmaals
de oproep. Er is dringend hulp nodig in het bestuur.
Kijk ook regelmatig eens naar onze prachtige website.
Hans Jonker.
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‘Met Meester Bert op
ontdekkingstocht door je tuin’
Auteur:
Bert Ydema en Yvonne de Munck
Omvang: 128 pagina’s
Formaat: 21,5 X 24,5 cm
Uitgeverij: Kosmos
ISBN:
978-90-215-4758-9
Prijs:
€ 19,95
We ervaren dat de huidige jeugd over het algemeen weinig oog heeft voor de directe
leefomgeving. Waar zijn de bevlogen leerkrachten die de kinderen voor gaan in hun liefde voor
de natuur? Meester Bert was er zo één. Hij liet de kinderen zien hoe de aardappel groeit en hoe
een boon kiemt. Ook de vogels en insecten om ons heen kwamen bij hem aan de beurt.
Dit boek is een eigentijds doeboek voor ouders en kinderen, die graag meer willen weten
over de natuur dicht bij huis. Het volgt de twaalf maanden van het jaar en staat vol
wetenswaardigheden, opdrachten en tips. Zo ga je op zoek naar vogels, maak je een eigen
nestkastje en leer je hoe je een heuse moestuin kunt aanleggen.
Een heerlijk buitenboek, voorzien van een handige tuinkalender, waar je het hele jaar iets mee
kunt!
Frans van Mameren.

“Ontwerpen met planten
in de 21e eeuw”.
Auteurs : Diarmuid Gavin & Terence Conran
Omvang : 272 blz.
Formaat : 35 x 21 cm
Uigeverij : Terra Lannoo
ISBN :
987-90-8989-085-6
Prijs :
€ 49,95
De uitgeverij TerraLannoo heeft het boek “Ontwerpen met planten in de 21e eeuw” op
de markt gebracht. Hiermee wordt een fraai boekwerk aan de vele tuinboeken die er al
zijn toegevoegd. Maar het onderscheidt zich van die andere boeken. Het is niet direct een
naslagwerk van wat er aan planten en dergelijke is, maar het geeft voor de geïnteresseerde
inzicht in diverse aspecten die met tuinieren te maken hebben. Als zodanig worden genoemd
structuur, omgeving, structuur van de tuin, kleur, seizoenen, stijlen, vereisten en dergelijke.
Het is een handreiking voor een verdieping in de diverse aspecten. Naar behoefte moeten die
dan door de geïnteresseerde verder worden uitgewerkt. En dat alles in het licht van deze en de
toekomende tijd. Daardoor is het een waardevol en fraai uitgevoerd boekwerk dat zijn eigen
plaats in de boekenkast van de liefhebber verdient. Het is zeker de moeite waard om dit boek te
willen hebben.
Ad van der Vliet.
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Tevens alle benodigheden en planten voor hanging baskets,
waaronder Surfinia’s, Verbena’s, Milion Bells, Bacopa, Lobelia, enz. enz. enz.

