
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

46e jaargang – no 4  augustus 2010 Verschijnt 6 x per jaar



Spek Fuchsia’s – voor een bijzonder assortiment
3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor  groepen      

    Herfstfair
       vr. & za.  17 en 18 sept  9.00-17.00 uur
       ( bezichtiging van alle moederplanten)

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       
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INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, 
uiterlijk woensdag 1 SEPTEMBER 2010 vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie: 

Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen (e-mail: redactie1@nkvf.nl )

inhoud
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van de

  voorzitter

Onze Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden heeft de leeftijd van 45 jaren bereikt. Typisch een leeftijd 

om terug te kijken, zoals wij mensen nu eenmaal ook doen, en ons af te vragen: “Ben ik tevreden 

met de afgelopen 45 jaar, of had ik anders gewild of gekund?” Met daarbij onvermijdelijk de vraag: is dit het nou, 

wat heb ik in al die jaren neergezet, wil ik daarmee verder, of moet ik wellicht een andere wending aan mijn leven 

geven. 

Een antwoord daarop is voor onze vereniging niet gemakkelijk te geven, als het überhaupt al mogelijk is. Een deel van 

het antwoord vindt u elders in deze Fuchsiana in de jubileumbijdrage van een van onze fuchsiacoryfeeën: Herman de 

Graaff , die deze tijdspanne voor het grootste gedeelte zelf ook als lid heeft meegemaakt.

Terugblikkend kunnen we stellen dat we, met het onvermijdelijke lief en leed dat daarmee gepaard gaat, in vele 

opzichten zeker succesvol zijn geweest. En daarbij hebben we, zoals dat ook gebeurt in een goed huwelijk, het leed 

uiteindelijk weten te verzachten en het lief prominent naar de voorgrond weten te brengen. 

We hebben, om enkele successen te noemen - en zonder daarbij volledig te willen zijn - door onderlinge uitwisseling 

van ideeën en gezamenlijke inspanningen in verenigingsverband, vele boeiende nieuwe cultivars neergezet, een goed 

lopende nominatiekeuring in het leven geroepen en een aansprekende collectie botanische fuchsia’s opgebouwd. 

We hebben uitermate degelijk en uitvoerig zeer vele fuchsia’s beschreven en de resultaten daarvan neergelegd in de 

waardevolle losbladige cultivarlijst. We hebben veel ervaringen met winterharde fuchsia’s opgebouwd, we hebben een 

boeiend en aantrekkelijk verenigingsblad: Fuchsiana en we hebben op allerlei gebieden contacten tot stand gebracht, 

bijvoorbeeld in de vorm van EuroFuchsia en persoonlijke contacten met buitenlandse veredelaars en fuchsiakenners. 

Allemaal zaken waar we best trots op mogen zijn. 

De vraag dringt zich natuurlijk op of we de successen uit het verleden ook in de komende jaren zullen kunnen 

continueren. Ik zou deze vraag met een volmondig ja willen beantwoorden. We zullen daarbij echter voor een deel 

afstand moeten nemen van het verleden, en de vereniging een vorm en inhoud geven die ook in de toekomst robuust 

en houdbaar is. Zo kent onze vereniging al jarenlang een gestage terugloop van het ledental, met een gemiddelde 

van circa 170 leden per jaar over de afgelopen tien jaar. Als we kijken naar de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand 

zou het van weinig realisme getuigen om te veronderstellen dat deze afkalving op gemakkelijke wijze om te buigen is. 

Integendeel, het is een natuurlijk gegeven dat in de komende 10 à 15 jaar het merendeel van onze leden de intensiteit 

waarmee ze op dit moment hun hobby bedrijven ten dele of volledig zal afbouwen. Het is daarbij zeer de vraag of 

de bijna totale vernieuwing van het ledenbestand die dan noodzakelijk is ook daadwerkelijk is te realiseren. U kunt 

allen constateren dat de wereld om ons heen in de afgelopen 15 jaar in velerlei opzichten ingrijpend is gewijzigd. De 

keuzes die gemaakt kunnen worden om het leven invulling te geven zijn qua aantal en diversiteit enorm toegenomen, 

evenals de (fi nanciële) mogelijkheden om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dit zal in vele gevallen botsen 

met de tijd en moeite die gepaard gaan met de traditionele invulling van onze hobby. Daar tegenover staan natuurlijk 

talloze mogelijkheden om op alternatieve wijze onze hobby invulling of verdere verdieping te geven. Denk daarbij 

aan het gebruik van winterharde fuchsia’s in weinig onderhoud vergende vaste beplanting. Verder biedt het internet 

ongekende nieuwe mogelijkheden om contacten te leggen en informatie te verkrijgen en verder te verspreiden. En 

ook de gemakkelijke aanschaf van fuchsiastekken via internet, desnoods elk jaar opnieuw waardoor we van de vaak 

moeizame en bewerkelijke overwintering kunnen afzien, biedt door de toegankelijkheid van de informatie ongekende 

mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat onze fuchsialiefhebberij een boeiende toekomst tegemoet gaat. Er zal, ook 

bij een verdere terugloop van het aantal leden, altijd een ‘harde kern’ van fuchsialiefhebbers blijven bestaan van, wie 

weet, uiteindelijk zo’n 500 à 1000 leden. Is dat erg, moeten we daarover bedroefd zijn? Een vereniging van een dergelijke 

omvang is qua ledental in elk geval meer in overeenstemming met wat ook in andere landen gebruikelijk is. En als u 

in onze statuten eens naleest waar de vereniging voor staat is een ledental van deze omvang nog ruim voldoende om 

aan die doelstellingen te kunnen voldoen. Natuurlijk wel degelijk in een wat andere vorm dan gebruikelijk was in de 

afgelopen decennia, maar naar mijn mening met niet minder enthousiasme en successen dan in het verleden. En daar 

gaat het uiteindelijk om.

[Mario de Cooker, voorzitter]
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Het zal u in dit nummer van Fuchsiana niet ontgaan: de Nederlandse Kring van 

Fuchsiavrienden bestaat in 2010 45 jaar! Wat begon in 1965 met een bijeenkomst 

van vier fuchsialiefhebbers in de stationsrestauratie van Rotterdam, gevolgd door de 

oprichtingsvergadering op 1 mei van dat jaar, groeide uit tot onze huidige NKvF. In dit nummer 

wordt onder andere aandacht besteed aan de twee nog in leven zijnde oprichters.

Voor ons, redactie van Fuchsiana, is het interessant om de bulletins van het eerste jaar te vergelijken 

met de huidige Fuchsiana’s. Doet u dat ook eens. Dat laatste is voor velen mogelijk gemaakt door de 

inspanning van de familie Koek, huidige bibliothecaris. Zij hebben de allereerste jaargangen van wat 

toen nog ‘Bulletin’ heette, laten herdrukken. 

Wij wensen u veel leesplezier met dít nummer!

[Namens de redactiecommissie Aat van Wijk]

van de    redactie

van het leden-  secretariaat
[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

Mevrouw N.C. v. Middelkoop, Woerdense Verlaat

De heer J. Neeleman, Bergschenhoek

De heer F. Voorpostel, Albergen

Mevrouw F. Stadman-Fokkema, Oosterhesselen

De heer J. Ebeling, Veghel

De heer G.J. Bosman, Rheden

De heer Jochems, Gorinchem

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

Servicepunt mededeling

In het juni-nummer van Fuchsiana zult U wel gelezen hebben, dat tijdens de Vriendendag van 11 

september in de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht er artikelen van het service-punt 

voor weggeefprijzen zijn te verkrijgen 

In verband daarmee verzoeken wij, Riet en Piet Romijn, uw bestelling voor die dag vroegtijdig op te 

geven: vóór 15 augustus. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de bestellingen klaar te maken.

Bestellingen zijn alléén met contante betaling en liefst met gepast geld te verkrijgen.

P.S. Meststoff en zijn uitverkocht en worden niet meer bijgekocht.

Tot ziens in Utrecht op 11 september.  

Riet en Piet Romijn.
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  van de
bestuurstafel

[Ad van der Vliet]

Sinds onze bestuurlijke mededelingen in de vorige “Van de bestuurstafel” zijn de ledenraad 

en het hoofdbestuur weer bijeen geweest. 

De ledenraad heeft de voorstellen van het hoofdbestuur, waarover de regio’s zijn gehoord, betreff ende 

de verhoging van de contributie in 2011 en de vaststelling van de begroting voor 2010 bekrachtigd. 

Voorts werden de jaarverslagen over 2009 van de onderscheidene onderdelen waaronder het 

fi nanciële verslag, behandeld en vastgesteld. Het bestuur werd gedechargeerd voor het in 2009 

gevoerde fi nanciële beleid 

Voorts werd van gedachten gewisseld over een notitie van de hand van de voorzitter over de 

toekomst van de NKvF in fi nancieel perspectief. De belangrijkste conclusie was dat als het ledental 

blijft dalen we op fi nancieel gebied keuzes zullen moeten maken.

De Commissie Financiële Controle zal bestaan uit Mevrouw Kempe en de heren Wolfswinkel en 

Th ijsse. De heer van Houte treedt op als reservelid.  

Het geheel overziende moet worden gesteld, dat de vergadering werd gekenmerkt door een positieve 

en gezellige inslag. 

Het hoofdbestuur heeft zich op 12 juni j.l. in de eerste plaats bezig gehouden met zaken, die uit 

eerdere vergaderingen en de ledenraad nadere uitwerking vroegen. Daarnaast waren  er punten op de 

agenda die moesten worden behandeld. Genoemd worden o.m. de stand van de fi nanciën, opheff en 

van het servicepunt, de Vriendendag, Fuchsiana, Eurofuchsia 2010.

   

De stand van de fi nanciën stemde tot tevredenheid. Het geheel ziet er goed uit en de vereniging ligt 

op het schema dat is afgesproken. De opheffi  ng van het servicepunt wordt  een feit. Alle regio’s zullen 

door middel van een brief van het secretariaat hiervan op de hoogte worden gesteld. De voorraden 

zullen tegen gereduceerde prijs tijdens de Vriendendag worden aangeboden. Wat daarna nog over is 

zal aan de regio’s tegen een nader te bepalen formule ter beschikking worden gesteld. De watervaste 

pennen en de banden voor het bewaren van de Fuchsiana’s zullen naar de bibliotheek gaan waar ze op 

aanvraag kunnen worden verkregen. De voorbereiding van de Vriendendag bestond uit uitwisseling 

van informatie en het nemen van diverse besluiten die voor een welslagen nodig zijn. Zo zal in dit 

nummer informatie worden opgenomen over de fototentoonstelling en zal op de Vriendendag 

voldoende informatie aan het publiek over begintijden van de activiteiten, lezingen,e.d. worden 

gegeven. Alle voorwaarden zijn aanwezig om er een geslaagde dag van te maken.

De gang van zaken rond Fuchsiana stemt tot tevredenheid. Het blad blijft op een hoog niveau en 

wordt door de fuchsialiefhebbers nog steeds gewaardeerd. De contacten tussen redactie en het 

hoofdbestuur zijn goed.

Er wordt gesproken over de bijeenkomst die Eurofuchsia in september a.s. in Bazel zal houden. Ons 

hoofdbestuurslid, Gerard Rosema, zal deze bezoeken. Over een aantal onderwerpen dat aan de 

orde moet komen wordt van gedachten gewisseld. Ook wordt  gesproken over het houden van een 

bijeenkomst van Eurofuchsia in 2012 in ons land. In samenhang met een Vriendendag biedt dit zeer 

goede mogelijkheden. De Ledenraad zal hierbij worden betrokken.

Onderwerp van gesprek vormt ook de winterharden groep. Het hoofdbestuur is van mening dat deze 

activiteit meer uit de verf moet komen. Het hoofdbestuurslid de heer Rosema, zal hiervoor de nodige 

stappen nemen. Ook zal hij zich bezighouden met het voorstel van de heer Th ijsse in de ledenraad 

gedaan, om in Fuchsiana een formulier te plaatsen voor een landelijke enquête over ervaringen met 

winterharde fuchsia’s. 

Tenslotte de stand van het ledental van onze vereniging is 2403. Er zijn 16 nieuwe aanmeldingen.
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Kalender
SHOWS

 31 juli t/m 5 augustus 2010: Fuchsiashow Th eodotion van regio ‘Het Gooi, Eemland en 

Vechtstreek’. 

 2 t/m 7 augustus 2010: Fuchsiashow van regio ‘Noord-Holland Midden’ bij Tuincentrum 

Overvecht te Zaandam.

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

Twello. Gratis toegang.

EVENEMENTEN

 5, 6, 7 en 12, 13, 14 augustus 2010 van 10.00 uur tot 16.00 uur Passifl ora-, Fuchsia-, Aristolochia-, 

Hibiscus-, en tropische kuipplanten show op de Passifl ora Hoeve. Oud Willigerweg 1, Harskamp. 

Entree  € 5,00 voor volwassenen,    € 3,50 voor kinderen tot 10 jaar.

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

Ootmarsum.

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

BELGIË

 7 en 8 augustus 2010 van 10u tot 20u.

 en 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 koffi  e.

 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

Fotowedstrijd

Ook dit jaar zullen we tijdens de Fuchsiavriendendag op 11 september weer onze traditionele 

fotowedstrijd organiseren.

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 29 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 afl oop meenemen of 

ze worden u later toegestuurd.

Mijn adres gegevens zijn: 

H. J. Takken, 

Nieuwe Bussummerweg 147, 1272 CH, Huizen. 

e-mail: hjtakken-mak@hetnet.nl
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LANDELIJKE FUCHSIAWEDSTRIJDEN REGIO 8

ZATERDAG  11 SEPTEMBER 2010

Tijdens de Fuchsiavriendendag

 in de Botanische Tuinen Utrecht - Fort Hoofddijk - Budapestlaan 17,  UTRECHT

Alle NKvF-leden en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Kom genieten van de aangeboden planten voor de wedstrijden. Ook uw planten zijn daarbij 

welkom.

Ze zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Neem de uitdaging aan en

DOE MEE AAN DE WEDSTRIJDEN!!!!

Er zijn vijf verschillende categorieën, waarvan onderstaand de verkorte reglementen.

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee.

Er zijn geen beperkingen voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, potmaat, vorm, kleur, 

enzovoorts.  

Newmancup.

Bestemd voor de mooiste buisvormige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten 

opzichte van de sepalen verhoudt als 3:1. Voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, potmaat, 

kleur, enzovoorts gelden geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze 

categorie valt, beslist de keuringscommissie.

Mia Goedman trofee

Wedstrijd om de mooiste Botanische fuchsia. Er gelden geen beperkingen voor wat betreft 

ouderdom, potmaat, kleur, enzovoorts.

Arends trofee

Wedstrijd om de mooiste dubbele hangfuchsia. Potmaat 26 cm. Voor soort cultivar, ouderdom,  

potkleur, enzovoorts gelden geen beperkingen. Ook muurhangers zijn welkom.

NKvF-bokaal

Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld van de offi  ciële 

Cultivarlijst. Er worden geen beperkingen gesteld aan potmaat, kleur en vorm van de plant.

Alle planten dienen gezond, zonder ongedierte en in schone pot te worden aangeleverd.

Planten inleveren:  11 september  2010 van 09.30 uur tot 12.00. 

Denk om lijstje met plantennamen en toon uw ledenpas. 

Prijsuitreiking: 15.30 uur.

Planten afvoer: 16.30 uur.

Inlichtingen Hans van Aspert, tel.nr. 026 3512122  
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Uitnodiging Fuchsia vriendendag in de tuinen van De Botanische tuin van Utrecht  op 
11 september  2010.

Dagprogramma

10.15 uur Opening voorzitter  Mario de Cooker

10.20 uur Hartstochtelijk de natuur beleven Corry Schenk en

 Op de Veluwe 1e gedeelte Co de Boswachter 

11.20 uur Lezing Botanische Fuchsia’s  Henk Hoefakker 

12.20 uur Bijen en  biodiversiteit  Louis v.d Goor en Jac Coolen

13.20 uur Hartstochtelijk de natuur beleven Corry Schenk en 

 Op de Veluwe 2e gedeelte met afsluiting Co de Boswachter

 Jachthoorngeschal

14.20  uur Dia-presentatie Europese tuinen   Flip van Elshout

15.30 uur Prijsuitreiking foto-wedstrijd Henk Takken

15.30 uur Prijsuitreiking Landelijke wedstrijden Jo Kempe 

16.00 uur Uitslag loterij Mario de Cooker

16.15 uur Sluiting door de voorzitter Mario de Cook

Hierbij nodigen we u van harte uit voor  de fuchsia-vriendendag van de NKvF. 

De meeste informatie over deze dag vindt u in het juni-nummer van de Fuchsiana. 

Verder volgt hier nog een aantal aandachtspunten:

Geeft U zich vóór 15 augustus op voor deze dag!

Bij de inschrijvingstand (neem uw ledenpas mee!!) ontvangt iedereen bij de blauwe of groene 

kaart een lot  voor de loterij waarvan de trekking om 16.00 uur wordt gehouden. 

DUS: BEWAAR  UW LOT GOED. 

Lezingen en presentatie’s zijn in de Wachendorff-zaal  in het kassencomplex.

Op het grasveld geeft  de Botanische Groep een presentatie van de huidige collectie Botanische 

fuchsia’s, zoals die in Nederland aanwezig is.

Tweemaal per dag wordt door medewerkers van de  Botanische Tuin een rondleiding verzorgd.

Op het plein zijn verder diverse stands aanwezig: zie Fuchsiana van juni.

De prijsuitreikingen en sluiting vinden plaats op het feestplein.

In verband met het 45-jarig bestaan krijgen de bezoekende leden van de NKvF een klein 

aandenken.

Wij hopen die dag veel leden te mogen begroeten en wensen u allen een plezierige en leerzame 

dag toe.

 

Het Hoofdbestuur.
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Routebeschrijving Botanische Tuinen, het Kassencomplex (zie tevens de plattegrond)

Openbaar vervoer

Vanaf Station Utrecht Centraal neemt u buslijn 11 naar de Uithof. Bussen vertrekken om de 3-5 

minuten en de busreis duurt zo’n 20 minuten. Stapt u uit bij halte Botanische Tuinen. 

Auto bezoekers en bussen 

Met de auto neemt u op de snelweg A28 de afslag Uithof. U kunt vervolgens op twee manieren 

naar de Botanische tuinen.

1 Via de hoofdingang, Budapestlaan 17; nadat u de snelweg verlaten heeft en de richting Uithof 

genomen heeft maakt de weg eerst een bocht naar rechts (stoplichten), dan naar links. U neemt 

vervolgens tweemaal de eerste afslag rechts. U bent nu op de Budapestlaan bij de Botanische 

Tuinen, alwaar parkeerplaatsen zijn (Budapestlaan, Leuvenlaan en Princetonlaan). Bij de ingang 

van de Botanische Tuinen meldt u dat u voor de receptie komt en verder volgt u de borden 

Kassencomplex. 

Voor de mensen die planten aanleveren voor de wedstrijd via de volgende route.

Nadat U de planten hebt afgeleverd rijdt U naar de parkeerplaats bij de hoofdingang

2 Via de achteringang aan de Harvardlaan 10; nadat u de snelweg verlaten heeft en de richting 

Uithof genomen heeft maakt de weg een bocht naar rechts (stoplichten). Direct daarna maakt 

de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de afslag naar rechts.

 U kunt direct linksaf de Harvardlaan in alwaar u aan het eind het Kassencomplex vindt. Hier 

wordt U opgevangen door een van onze medewerkers.
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P 
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Vijfenveertig jaar fuchsiaherinneringen

Eerste addendum  2006 – 2007

Vanwaar dat ”addendum”en niet gewoon “vervolg”? Zeker niet om u op te zadelen met een 

moeilijk woord. Addenda speelden een belangrijke rol in onze liefhebberij: Onze Technische 

Commissie begon al in 1970 met een “Lijst van de in Nederland gekweekte fuchsia’s”. 

Aanvankelijk was dat een gering aantal en konden de nieuwe aanwinsten in een volgende 

uitgave gewoon alfabetisch worden tussengevoegd. Later werden de nieuwelingen in een extra 

uitgave, naar het voorbeeld van de “Checklist” van Leo Boullemier in aparte boekjes, de addenda, 

uitgegeven. Dat was lastig omdat je al die boekjes moest nalopen om een bepaalde cultivar te 

vinden. Dick Ahles ontwierp daarom de “Losbladige Lijst”, die in 1988 uitkwam. Het was het ei 

van Columbus. Aanvullingen konden domweg worden toegevoegd door iedere cultivar een eigen 

nummer te geven en alleen de alfabetische index met die nummers te vervangen. Hierbij dus een 

laat eerbetoon aan Dick.

Wat u gaat lezen is een klein stukje recente geschiedenis van onze vereniging. Zonder kennis van 

wat voorafging zal de waarde daarvan niet groot zijn. Ik wil u voorstellen om net als ik, zeker als u 

nog niet zo lang lid bent “Veertig jaar fuchsiaherinneringen”, liefst vooraf, nog eens door te lezen.

Na deze laatste vijf jaar hebben we nog maar goed een derde van ons ledental van tijdens de 

hoogtijdagen van de NKvF (1995) over. Dat klinkt droevig, maar hoeft het niet te zijn. In de 

begintijd waren mensen overdonderd door de pracht van de exotisch ogende fuchsia’s. Het doet 

me een beetje denken aan het verhaal dat in allerlei vormen , haast in ieder fuchsiaboek zeker in 

het Verenigd Koninkrijk, te vinden is: “De kweker Lee, die voor het raam van een kapiteinsweduwe 

een voor hem volmaakt nieuwe  plant aantreft. Hij was meteen stapelverliefd op deze in onze 

verwende ogen eenvoudige magellanica-achtige fuchsia”.  En waren wij dat ook niet toen we in de 

begintijd geconfronteerd werden  met al die verschillende vertegenwoordigers van het geslacht 

Fuchsia? De mensen die door die ervaring lid werden van de toen nog kleine fuchsiavereniging, 

waren fuchsiavrienden voor het leven. Gaandeweg werd onze succesvolle club de grootste 

fuchsiavereniging van de wereld. Dat is natuurlijk niet reëel, maar kon omdat het ook steeds meer 

een gezelligheidsvereniging werd,  waarvan de leden bijvoorbeeld steeds minder belangstelling 

kregen voor technische zaken de fuchsia betreffend. Zo hebben vooral regionale bijeenkomsten 

steeds meer het karakter gekregen van dat van de “Koninklijke Maatschappij Tuinbouw & 

Plantkunde” (Groei & Bloei), die op algemeen plantengebied  nu eenmaal meer all round is en 

daarom  zomaar plantenliefhebbers  meer te bieden heeft dan een gespecialiseerde vereniging. 

Het is natuurlijk moeilijk om voor bijeenkomsten steeds weer aan fuchsia’s gerelateerde 

invullingen te vinden, omdat ieder onderwerp al eens langs kwam.  Maar zeker voor nieuwe leden 

is het nodig bij de zaak te blijven. Hoe sterk ons ledental in de voorbije jaren ook gekrompen mag 

zijn, in april 2010 tot minimaal 2400 leden, de echte fuchsiavrienden zullen overblijven, ondanks 

vergrijzing, lange buitenlandse vacanties en dubbele banen. Die eerste ontmoeting met die toch 

wel fascinerende planten laat zich niet zo licht verloochenen.

Ook deze vijf jaar konden we weer worstelen met de vraag of de naam van onze vereniging 

ons de opdracht geeft elkaars vrienden te zijn of toch die van de fuchsia. Juist als er onenigheid 

optreedt is dat een punt. Persoonlijk heb ik altijd het standpunt ingenomen dat ik een vriend 

van de fuchsia ben en dat vriendschap met medevrienden mooi meegenomen is. Er was dus 

weer onenigheid, wat in verenigingen niet ongewoon is en vaak de oorzaak van het ontstaan 

van meer verenigingen met de zelfde doelstelling. Onze Zuiderburen waren daar in het verleden 
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sterk in, wat België indertijd bij stemmingen tijdens vergaderingen van Eurofuchsia (1 stem per 

vereniging) meer dan het dubbele aantal stemmen opleverde dan het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland, de twee grootste Eurofuchsia-leden samen. Refererend aan de narigheid die in de 

jaren tachtig tot verandering van ons bestuurssysteem leidde, schreef ik in “Product of Holland 

CXLII” (juni 2007): “Weer dreigt een schisma binnen onze club. Weer staan inmiddels zeldzame 

vrijwilligers met een voortreffelijke staat van dienst tegenover elkaar. Alle ingewijden weten waar 

hun sympathie ligt en dat kan alleen het conflict maar verder laten escaleren, zoals dat eerder 

gebeurde”. Dat gebeurde gelukkig nu niet onder meer omdat een commissie onder leiding van 

Henk Takken, de oud-voorzitter (2000-2005) die weer van stal gehaald werd, de lont uit het 

kruitvat wist te halen. Helaas moest wel een nieuwe voorzitter gezocht worden om Marleen 

Crucke-de Clercq op te volgen. Een ad interim hoofdbestuur onder leiding van Henk Takken 

nam tot eind 2008 de honneurs waar, waarna Mario de Cooker, ondermeer bekend van diverse 

aansprekende veredelingsproducten, het stokje overnam en meteen tijdelijk het secretariaat 

bemande. De vereniging was weer in rustiger vaarwater.

Inmiddels hebben we weer een compleet bestuur, maar terwijl het in het begin van de jaren 

tachtig met ongeveer even veel leden geen enkel probleem was om voor allerlei zaken werkende 

leden te vinden, wordt dat steeds moeilijker. In mijn eigen regio schijnt het niet meer mogelijk 

te zijn om mensen warm te laten lopen voor een tentoonstelling, terwijl de regio daaraan  toch 

grotendeels het bestaan dankt. Opvolgers voor aftredende bestuursleden lijken al  helemaal 

onvindbaar, zodat voor het voortbestaan van de regio gevreesd moet worden.

Terwijl we vroeger in de Computer/Determinatiegroep annex Beschrijvingsgroep van de UTC 

tientallen cultivarbeschrijvers hadden, zijn er nog maar een paar mensen die dit noodzakelijke 

en interessante werk willen doen. Determinatie van fuchsiacultivars kunnen we daarom wel 

vergeten. Alleen de Botanische Groep bindt nog een flink aantal leden, die in de eerste plaats 

ons speciesbezit weten te handhaven en zelfs uit te breiden. Hierbij moet ik mijn opvolger als 

voorzitter van de UTC,  Gerard Rosema, nadrukkelijk noemen. Zo kregen we door het sponsoren 

van een Passiflora-expeditie van de heer Moerman in het zuidelijk deel van de Andes een aantal 

zaden van gedeeltelijk voor ons nieuwe botanische fuchsia’s. Ook internationaal duiken er met 

enige regelmaat nieuwe species op. Zo hebben we twee volmaakt verschillende fuchsia’s uit 

Frankrijk onder de naam F. inconnue (onbekend). Op de Vriendendag op 11 september in de 

Utrechtse Botanische Tuin hoopt de Botanische Groep uit te pakken met een grote inzending 

botanische fuchsia’s, gerangschikt naar het gebied van herkomst.

Gedenkwaardige gebeurtenissen

2006

Op 8 december  2005 overleed Riek Blom, die met haar man Chris vele jaren  het Winkeltje 

beheerde. Beiden waren drager van de Zilveren Fuchsia (Lid van Verdienste).‘ ‘Galadriel’ wordt 

uitgeroepen tot Fuchsia van het Jaar. Er wordt een nieuwe cultivar naar Herman Finkers 

vernoemd. In augustus start de Plantenziektekundige Dienst een onderzoek naar de mogelijke 

aanwezigheid van fuchsiagalmijt aantastingen. Op 20 augustus overlijdt Ton Goedman, drager 

van de Zilveren Fuchsia, oud-voorzitter van de UTC . 

2007

Na Frankrijk is de fuchsiagalmijt nu ook waargenomen in Duitsland. Ook uit het Verenigd 

Koninkrijk bereiken ons alarmerende berichten. De UTC besluit om veredeling in Nederland wel 

te stimuleren, maar geen nieuwe Veredelingsgroep op te starten, gezien de gebeurtenissen in het 
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verleden. Wel treedt er een nieuwe groep, de Winterharden Studiegroep, toe.

Viering van het 25-jarig jubileum van Eurofuchsia, opgericht op initiatief van de NKvF, in het 

bijzonder Bob Aalhuizen.

De Computer/Determinatiegroep  en de Beschrijvingsgroep van de UTC worden samengevoegd. 

De UTC bestaat 25 jaar. Na 28 jaar stopt Fuchsia Kwekerij C.Spek. Gerrie en Esther van de Velde 

nemen het stokje over. 

2008

Op 16 januari overlijdt Liesbeth Rijkoort-Moerer, oud-bibliothecaresse van de NKvF en redactrice 

van de UTC-Info, draagster van de Zilveren Fuchsia. Op 11 juni overlijdt Martin Beije, één van 

onze bekendste veredelaars. Een aantal bekende Engelse fuchsiakwekerijen sluiten hun deuren 

o.a. Kathleen Muncaster, Mike Oxtoby en Blackwell. De  fuchsiagalmijt heeft in Frankrijk ondanks 

strenge maatregelen vanaf Bretagne inmiddels Versailles bereikt.

In het juni-nummer van Fuchsiana verschijnt “Veredeling van Fuchsia’s” door Gerard Rosema. Dit 

is de start van een artikelenreeks over het kweken van nieuwe fuchsiacultivars.

In het oktobernummer van Fuchsiana verschijnt de honderdvijftigste aflevering  van “Product of 

Holland”. De eerste aflevering verscheen in december 1982.

2009

Lezing voor de Botanische Groep door Piet Moerman op 14 maart over de Passiflora-reis 

door Peru, waarbij zaad van botanische fuchsia’s werd verzameld en foto’s van species op hun 

natuurlijke groeiplaats werden gemaakt.

In het juni-nummer van Fuchsiana verscheen de vijftigste aflevering  van “Fuchsia’s in Aquarel” 

van Aat van Wijk.

Op 1 juli 2009 overlijdt Loek van der Laan-Duijvendak op zesennegentigjarige leeftijd, één van de 

eerste dragers van de ”Gouden Fuchsiaspeld “, bestuurslid van 1971 tot 1987.

De eerste Fuchsiavriendendag op 12 september in de “Tuinen van Appeltern” was een groot 

succes. Eén van de hoogtepunten was de tuin met uitsluitend winterharde fuchsia’s van de 

“Winterharden Studiegroep”. 

2010

Eindelijk weer een ouderwetse Nederlandse winter, gevolgd door een voor fuchsia’s te koud 

voorjaar. Opheffing van het sevicepunt van de vereniging, vroeger het winkeltje.

Fuchsiavriendendag 2010  in de “Botanische Tuin” te Utrecht met speciale aandacht voor species.

Op naar het vijftigjarig jubileum van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Is het 

geen mooi teken voor de komende vijf jaar dat het elftal van het fuchsialand Chili bij het 

wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika gekleed ging in de klassieke fuchsiakleuren, een 

rood shirt en een donkerpaarsblauwe broek. Net F.magellanica-bloemetjes dansend in het groen. 

In Japan zegt men niet voor niets dat je ook door het oog van een naald de hemel kunt zien. En 

tenslotte: we zijn nog steeds gevrijwaard gebleven van de Braziliaanse fuchsiagalmijt.

H.J. de Graaff.
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45 jaar Lid.

U leest het goed! Wij hebben op Texel de familie Zwijnenburg 

wonen, die al 45 jaar lid zijn van onze vereniging. 

Lid dus vanaf de oprichting van de NKvF. Dit kunnen wij 

niet zomaar voorbij laten gaan, vonden de leden van het 

hoofdbestuur! Vandaar dat onze secretaris woensdag 23 

juni, na een afspraak gemaakt te hebben met de familie 

Zwijnenburg, de boot heeft genomen en naar Texel is gegaan. Hij is daar op de fi ets gestapt met 

een prachtig boeket bloemen om die aan de heer en mevrouw Zwijnenberg te overhandigen 

namens de NKvF. 

De familie heeft jaren in Boskoop gewoond. De heer Zwijnenburg heeft daar een boomkwekerij 

gehad. Hij is 17 jaar geleden naar Texel verhuisd en daar verder gegaan. 

Zo’n zeven jaar geleden is hij met dit bedrijf gestopt en thuis in zijn eigen tuin aan het werk 

gegaan.

Wat een prachtige tuin! Allerlei soorten vaste planten en heel mooie bomen. Je ogen bleven 

nieuwe planten en plekjes in de tuin ontdekken. Al wandelend kwam je in een nieuw gedeelte 

terecht zoals met een vijver waarin prachtige waterplanten, rotsplanten en natuurlijk ook 

de fuchsia! Het is teveel om allemaal op te noemen. Zelfs een fl at voor de bijen, hommels en 

andere insecten. Onder het genot van een kopje koffi  e, heerlijk in de tuin, met muziek op de 

achtergrond van de kippen en de haan, die zich toch ook wel wilde laten horen, hebben mijn 

man en ik daar heel erg genoten. Het was een prachtige dag, het weer, de tuin, de ontmoeting 

met de familie Zwijnenburg en de natuur van het eiland, het was geweldig!

Wij hopen dat de familie Zwijnenburg nog vele jaren lid kunnen zijn van de NKvF! 

Wie weet op naar het 50-jarig lidmaatschap!

Margo Vaandrager, secretaris NKvF.

Jubilarissen

2010
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45 jaar  Lid lid, Mieke Meursing.
Mieke Meursing, 93 jaar oud en de enige nog in leven zijnde 

oprichtster van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 

hier op de foto met haar inmiddels overleden man.  Ze 

woont in Canada en draagt onze vereniging nog een warm 

hart toe. Ook haar hebben we vanwege haar 45-jarig 

lidmaatschap een cadeautje gestuurd.

Ze denkt met genegenheid en respect terug aan degenen 

die haar hielpen de vereniging op te richten, Anette 

Sicherer, Louk van de Laan, Rie Kalis en Margaret Klein.

Ze stuurt ons warme en beste wensen voor de toekomst 

van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.

Mevrouw Mien v. Oirschot
40 jaar lid van de NKvF.
Wie kent haar niet, Mien van Oirschot, 92 jaar 

oud en nog steeds fuchsialiefhebster in hart en 

nieren. En bijna iedereen kent wel de fuchsia die 

naar haar vernoemd is.  

Op  19 maart tijdens  de jaarvergadering van 

regio De Kempen mocht Mien haar vergulde 

speldje  in ontvangst nemen waar ze bijzonder 

trots op is. Twee speldjes. Aan de ene kant het 

zilveren en aan de andere kant het vergulde. 

Mien, nogmaals van harte gefeliciteerd.

Namens het bestuur, Tiny v.d. Sande

Jubilarissen

2010
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‘Squadron Leader’, Goulding 1986 UK. AFS-nr: -

Gegevens over de afstamming gingen bij de kweker verloren. De naam van deze vrij vroege introductie 

van Edwin Goulding roept de sfeer bij ons op van de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog en de 

Slag om Engeland, toen jonge Britten en hun bondgenoten, soms net van school, als vrijwilliger bij 

de Royal Air Force in hun Spitfi res een strijd op leven en dood voerden om hun land te beschermen 

tegen de Duitse luchtbombardementen. Ze wonnen deze heroïsche strijd ten koste van enorme 

verliezen. Ik stel me zo voor dat deze fuchsia, waarover Rie Dekker schrijft 'mooie hanger met 

zuiver witte sierlijk hangende bloemen”, kan worden gezien als een saluut aan een gesneuvelde 

formatieleider. Bij de beschrijving is er een verschil tussen die van Edwin in “Fuchsias, the complete 

guide' en die in onze losbladige lijst: volgens de Engelse opvatting is deze cultivar dubbelbloemig 

en wij stellen dat de bloemen enkel zijn met per kroonblad vier tot vijf petaloïden. Dit vanuit een 

moderner standpunt , omdat de extra 'kroonbladen' niet alleen kleiner zijn, maar ook afwijken in 

kleur of vorm en vaak slechts rudimentair aanwezig zijn. Als u een mooi voorbeeld van petaloïden wilt 

zien moet u naar die van 'Medusa' kijken. Bij mijn weten is ‘Squadron Leader’ nooit voor veredeling 

gebruikt, of het moest zijn door Edwin zelf in de periode waarvan zijn kruisingsgegevens verloren 

gingen. Deze cultivar vormt mooie bossige planten met korte stengelleden en is te gebruiken als echte 

hanger in bakken op een luwe, niet te zonnige plaats in de tuin. Tien weken na de laatste topbeurt 

hoort de plant volop te bloeien.

H.J. de Graaff . 
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‘Squadron Leader’ Foto: Jos Wagemans
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'Marina-Kelly’ Foto: Jos Wagemans
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‘Marina-Kelly’, Massé-Marcenac 1995 
FRA. AFS-nr: 3419

‘Papy René’ x ‘Whiteknights Pearl’. 

In onze losbladige cultivarlijst is te lezen : ‘Papy René’ x ‘Willie Tamerus’en als introductiedatum 

1990. Waar het de afstamming betreft moet de vader echt ‘Whiteknights Pearl’ zijn, omdat 

dit in de AFS-registratie wordt vermeld. Bekend is wel dat René Massé met beide ouders heeft 

gewerkt. Waar het de introductiedatum betreft gaan we in Nederland uit van de eerste keer dat de 

cultivar ergens genoemd wordt, in dit geval 5 jaar eerder dan de plant werd geregistreerd door de 

American Fuchsia Society, wat hun datum 1995 verklaart. ‘Marina- Kelly’ behaalde het “Certifi cat 

de Merité” (Getuigschrift van Verdienste) in 1994 bij de Franse Selectie Commissie op grond van 

de bloemkleur. Bij het ontstaan van ‘Marina-Kelly’ was er een samenwerking tussen René Massé en 

zijn collega en plaatsgenoot Luc Marcenac. Zo is er ook sprake van samenwerking met de kwekerij 

van Marcel Delhommeau waar Massé's nieuwigheden worden geïntroduceerd. De moederplant 

‘Papy René’ werd door René veelvuldig toegepast bij zijn kruisingen. In afwijking van wat mag 

worden verwacht van een fuchsia, is onze cultivar vaak vijftallig, een afwijking die bijvoorbeeld ook 

voorkomt bij ‘Fiery Spider’. De natuurlijke groeiwijze is die van een halfhanger wat mogelijkheden 

biedt voor het opkweken als hanger of opgaande struik met wat steun. De beste standplaats is 

zo licht mogelijk, zelfs volle zon wordt verdragen. Tot onze spijt hoorden we dat vorig jaar de 

fuchsiagalmijt werd ontdekt in de tuin van René. Wat dit betekent in verband met de in Frankrijk 

geldende voorschriften is onduidelijk, maar de verspreiding van zijn introducties uit Sainte Marie 

Sur Mer (Pornic) zal daar problematisch door worden.

Er kan naamsverwarring optreden met ‘Marie Kelley’, Ricard 1999 B. AFS-nr: 4182, maar deze 

cultivar is roze-paars van kleur.

H.J. de Graaff . 
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Saturnus’

2. ‘Kath van Hanegem’

3. ‘Straat Soenda’

4. ‘Bon Accord’

5. ‘Straat Napier’

6. ‘Summerdaff odil’.

Uw oplossing vóór woensdag  1 september 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 55:

1. ‘Poermenneke’

2. ‘Lambada’

3. ‘Svenny’

Uit de goede oplossingen bepaalde het lot als winnaar:

Jo Heltzel, Kerkrade.

fotopuzzel 56

1. 2. 3.
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Fuchsia’s in aquarel – 57 

‘Condor’

Götz 1993 DTS. NKF 3148.

Fuchsia met een middelgrote, enkele bloem die uitstekend geschikt is om er een stam van te kweken. 

De plant kan zeer rijk bloeien. Deze sierlijke fuchsia vraagt  om een plaats in halfschaduw.
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Aat van Wijk

F. crassistipula

Een botanische fuchsia, species, voorkomend in Colombia, Zuid-Amerika, die ook bij ons kan 

uitgroeien tot een fl inke struik van wel twee meter. De plant vraagt om een beschaduwde plaats.
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Als u tijdens de Vriendendag in Utrecht de species ziet, gerangschikt naar het 

gebied van herkomst, doen zich mogelijk de vragen voor: hoe kwamen ze daar en 

hoe komen ze er zo verschillend uit te zien? Ik hoop daar enig inzicht in te geven. Allereerst het 

geslacht Fuchsia heeft zich alleen verspreid binnen Zuid- en Midden- Amerika; Mexico; Nieuw-Zeeland 

en Australië. Waar elders fuchsia’s worden gevonden is dat het gevolg van mensenwerk. In Zuid-

Engeland en Ierland groeien dus geen inheemse fuchsia’s en de schrijver van middeleeuwse detectives 

die op een Iers eilandje rond 800 v.C. fuchsia’s situeerde was daarmee rond 10 eeuwen te vroeg. De 

verspreiding van het geslacht Fuchsia heeft zich voltrokken in een tijd dat er geen mensen waren om 

daarvan verslag te doen. Het enige waarvan we uit kunnen gaan is waar we nu de meer dan 100 species 

vinden en het feit dat in Australië ruim 30 miljoen jaar geleden fuchsia’s leefden die nu gevonden fossiel 

stuifmeel achterlieten. Verder moeten we ons een voorstelling maken van de evolutie van de fuchsia  

gedurende naar schatting 50 miljoen jaar.

De huidige gedachte is dat rond 65 miljoen jaar geleden onze aarde getroff en werd door een 

reuzemeteoriet, die door enorme stofwolken het aardoppervlak verduisterde. De sauriers 

(reuzenreptielen) stierven uit door afkoeling, maar er waren meer ingrijpende gevolgen. Na de catastrofe 

ontstond een nieuwe aarde. Er was een enorme ontwikkeling bij de bloemplanten, daarvoor bestonden 

de bossen voornamelijk uit de primitievere varens, paardenstaarten, wolfsklauwen en mossen van 

ongekende afmetingen, waarvan we de fossiele resten in steenkool vinden. Waar het de fauna betreft 

luidde het een ongekende groei van de Geleedpotigen en vooral de Insecten in en begon de opmars van 

warmbloedige Gewervelden als vogels en zoogdieren. De eerste mensachtigen ontstonden vermoedelijk 

pas 2,5 miljoen jaar geleden. De gedachte is dat ergens tussen 65 miljoen jaar en 30 miljoen jaar geleden 

de eerste fuchsia groeide in het beboste zuidelijke gedeelte van Zuid-Amerika. Van daaruit voltrok zich 

de verspreiding en de verdere evolutie van het geslacht.

Bij die evolutie speelden twee mechanismen een hoofdrol: mutatie, waardoor verschillende 

eigenschappen ontstonden en selectie waardoor de best aangepaste exemplaren overbleven. We weten 

dat er landverbindingen waren tussen het Amerikaanse continent en het Zuidpoolgebied, dat toen 

veel warmer was, en vandaar naar Nieuw-Zeeland en Australië. De verspreidingsafstand over water 

van fuchsiazaad is immers niet meer dan een vogel kan afl eggen tussen het eten van de bessen en het 

zich ontlasten. De verspreiding naar het noorden moet plaatsgevonden hebben langs de Andes tot in 

Mexico. Onderweg vonden allerlei aanpassingen plaats veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaat (zoals 

knolvorming en bladval om een droog jaargetijde te overbruggen) of bestuivingsmogelijkheden (langere 

of kortere bloembuizen en relatief grote kleurige bloemen met veel nectar om kolibries te lokken en zich 

te laten specialiseren op een bepaalde soort en insecten zoveel mogelijk uit te sluiten). In Mexico vinden 

we juist fuchsiasecties die gericht zijn op insectenbestuiving met korte bloembuizen en kleine bloemetjes 

maar wel veel bij elkaar (sectie Schufi a met schermen en sectie Encliandra waarvan sommige mensen 

zeggen dat ze geur verspreiden). Klimaat heeft in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika ook gezorgd 

voor het ontstaan van winterharde species van de sectie Quelusia, iets wat mogelijk ook gebeurd is in de 

hogere delen van de Andes waar vertegenwoordigers van de sectie Hemsleyella voorkomen. 

Uiteraard is er veel meer maar in het bestek van Product of Holland moet ik me beperken. De indeling 

in secties verenigt soorten die een nauwere verwantschap vertonen (DNA-onderzoek van Paul Berry) 

en begrijpelijkerwijs in een zelfde gebied groeien. Toch zijn er onverwachte overeenkomsten bijvoorbeeld 

waar het betreft de blauwe kleur in bloembuis en kelk bij de Nieuw-Zeelandse soorten en die van de 

sectie Hemsleyella ,waarbinnen ook geel voorkomt  zoals bij F. procumbens wat we ook tegenkomen bij 

CLXIIIproduct of 

   Holland
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F. splendens uit de Ellobium sectie die ook veel andere overeenkomsten heeft met de sectie Hemsleyella. 

Sommige species hebben zich vermengd met soorten uit hun omgeving. Gebeurde dat lang geleden 

dan beschouwen we die kruisingen als echte species. Bij recente gevallen houden we het op natuurlijke 

kruisingen, zoals ‘Rosea’ (F.magellanica x F.lycioïdes), ‘Speciosa’(F. splendens x F. fulgens) en F.x colensoi (F. 

excorticata x F. perscandens). Als veredelaar heb je het gevoel dat je meehelpt in een evolutieproces dat 

in de natuur niet mogelijk is door de afstanden. Neem bijvoorbeeld John Wrights kruising ’Whiteknights 

Ruby’ met ouders F. triphylla uit het Caraïbisch gebied en F. procumbens uit Nieuw-Zeeland. Ik hoop 

dat na dit verhaal vooral veredelaars inspiratie opdoen uit de show van de Botanische Groep op 11 

september. Tenslotte heeft het veredelen met behulp van species de Nederlandse veredelaars roem 

gebracht. 

Lisse, 5 juli 2010.

H.J. de Graaff .

regio's doen

hun verhaal

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg.

Regio 29, de offi  ciële naam is: Midden- en Zuid-Limburg.

Onze regio grenst aan regio 28, Midden- en Noord-Limburg. 

Het jaarprogramma dat onze leden geboden wordt, begint altijd in januari met de nieuwjaarsbijeenkomst in 

ons vaste lokaal: Trefcentrum Kerensheide. Het programma is dan niet zo strak, er is een natje en droogje met 

natuurlijk Limburgse vlaai. In de loop  van de avond volgen dan nog de kleine warme hapjes. 

Er wordt gedurende de avond een terugblik getoond op het achter ons liggende verenigingsjaar, uitgebreid 

met plaatjes van  de tuinen van twee leden. Verder is dan gezelligheid troef.

Gedurende het jaar hebben wij enkele thema-avonden met spreker, en omdat twee van onze bestuursleden 

ook lid zijn van een Belgische fuchsiavereniging, komen we daar ook vaak goede sprekers tegen, die we dan de 

grens over halen.

Ieder jaar houden wij in het voorjaar onze vaste stekkenmorgen en in het najaar de snoeimorgen in de tuin 

van IVN Stein. Een bijzondere locatie die zich hiervoor uitstekend leent.

De vereniging organiseert ook jaarlijks een plantenwedstrijd voor de leden.

Dan komen de bijbehorende medailles en de wisselbeker weer uit de kast.

In het voorjaar, tijdens een van onze bijeenkomsten, houden wij altijd een verloting van nieuwigheden van de 

fi rma Michiels ter versterking van de kas.

Geliefd is ieder jaar onze busreis. Natuurlijk met etentje op de terugweg. 

Het bestuur bestaat momenteel uit slechts drie leden, en heeft zeer dringend versterking nodig.

Binnen onze vereniging zien wij ook het ledental dalen, mede door vergrijzing en weinig aanwas. Maar regio 

29 is nog altijd een mooie en leuke groep fuchsiavrienden.

Het bestuur probeert altijd een zo leerzame en nuttige of mooie lezing te vinden, en de andere avonden zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze trouwe leden.

Vorig jaar hebben we ook een nieuwe website laten bouwen, waarop we erg trots zijn.

Het bestuur hoopt hiermee een bijdrage aan de leden te leveren in de beleving van hun hobby.

Hans Jonker. voorzitter.
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‘Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 3: Zomerreis 26 juni 2010. Open 

Tuinen deze zomer. “Tuin en Historie in Beeld 2011”. De Doorgeefpen.  Regio activiteiten. Bezoek 

Kwekerij Michiels. 

‘De Veluwse Fuchsiabode’ (regio 7, Veluwe) nr. 3: Lezing over bestrijdingsmiddelen door Cees 

Spek. Activiteitenkalender.  Open Tuinen. Postzegels met fuchsia afbeeldingen. Camellia. 

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 3: Vraagbaak speciaal voor nieuwe leden.  Agenda 2010. 

Teudebell’n Zomerpuzzel. Jaarverslag 2009 regio 2, Groningen. Onze jaarlijkse reis. Reactie Fuchsia 

Top Tien.

‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 2: Fuchsialiefhebbers Stekkenmarkt. Tja, PR, wat 

is dat? Bij Th eo Jeukens in de kas. In gesprek met... Gerard en Rikie Lansink. Gezocht: Fuchsia’s en 

fuchsiaspullen.

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Op bezoek bij … Paul 

en Anneke Otten. Ineke’s tuindagboek en andere zaken. Persbericht: ‘Fuchsia’s in de Zomerzon’. 

Fuchsia geursachet.

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 2: Kweekwedstrijd 2010. Baskets maken bij de familie 

Hommers en Gommer. Open tuindagen. Even puzzelen. Het 2e interview met Klaas Oldengarm. 

Bericht uut Coevern.

‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Verslag van de Algemene ledenvergadering. 

Activiteiten 2010. Houdbaarheid bestrijdingsmiddelen. Fotowedstrijd. Magnesium, onmisbaar 

voor een gebalanceerde voeding. 

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 3: Mededelingen van de showcommissie. 

De wedstrijdplant (‘Dark Eyes’). Tips voor het opkweken van de wedstrijdplant. De juiste 

snoeimethode bij elke fuchsiagroep.

‘Minibel’ (regio 4, Flevoland e.o.) nr. 2: Voorjaarsstekkenmarkt in Dronten. Stekken ruildag 

IJsselmuiden 2010. Foto impressies Dronten en IJsselmuiden. Verslag ledenvergadering 2010. Foto’s 

botanische fuchsia’s.  

‘Fuchsia Koerier’ (regio 25, De Kempen) nr. 2: Spoorelementen helpen gebreksziekten in fuchsia’s 

voorkomen. Op bezoek bij Kees en Nellie Lavrijsen. Stekcursus bij Jan Comperen. Stekkenruil/

contactdag. Open tuindagen 2010.

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eil. Van Dordrecht e.o.) nr. 2: Verslag van de voorjaarsvergadering 2010. 

Open tuinentocht regio 20. Fuchsia in woord en beeld: ‘Merry go Round’. Bestuurders gaan en 

bestuurders komen. 

‘Furore’ (regio 19, Rotterdam) nr. 2: De voorzittersbel. Leden wel en wee.  Verslag 

voorjaarsvergadering. Show 22 t/m 24 juli 2010. Open tuindag. Fuchsiapromotie bij Overvecht.

‘De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 2: Brugmansia. Zomeractiviteiten. Opentuindagen 2010. 

De doorgeefpen: familie Jacobs, Zundert. 26 mei 2010: Busreis, een verrassing. Foto’s van de 

verrassingsreis.

‘Fuchsiaproat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 2: Busreis in samenhang met Bloem & Tuin.  

Verslag jaarvergadering 2010. Stekkenmarkt in ‘Den Akert’ in Geldrop. Open tuinen 2010. Bloem 

& Tuin 23 juli t/m 1 augustus.  

‘Van Buis en Bloem’ (regio 16, Heuvelrug) nr. 33: Van de activiteitencommissie. Regio agenda 

2010. Ingezonden. Bedankt. Wel en wee. Busverslag naar Ector. Geluk. Vraag en aanbod. De 

fuchsia stekken. 

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 4: Agenda 2010. Open tuindagen 2010. Stekkenmarkt 2010. 

regiobladen
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Plantjesdag Hortus Haren. Onze jaarlijkse reis. Zomerlaidje. Fuchsia top 10. Plantenkeuring en 

Herfstwandeling.

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) nr. juli: Activiteitenkalender 2010. Barbecue. Zieken. 

Verdien een cadeaubon van € 5,00. Botanische fuchsia’s 9. Op bezoek bij Kees en Nellie Lavrijsen. 

Nogmaals E-mailadressen.

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 4: Activiteitenkalender 2010. De ruiltafel. Wel en 

Wee. Hanging-baskets maken. Sphagnum. Voor u gelezen: Botanische Fuchsia’s. Juni.

‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 2: Oantinken oan Sjoukje. Hoogzomer Fuchsia-Floralia 

festival in Oudehorne. Busreisje op 11 september. De prachtige open tuinen in Friesland. Op 

bezoek bij Roel Rodermond en Boukje v.d. Dam.

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 4: De Kaapse Bossen. Botanische fuchsia’s 22. 

“On”kruiden 12 – Cichorei. Opkweek hanger. Investeren in de toekomst. Fuchsialiefhebber aan 

het woord.  

regio-    kalender
Regio 1, Friesland
 28 aug. ’10: Hoogzomer Fuchsia-Floralia festival  in “De Vallei” te Oudehorne met 

Floraliaplantenkeuring en Chinees buff et.
 11 sep. ’10: Naar de Fuchsiavriendendag in de Botanische Tuinen van Utrecht.
 16 okt. ’10: Najaarsledenvergadering.
 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie.

Regio 2, Groningen
 4 aug. ’10: Reis naar Ampie Bouw in ’t Harde. 
 4 sep. ’10: Herfstwandeling in de heemtuin te Muntendam.
 9 okt. ’10: Najaarsvergadering in Zuidbroek. 
 11 dec. ’10: Kaarten en sjoelen.

Regio 3, Drenthe
 21 aug. ’10: Keuring wedstrijdplanten bij de familie Ter Haar, Oranjedorp. Aanvang 13.30 uur.
 9 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst in Elp. Aanvang 13.30 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.
  9 okt.’10: Najaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 

uur.
 Regio 5, Twente-Salland
 20 sep. ’10: Ledenbijeenkomst nieuwe seizoen. Aanvang 19.30 uur.

Regio 7, Veluwe
 25 aug. ’10: Verkiezing H. v.d. Beek trofee bij de familie Davelaar, Voorthuizen. Aanvang 19.00 uur.
 3, 4 en 5 sep. ’10: Mini Fuchsiashow “Klompenweekend” Twello.
 13 nov. ’10: Stamppotbuff et.

Regio 8, Zuid Gelre
 18 sep. ’10: Bijeenkomst met clubwedstrijd en lezing over succulenten in het kerkelijk centrum 

van Taborkerk, Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.
 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing.
 26 mrt. ’11: Jaarvergadering. 
 14 mei ’11: Barbecue met spelelement.
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Regio 9, Noord-Holland Noord
 18 sep. ’10: Bijeenkomst; sluiting stekkenwedstrijd.
 6 nov. ’10: Bijeenkomst.
 18 dec. ’10: Bijeenkomst.
 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst.
 19 feb. ’11: Jaarvergadering.
 26 feb. ’11: Potgrond ophalen.
 9 apr. ’11: 1e Uitje activiteitencommissie.
 7 mei ’11: Bijeenkomst/stekkenwedstrijd/stekkenruilen c.q. verkopen.

Regio 11, Noord-Holland Midden 
 2 t/m 7 aug. ’10: Fuchsiashow bij Tuincentrum Overvecht te Zaandam.
 21 en 22 aug. ’10: Mini-fuchsiashow Volkstuincomplex “De Hofgeest” in Santpoort.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek
 31 jul. ’10 t/m 5 aug. ’10: Fuchsiashow Theodotion te Laren.
 19 okt. ’10: Ledenbijeenkomst te Hilversum. Aanvang 19.30 uur.

Regio 15, Midden Nederland
 6 sep. ’10: Regiobijeenkomst.
 1 nov. ’10: Regiobijeenkomst.

Regio 16, Heuvelrug
 21 aug. ‘10: Oudhollandse spellendag/keuring wedstrijdplanten.
 November ’10: Najaarsbijeenkomst.
 Januari ’11: Nieuwjaarsreceptie.
 Februari ’11: Stamppotbuffet.
 Maart ’11: Busreis naar Ector. 
 April/mei ’11: Voorjaarsvergadering.

Regio 17, Rijnland
 18 sep. ’10: Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp. Aanvang 14.00 uur.

Regio 19, Rotterdam
 9 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst bij Volkstuinvereniging ‘De Amateur’.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.
 2 okt. ’10: Snoeidemonstratie.
 30 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden
 7 aug. ’10:  Open Tuinen familie Klok, Zwartewaal en familie van Weezel, Stellendam.
 23 okt. ’10: Najaarsvergadering in ’t Centrum te Rhoon. Aanvang 14.00 uur.

Regio 23, West Brabant
 14 aug. ’10: Themadag met keuring en dialezing.

Regio 24, Midden-Brabant
 Week 24, 25 en 26: Fuchsiaweken bij TC Overvecht te Boxtel en Tilburg.
 21 aug. ’10: Martien de Kleintrofee bij Marie-José en Mies Habraken.. 
 2 okt. ’10: Snoeiochtend bij Mia en Jan Megens te Gemonde.
 7 okt. ’10: Najaarsbijeenkomst met Gerard Rosema over Veredelen.

Regio 25, De Kempen
 21 aug. ’10: Fietstocht/opkweekwedstrijd.
 25 sep. ’10: Contactdag.
 29 okt. ’10: Najaarsvergadering.
 7 jan. ’11: Nieuwjaarsvergadering.

Regio 26, Zuidoost Brabant
 23 sep. ’10: Ledenavond met o.a. lezing door gids Natuurmonumenten.
 11 nov. ’10: Ledenavond.

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg
 7 sep. ’10: Trefcentrum Kerensheide,  Wedstrijdplantenavond. Aanvang 19.30 uur.
 11 sep. ’10: Busreis naar Vriendendag NKvF in Utrecht.
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Andere kuipplanten (6)
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.

ABUTILON

De Abutilon hoort tot de familie van de malva-achtigen en 

komt voor in de tropische en subtropische gebieden. Deze 

bekende kuipplant kent wel zo’n 150 soorten in allerlei 

kruisingen en kleuren. Abutilon megapotamicum, ook wel 

Belgische vlag genoemd, neemt een aparte plaats in binnen het 

grote assortiment.

overwinteren

Laat de Abutilon zo lang mogelijk buiten staan; deze plant kan 

zelfs 1 tot 2 graden vorst verdragen. Bij dreigende nachtvorst 

zet ik deze kuipplant dan tegen het huis aan en daar blijft de 

temperatuur meestal wat hoger. Als de winter echt invalt moet de Abutilon naar binnen; de ideale 

Open
  

tuinen

In het juninummer van Fuchsiana heeft u kunnen aantreff en een lijst van de open tuinen. Hieronder 

een aanvulling voor zover het open tuinen in augustus betreft. Voor andere open tuinen in augustus 

verwijzen wij u naar het juninummer.

Regio 6, Oost Gelderland:

14-15-16 augustus: Fam. Elsman, Baron v.d. Heydenlaan 24, Wichmond  10.00 uur tot 18.00 uur;

14-15 augustus: Fam Wisselink, Lovinkweg 24, Gaanderen  vanaf 10.00 uur.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden:

7 augustus: Kees van Weezel, Eendrachtsweg 31, 3251 AH Stellendam, 0187 492569 van 10.00 – 16.00 

uur. Op andere dagen na afspraak.

7 augustus: Leen Klok, Abbewerveweg 1a, 3238 LH Zwartewaal, 0181 461869 van 10.00 – 16.00 uur.Op 

andere dagen na afspraak.

Alle donderdagen in augustus: Chiel Donkersloot, Dwarsweg 9, 3257 LC, 0187 631681 van 13.00 – 16.00 

uur.

Abutilon
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wintertemperatuur ligt dan tussen 5 en 10 graden. (De Belgische vlag overwintert graag wat warmer bij 

minimaal 10 graden.)

Bij het overwinteren kan de Abutilon zelfs in het donker staan al zal hij dan wel zijn blad verliezen, maar 

de voorkeur heeft toch wel een lichte standplaats. Matig terug snoeien in de herfst is aan te bevelen; laat 

op de zijtakken 3 ogen staan. De definitieve snoei kan beter in het voorjaar verricht worden als de plant 

weer gaat uitlopen. 

De potkluit licht vochtig houden en mag dus niet uitdrogen.

vormgeving

Vanaf het beginnende stadium van stek of zaailing kan er een struik van worden gekweekt op dezelfde 

manier als bij de fuchsia: regelmatig wat toppen. Zelf geef ik de voorkeur aan de zuilvorm. Ook hier 

volgen we de werkwijze als bij de zuil-fuchsia’s. De takken van de Abutilon hebben wel de neiging wat 

langer uit te groeien. Maar als er tijdens de bloei een zijtak zomaar verdort, kan die worden weggeknipt 

doordat  een verse tak daaronder het gat wel opvult. De top kan er op de gewenste hoogte uit en de 

Abutilon is weer toonbaar.

verzorging

In het vroege voorjaar als de Abutilon weer gaat uitlopen, wordt hij overgepot in een goed doorlatende 

potgrond; niet alleen de plant kan nu verder worden teruggesnoeid, maar ook van de wortels kan rustig 

wat weggenomen worden. Wacht bij het snoeien wel totdat in de oksels leven komt; knip dan terug 

tot 1 of 2 ogen boven de uitloper. Als die tak weer 2 ogen heeft, top dan nogmaals. Laat de takken dan 

doorgroeien; ze worden wel wat lang en kunnen worden opgebonden naar de hoofdstam toe. Haal in het 

begin de knoppen er uit voor een goede groei.

Half mei gaat de plant naar buiten en moet dan worden afgehard. (wennen aan de nieuwe situatie, 

eventueel bij koude nachten weer even binnen zetten)

De Abutilon kan zowel op een half beschaduwde plaats staan als zonnig. Naar gelang de groei krijgt 

hij meer water; mest maandelijks met een handje culterra. Als het even kan deze bemesting wat in de 

bovenste laag potgrond inwerken met een klein harkje of iets dergelijks. Om een doorlopende bloei te 

bevorderen is het wegnemen van de zaadbollen van belang .

vermeerderen

Net zoals bij de fuchsia nemen we meestal een kopstek, 

het bovenste deel van een zijtak; gebruiken we wat 

stekpoeder en plaatsen de stek in een kweekkastje bij een 

bodemtemperatuur van 20 tot 25 graden. Is de stek wat sterk 

verhout, haal dan met een scherp mes wat van de bast af.

De Abutilon kan ook heel goed gezaaid worden, al zijn we dan 

niet zeker welke kleur terugkomt.

ziekten en plagen

Spint, witte vlieg en bladluis willen de Abutilon nogal eens 

teisteren; op een luchtige plaats waar de wind goed doorheen 

kan waaien zijn deze problemen goed beheersbaar.

tip

De Belgische vlag is meer een klimmer dan een struik: een 

klimrek is dan aan te bevelen.

Frans van der Vorst Belgische vlag

124

                           no 4  augustus 2010



125

‘Plantenkaarten’. Kies de beste planten voor de kleine tuin

Auteur: Modeste Herwig

Omvang: 200 kaarten

Formaat: 10 bij 15 cm.

Uitgeverij: Terra/Lannoo

ISBN: 978 90 8989 146 4

Prijs: € 14,95 

Een uniek kaartsysteem voor het inrichten van een kleine tuin. 

De bekende schrijfster/tuinexpert Modeste Herwig selecteerde uit het enorme aanbod 

tuinplanten 200 planten die zeer geschikt zijn voor de kleine tuin.

Op elk kaartje staat een duidelijke foto van de plant en alle informatie om de plant op de juiste 

plek te poten, zoals winterhardheid, bloeiperiode, bladstructuur, uiteindelijke hoogte, zon of 

halfschaduw en de vereiste grondsoort.

Een eenvoudig maar duidelijk stappenplan helpt u op weg een tuin naar uw smaak te creëren. 

Ook worden er enkele inspiratietuinen op een begrijpelijke manier besproken. 

Als u de grondsoort waarop u tuiniert kent en de hoeveelheid zon die de border krijgt weet, kan 

het bijna niet mis gaan. 

Een must voor iedere praktijkgerichte tuinier die niet van ingewikkelde verhalen houdt.

Dominicus Bergsma. 

‘Boven in de stad’. Groentips voor je balkon.

Auteur: Liedewij Loorbach

Omvang: 143 pagina’s

Formaat: 153 bij 195 mm.

Uitgeverij: Kosmos uitgevers.

ISBN: 978 90 215 4757 2

Prijs:  € 15,00

In het voorwoord schrijft Liedewij Loorbach, dat ze geen groene maar bruine vingers heeft. Ook 

heeft ze geen ervaring als hortus botanicus. Ze wilde gewoon een boekje schrijven over wat er 

allemaal mogelijk is op een balkon ‘boven in de stad’. En dat is niet gering. 

Liedewij beschrijft in een aantal hoofdstukken het verzorgen van potplanten, vaste planten, 

wegwerpplanten, klimplanten, een groentetuin en een kruidentuin. 

In het hoofdstuk exterieurtips staan praktische beschrijvingen, leuke weetjes en prima tips om 

de potten, de bakken en de manden veilig vast te zetten c.q. op te hangen. 

Het boekje is vlot en begrijpelijk geschreven in eigentijdse bewoordingen met de nodige 

kwinkslagen. 

Dominicus Bergsma. 

boekbespreking
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Regionieuws Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg.

Dinsdagavond 1 juni hielden wij onze laatste ledenavond voor de zomerpauze. Als spreker hadden wij de 

heer Ghislain Philippaerts uit Belgie. Hij had een stuk of 20 van zijn fuchsia’s als bonsai meegenomen. Die 

avond vertelde en demonstreerde hij, hoe je van een prachtige fuchsia een bonsai kunt maken. Maar de 

verzorging is erg intensief. Na deze bijzondere en unieke avond, kon men zich opgeven voor de busreis 

op 11 september a.s. naar de vriendendag van de NKvF in Utrecht, met op de terugweg het inmiddels 

bekende etentje bij Leanzo in Grashoek.

De datum van de volgende avond: inlevering en jurering wedstrijdplanten op dinsdag  7 september om 

19.30 uur in Trefcentrum Kerensheide.

Voor de busreis zijn nog plaatsen vrij. Wil je nog mee, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. bij een van de 

bestuursleden.

De oproep ter aanvulling van het bestuur heeft helaas nog geen enkele reactie opgeleverd.

Wie helpt de regio 29 te overleven?

Hans Jonker.

Regionieuws

Persoonlijk (fuchsia-)postzegels.

Postzegelverzamelaars verzamelen vaak naar een thema. Bij voorbeeld: vogels, bloemen, insecten, enz. 

Eerder al berichten we u over fuchsiapostzegels. Sinds enige tijd is het mogelijk om je eigen postzegels 

te laten maken door TNT. Veredelaar Gert Jan van de Brink gebruikte die mogelijkheid om een aantal 

van zijn door hem gekweekte fuchsia’s op postzegels te laten drukken. U ziet hierbij het resultaat: 

‘Hulshorst Longhorn’, ‘Bea Wolfswinkel’ en ‘Piet den Breejen’. Op die manier kun je een wel heel 

persoonlijke boodschap versturen!
126

                           no 4  augustus 2010



127

Terug in de tijd….

In de beginperiode van de NKvF moest je er nog heel wat voor doen……….:
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De (bijna) eerste omslagen van het ‘Bulletin’:
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Dark Eyes

Snowcap

Breevis Luna

Fuchsiaweelde

Collage

"Fotowedstrijd 2009"
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'Nordseebrandung'


