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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 stekken
      www.kwekerijvandervelde.nl 
      www.fuchsiakwekerij.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       2e Paasdag
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van de

  voorzitter

Nederland is maar een klein landje. Maar als het onze hobby: het hebben en 
houden van fuchsia’s betreft, dan maakt honderd kilometer wel degelijk veel 

verschil uit.

Herman de Graaff schrijft in de vorige uitgave van Fuchsiana in zijn column Product of Holland 

(ik citeer om het weer helder op uw netvlies te krijgen): "Verder is het een heel gewoon jaar (…) 

met heel gewoon een verregende zomervakantie. Met voor fuchsia’s meestal prettige tempera-

turen en voor hun verzorgers weinig overwerk waar het water geven betreft. Wel een voordelige 

zomer voor roest."

Dan krab je je als fuchsialiefhebber in Limburg toch wel even achter de oren. Een verregende 

maand augustus, dat komt me zeer bekend voor. Maar de temperaturen daaraan voorafgaande? 

Dan besef je: ja natuurlijk, Herman heeft makkelijk praten. Hij woont in de buurt van de Noord-

zeekust, wat zowel in de zomer als in de winter aanmerkelijk mildere temperaturen oplevert. 

Dus daar geen wanhopige reddingspogingen zoals hier, om tijdens de drie lokale hittegolven de 

collectie in stand te houden. Maar we zijn er met z’n allen, naar wat ik links en rechts verneem, 

toch nog goed doorheen gekomen. 

Maar niet alles aan de kust heeft zo z’n voordelen. Wat dit jaar hier in het zuiden zeer in het 

voordeel van vele planten heeft uitgepakt is de aanmerkelijke reductie van aantasting door 

schimmels. Al vele jaren worden diverse soorten planten en bomen al veel te vroeg in het sei-

zoen, soms al in de loop van augustus, het slachtoffer van een behoorlijke schimmelaantasting. 

Als voorbeeld noem ik, onder vele andere, de prunus, de populier, de catalpa en de cornus. En 

natuurlijk ook onze eigen fuchsia, met in het verleden soms dramatische aanvallen door roest. 

Maar dit jaar geen spoor van dit alles. Zelfs op de regionale radiozender is al diverse malen aan-

dacht geschonken aan dit kleine ‘wonder’. 

Maar wees gerust. Ook wij hebben onze problemen. Alsof alle grote supermarktketens het in de 

aanbieding hebben gedaan worden er blikken vol spintmijt over ons uitgestrooid. Ook van onze 

Belgische buren aan de overkant van de Maas hoor ik soortgelijke berichten. Maar geen nood: 

dit soort plagen gaat gelukkig meestal na een tijdje weer over. Na regen komt zonneschijn. 

[Mario de Cooker, voorzitter]

Ook het laatste nummer van het jubileumjaar van Fuchsiana brengt dankzij de velen die kopij 

aanleverden weer ‘voor elck wat wils’. Heeft u suggesties wat betreft de inhoud van Fuchsiana, 

aarzel niet en neem contact op met de redactie. Veel leesplezier!

van de    redactie
[Namens de redactie Aat van Wijk]
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REGIONIEUWS
In een vorige VAN DE REDACTIE hebben wij de regiosecretarissen gevraagd om toezending van 

berichten voor de rubriek regionieuws. Wij verzoeken u, wat aantal woorden betreft, u te beper-

ken tot maximaal 250 woorden en tot onderwerpen die actueel zijn en/of onderwerpen waar 

ook andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen. De redactie behoudt zich het recht voor de 

berichten zo nodig in te korten c.q. te wijzigen. Uiteraard wordt u van een dergelijke wijziging op 

de hoogte gebracht.

Namens de redactie,

Aat van Wijk.

RECTIFICATIE
In het vorige nummer van Fuchsiana trof u een aquarel aan van een botanische fuchsia. Een 

opmerkzame lezer maakte mij erop attent dat dit niet F. garleppiana kan zijn. Alle tot de sectie 

Hemsleyella horende species missen namelijk de kroon! De door mij geaquarelleerde fuchsia 

kocht ik enkele jaren geleden als stek bij een fuchsiakweker en heeft een duidelijke, oranje kroon. 

De juiste naam zou kunnen zijn: F. fulgens. Hoe denken de kenners hierover?

Aat van Wijk.

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

Overleden:

Mevrouw M. van der Rijt-Heesakkers, Geff en

Herr W. Rösslein, Kirchberg/Murr   Duitsland

Mevrouw A. Overdiep-Dijkstra, Utrecht

De heer W. Stoof, Kamerik

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

EVENEMENTEN
5 t/m 14 augustus 2011: Flora Ootmarsum op het terrein van het openluchtmuseum 
‘Los Hoes’ in Ootmarsum.

Kalender
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Het jaar 2010, waarin onze Kring 45 jaar werd loopt ten einde, maar...

er zit nog steeds muziek in onze fuchsiahobby!

En ……………………………….: toekomst!!!

Bestuur en redactie wensen allen
Prettige Feestdagen en een goed begin van het Nieuwe Jaar!!!
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  van de
bestuurstafel

[Ad van der Vliet]

Op 6 november 2010 kwam de ledenraad in najaarsvergadering bijeen.  Op de agenda 
stonden als hoofdmoot de behandeling van de begroting voor 2011, verhoging van de 

contributie in 2012, continuering van de Vriendendag en de Fuchsiana. Daarnaast kwamen nog 
andere punten aan de orde die zeker niet de minste waren. 

De behandeling van de ontwerp begroting voor 2011 op zich gaf geen aanleiding tot ingrijpende 

discussies. Nadat de penningmeester op enige punten nog nader op de ramingen was ingegaan, 

stemde de ledenraad met deze ramingen voor het volgende jaar in. Daar de begroting een aanzien-

lijk tekort heeft en voor de komende jaren geen verbeteringen meer te verwachten zijn, ontspon 

zich een geanimeerde discussie hoe het beleid van de vereniging zich zou moeten ontwikkelen. De 

tekorten ontstaan vooral door de kosten van de Fuchsiana, de vriendendag, de fuchsiakeuringen en 

de afdrachten. Deze tekorten zijn structureel. 

In een uitvoerige brainstorming tussen het hoofdbestuur en de leden van de ledenraad kwamen 

de verschillende aspecten aan de orde. De veelheid van gedachten en omdat de structuur van de 

vereniging voor de toekomst moet worden onderzocht, kon op dat moment niet leiden tot beslissin-

gen voor het verdere beleid in de komende jaren. Daarom werd besloten dat het hoofdbestuur een 

discussiestuk van ideeën en stellingen zal maken, dat mede de basis kan vormen voor een gedachte-

wisseling in de regio’s Naar het zich nu liet aanzien kan dit stuk in januari van 2010 het licht zien. 

Het organiseren van de Vriendendag die een ieder aanspreekt eist veel werk en geld. Daarom kwam 

de gedachte ter tafel om deze te koppelen aan een show, die door een regio wordt georganiseerd. Dit 

betekent, dat de regio’s hierin dan hun aandeel kunnen leveren. Daarom werd unaniem besloten in 

2011 geen Vriendendag te organiseren, maar deze een jaar over te slaan. Wel zal de bekende fuchsia-

keuring die op de Vriendendag plaats vindt in een show in het Limburgse worden ingepast. 

Over de contributieverhoging die het hoofdbestuur aan de ledenraad had voorgelegd, bestond geen 

eenstemmigheid binnen de raad. Een deel van de leden meende, dat de contributieverhoging zou 

moeten bestaan uit een verhoging van 1 Euro per lid die geheel ten goede zou moeten komen aan 

de landelijke vereniging. Besloten werd beide voorstellen, dus die van het hoofdbestuur van een 

verhoging van €1,50 ,waarvan een derde ten goede komt aan de regio’s en die van €1,-- die geheel ten 

goede komt aan de centrale vereniging  aan de regio’s ter keuze voor te leggen.  

Over de Fuchsiana waren, na de toelichting van de voorzitter van de redactiecommissie, geen 

opmerkingen. Het vertrek van Frans van Marmeren en Aat van Wijk betekent, dat nieuwe krachten 

voor het redactiewerk moeten worden gezocht. Vermindering van de omvang van Fuchsiana zal 

eerst worden ingevoerd als het standpunt van de regio’s aan de hand van de discussienota van het 

hoofdbestuur bekend is. 

Gerard Rosema gaf ook tijdens deze vergadering informatie over UTC zaken. Voor de organisatie van 

de winterharde fuchsiagroep wordt een reglement vastgesteld en er komt voor deze activiteit een 

nieuw bestuur. De Botanische groep groeit en bloeit.. Er wordt naar gestreefd om tot een volledige 

collectie te komen.

Met Eurofuchsia gaat het goed. In het decembernummer van Fuchsiana van 2010  is een volledig 

verslag van de bijeenkomst in Basel opgenomen. Dit verslag was de basis van de gegeven informatie 

van Rosema. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

De vergadering stemde er mee in, dat Mevrouw Tiny v.d. Sande nog voor een periode als ledensecre-

taris wordt benoemd. Dit besluit zal ook aan de regio’s worden voorgelegd.

Aan het eind van de vergadering werd, zoals gebruikelijk, het ledental van de NKvF, meegedeeld. Dit 

bedraagt nu 2460. Er zijn 111 afmeldingen en 18 nieuwe leden. 
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‘Minibel’ (regio 4, Flevoland e.o.) nr. 3: Najaarsbijeenkomst. Verslag reisje naar Hellendoorn. Open 

dag bij volkstuinvereniging Tuinlust. Een rupsen en vlinders ervaring. Puzzelrubriek. 

‘Noord-Holland Noord’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 1: Verslag ledenbijeenkomst. Stand 

Overvecht en De Boet. Bewateringssystemen. Van de evenementencommissie. Mijn Tuin. Op zoek 

naar fuchsia’s in Vietnam.

‘Furore’ (regio 19, Rotterdam) nr. 3: De voorzittersbel. Leden Wel en Wee. Najaarsbijeenkomst.

Feiten rond onze show. Verslag show. Overvecht Bleiswijk. Snoeitips. Vragen over onze hobby.

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 5: Activiteitenkalender. Verslag van de Hans van de 

Beek trofee 2010. Stamppotbuff et 13 november 2010. Verslagen van de open tuinen.

‘De Bel’ (regio 23, West Brabant) nr. 3: Zomeractiviteit. Najaarsvergadering. Verzorging Solanum. 

Foto’s van de Th emadag. Doorgeefpen: familie De Bont, Hoeven.

‘Fuchsia Proat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 3: Kleurenfoto ‘Tessa Krekels’. Uitnodiging leden-

avonden. ‘Bloem & Tuin’ 2010. Activiteiten en vergaderdata 2010. Zelfreinigende fuchsia’s. Nieuwe 

gegevens winkel.

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 3: Verslag van de reis. Oproep voor de fotowedstrijd. Even puz-

zelen. Keuring wedstrijdplanten in Oranjedorp. Hemd van ’t lief. Open tuin. Bericht uut Coevern.

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 3: Verslag busreis. Fuchsia’s in woord en beeld: 

‘Royal Mosaic’. Snoeidemonstratie/winterberging. Activiteiten kalender.

‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: We hebben dringend mensen nodig! Een oergezel-

lige busreis. Addertjes onder het gras bij tuinentocht. Uitslagen opkweekwedstrijd. Lief en leed. 

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Op bezoek bij Janneke 

Langbroek. Opening van de show 31 juli 2010. Prachtige fuchsia’s in de zomerzon! Ineke’s tuindag-

boek. 

‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 3: Verslag van het Hoogzomer Fuchsia-Floralia Festival.  Snoei-

demonstratie tijdens Najaarsvergadering 2010.  Belevenissen tussen huis en heg. 

‘Van Buis en Bloem’ (regio 16, Heuvelrug) nr. 34: Uitnodiging najaarsbijeenkomst. Regio agenda 

2010. Reisverslag Hellendoorn. Verslag barbecuedag. Winterberging van fuchsia’s. Wel en wee. 

‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Verslag Open Tuin dagen 2010. Fotowedstrijd. 

Allerhande. Verslag busreis 2010: Hellendoorn. Tenerife: een mooie vakantiebestemming. 

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden-Brabant) nr. okt.: Activiteiten agenda 2010. Contributie 2011. Nu al 

potgrond bestellen.  Botanische Fuchsia’s 10. Uitreiking Martien de Kleijntrofee 2010.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 5: In Memoriam Rie van Platerink.  Nieuwe culti-

vars. Fuchsiavriendendag. De Wedstrijdplant 2010. Gewasbescherming. Overwintering van fuchsia-

planten.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 6: Vraagbaak. Agenda 2010. Extra vergadering uit nood. 

Wintertuin. Herfstwandeling en Plantenkeuring. Teudebell’n Kerstkruiswoordpuzzel. 

‘Noord-Holland Noord’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 2: Agenda seizoen 2010-2011. Potgrond. 

Stekkenwedstrijd. Bestrijding taxuskevers. Mijn tuin. Op zoek naar fuchsia’s in Vietnam. 

regiobladen

Tenslotte werd een ieder nogmaals verzocht te bevorderen dat veranderingen in de regiobesturen 

direct aan het secretariaat van onze vereniging worden gemeld. Zij kunnen dan op de website

worden vermeld. 
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regio-    kalender
Regio 1, Friesland

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie. Als gast zal op de receptie aanwezig zijn

de heer Aat van Wijk. Hij zal geïnteresseerden wegwijs maken in het tekenen van fuchsia's. 

 19 feb. '11: Oud Hollandse spelen.

Regio 2, Groningen

 11 dec. ’10: Kaarten en sjoelen in “de Broeckhof”, Zuidbroek. Aanvang: 14.00 uur.

 15 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie in “de Broeckhof”, Zuidbroek. Aanvang: 14.00 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30 uur,

zaal open om 13.00 uur.

Regio 5, Twente-Salland

 10 jan. '11: Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl te Enter. Aanvang 19.30 uur. 

Regio 6, Oost Gelderland

 18 dec. ’10: Kerstmiddag in zaal Radstake, Heelweg. Aanvang 14.00 uur.

Regio 7, Veluwe

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie in de zaal Regenboogkerk, Epe. Aanvang: 14.00 uur.

 12 feb. ’11: Lezing over irissen en lelies in de zaal Regenboogkerk, Epe. Aanvang 14.00 uur.

Regio 8, Zuid Gelre

 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing.

Regio 9, Noord-Holland Noord

 18 dec. ’10: Ledenbijeenkomst met mevrouw Zeelenberg.

 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst.

 19 feb. ’11: Jaarvergadering.

 26 feb. ’11: Potgrond en andere artikelen ophalen.

Regio 11, Noord-Holland Midden 

 11 dec. ’10: Kerststukjes maken.

 15 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst.

 19 feb. ’11: Potgronddag.

 14 mei ’11: Bijenkomst.

Regio 16, Heuvelrug

 Januari ’11: Nieuwjaarsreceptie.

 Februari ’11: Stamppotbuff et.

Regio 17, Rijnland

 22 jan. ’11: Winterbijeenkomst te Beinsdorp met een spreker.
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Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie. 

Regio 23, West Brabant

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsbijeenkomst.

Regio 24, Midden-Brabant

 27 dec. ’10: Potgrond afhalen van 13.00 tot 17.00 uur.

 28 dec. ’10: Potgrond afhalen van 10.00 tot 17.00 uur.

 8 jan. ’11: Nieuwjaarsreceptie bij Den Bartel. Aanvang 10.30 uur. 

 24 t/m 27 feb. ’11: Tuinidee, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Regio 25, De Kempen

 7 jan. ’11: Nieuwjaarsvergadering.

Landelijke Wedstrijden 2010.

Het is inmiddels een traditie geworden om de jaarlijks door regio Zuid Gelre georganiseerde 

landelijke wedstrijden te combineren met de eveneens jaarlijks door de landelijke vereniging 

georganiseerde najaarsbijeenkomst, die nu tot Vriendendag is omgedoopt. In 2010 was dit de 

vijfde keer en na al die jaren kunnen we concluderen, dat de keuze voor samenwerking een 

goede is geweest.

Elk jaar opnieuw verkeert onze regio in spanning voor wat betreft het aantal deelnemers en 

het aantal planten, dat zal worden aangeboden. Het koude, schrale voorjaar gevolgd door een 

aantal weken van abnormaal hoge temperaturen 

en daarna de plensbuien deden het ergste vrezen. 

Weliswaar heeft het waarschijnlijk wel invloed 

gehad op het aanbod. De jury was echter unaniem 

van mening, dat alle aangeboden planten van hoge 

kwaliteit waren. Gezien het slechte fuchsiaseizoen 

spreekt hieruit oprechte waardering voor de deel-

nemers. Regio Zuid Gelre zou u allen hierbij willen 

aansporen om ook eens mee te doen. U kunt vast 

wel een plant bedenken, waarmee u kans maakt op 

een mooie beker. En… het is toch altijd leuk om uw 

eigen prestatie te meten met de prestatie van een 

ander!!!

Dit jaar leverden 15 deelnemers samen 32 planten 

in. Vorig jaar spraken we over 18 deelnemers die 

52 planten inleverden. U ziet, dat er dus inderdaad 

minder aanbod was. Maar laten we er met zijn allen 

voor zorgen, dat dit slechts eenmalig was. Maak een 

goed voornemen om in 2011 ook van de partij te 

zijn!

Bestuur regio 8, Zuid Gelre.
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DE UITSLAGEN VAN DE VIJF LANDELIJKE WEDSTRIJDKLASSEN IN 2010

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee, vrije klasse, de mooiste fuchsia (13 planten):
   ‘Frozen Tears’  1e prijs  Fr. v.d. Vorst uit Nuenen
   ‘’t Voske’  2e prijs  W.H.G. v.d. Moosdijk uit Nederweert
   ‘Empress of Prussia’    3e prijs  Fr. v.d. Vorst uit Nuenen  

Newman cup, buisvormige fuchsia (5 planten):
  ‘Axel of Denmark’ 1e prijs W. Zonneveld uit Heemskerk
  ‘Tabular Bells’  2e prijs  I.J. Martens uit Nispen
  ‘Mantilla’  3e prijs  Fr. v.d. Vorst uit Nuenen  

Mia Goedman trofee, botanische fuchsia (2 planten):
   F. scherffiana  1e prijs  H. van Aspert uit Arnhem
   F. paniculata  2e prijs  Fam. Poffers uit Hellendoorn
   3e prijs niet toegekend     

Arends trofee, dubbele hangfuchsia (4 planten):
   ‘Mien van Oirschot’ 1e prijs  I.J. Martens uit Nispen 
   ‘Kapsalon Nancy’ 2e prijs  I.J. Martens uit Nispen
   ‘Supersport’  3e prijs  Fr. v.d. Vorst uit Nuenen

N.K.v.F. – Bokaal, fuchsia’s van Nederlandse origine (8 planten):
   ‘Pangea’  1e prijs  I.J. Martens uit Nispen
   ‘Hidden Treasure’ 2e prijs  I.J. Martens uit Nispen
   ‘Samke’   3e prijs  Fr. v.d. Vorst uit Nuenen

Deelnemers: 15 leden met in totaal 32 planten

Winnaar NKvF-bokaal, J.J. Martens met 'Pangea'
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VRIENDENDAG 2010
De Vriendendag werd gekenmerkt door een prachtige zonnige dag, een goede organisatie, een 
locatie die zich uitermate goed voor dit doel leent en ongeveer 400 bezoekers die de banden 
weer hebben verstevigd.

Een zonovergoten terrein verwelkomde de 
bezoekers aan de Vriendendag die in de 
Botanisch Tuinen in Utrecht werd gehouden. 
Na dagen van herfstachtig weer was dit een 
geschenk aan de organisatoren. 

Na binnenkomst en registratie  kwamen de 
bezoekers  langs een liefelijk pad bij een groot 
grasveld en het kassencomplex. Daaromheen 
waren de kraampjes gegroepeerd van 
degenen die hun waren en/of informatie aan 
de bezoekers aanboden. Zij werden in de 
Fuchsiana van juni jl. reeds vermeld. Op het 

grote middenterrein had de Botanische groep een plaats gevonden.  In het kassencomplex 
waren o.a. opgenomen de  vlindertuin, de Wachtendorffzaal, een restaurant en onze  bekende  
aquarellist, Aat van Wijk. Dit was de kern van de activiteiten van de Vriendendag. 
Er was een programma voor ‘elck wat wils’. Er waren rondleidingen door de tuinen van het 
complex en er werden lezingen gegeven in de Wachtendorffzaal. De voorzitter liep, met 
zijn echtgenote, glunderend rond om met de vele bezoekers een praatje te maken over 
fuchsia’s en activiteiten daaromheen. In zijn openingswoord stond hij stil bij de ongunstige 
weersomstandigheden waarmee de fuchsialiefhebbers te maken hebben gehad. Het lijkt ten 
goede te keren. Voorts vroeg hij aandacht  voor de botanische fuchsia’s die uit Zuid-Amerika 
komen. Het zijn heel moeilijke planten en zij hebben niet de vorm die wij gewend zijn. Maar 
we kunnen er veel plezier van beleven. De Botanische groep was er om er meer over te 
vertellen. Tenslotte reikte hij in het kader van het 45-jarig bestaan van de NKvF  als eerste aan 
Fons en Joke Koek een kleine herinnering in de vorm van een briefopener uit.
 
De rondleidingen door de medewerkers van de 
Botanische tuinen waren zeer interessant. Hiervoor 
bestond grote belangstelling. De deelnemers 
aan een rondleiding konden profiteren van de 
grote kennis op plantengebied van hen die de 
rondleidingen verzorgden. Geen vraag was hen 
te veel en zij vertelden met enthousiasme over 
hetgeen de tuin te bieden had. Veel van de 
deelnemers die nog niet eerder met de Botanische 
tuinen kennis hadden gemaakt, kwamen tot de 
conclusie dat het niet bij deze keer moest blijven. 
Ook de lezing over bijen en biodiversiteit 
was hoogst actueel. De inleiders Louis v.d. Goor en Jac Coolen belichtten op heldere 
wijze het leven van de bijen en de belangrijke functie die zij voor ons vervullen. Door de 
beplanting in onze tuin kunnen wij bijdragen aan hun voortbestaan. De andere activiteiten 
in de Wachtendorffzaal waren ook het aanhoren waard. De boswachters van de Veluwe 
presenteerden zich enige malen met jachthoorngeschal.
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Aan het eind van de dag vonden de 
prijsuitreikingen van de fotowedstrijd en de 
landelijke wedstrijden plaats. Bij de uitreiking 
van de prijzen voor de fotowedstrijd deelde 
de voorzitter de heer Takken mede, dat uit 95 
inzendingen een keus moest worden gemaakt. 
Dit was geen sinecure. Hij gaf nog een aantal 
tips dat men voor het maken van een goede 
foto in acht moet nemen. De belangrijkste 
in het tijdperk van de digitale fotografi e is: 
kritisch zijn. De uitslagen van de prijswinnaars 
van wedstrijden  worden afzonderlijk in 

de Fuchsiana vermeld. Na de gebruikelijke verloting  sloot de voorzitter met een aantal 
welgekozen woorden  deze zeer geslaagde Vriendendag. De organisatoren kunnen op een zeer 
gelaagde dag terugzien. Hun arbeid en inzet is beloond. Dank daarvoor. 

Ad v.d. Vliet. 

Fotowedstrijd tijdens de Vriendendag op 11 september 2010.

De fotowedstrijd was dit jaar met 91 inzendingen een groot succes. Voor de categorie close-up 
heb ik 63 foto’s ontvangen, voor de categorie algemeen 28.
De kwaliteit van de foto’s was nogal wisselend. Er waren prachtige exemplaren bij, maar helaas 
ook nogal wat minder goede. Een aantal was niet scherp, sommige hadden een storende 
achtergrond. Aspecten om een volgende keer nog eens goed op te letten.
De eerste prijs in de categorie close-up ging naar de heer Klein voor een prachtige foto van 
‘Roesse Blacky’, de tweede prijs was voor 
mevrouw de Leeuw met ‘Daisy Bell’.
Bij de categorie algemeen was de eerste prijs 
voor mevrouw Poff ers en de tweede voor de 
heer Van Vliet.

Henk Takken.

'Roesse Blacky'

'Daisy Bell  -  foto: Mevr De Leeuw'
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Als ik al schrijvend vanuit onze serre naar buiten kijk, valt mijn oog op een 

herfstbloeiende geurende camellia en een aantal bloeiende trossen van de tuin-

gember (Hedychium gardnerianum), te vinden in de voorjaarscatalogus van “Verberghe” te 

Zwanenburg en ideaal voor mensen met een grote tuin en een ruime winterberging. Hedychiumbloemen 

ruiken weer of geen weer heerlijk naar jasmijn, alleen moet het wel donker zijn. Ze zijn dit jaar bijzon-

der laat, maar juist die paar laatste bloemen van de zomer als toegift, maken het afscheid daarvan 

dragelijk. Omdat ik vanaf halverwege de jaren negentig vooral heb veredeld met de paniculata-

triphyllahybride ‘Gerharda’s Panache’, bestaat een redelijk deel van de collectie die nog buiten staat uit 

pantrihybriden. Zowel F. paniculata als F. triphylla zijn niet zoals de meeste cultivars langedagplanten, 

die gaan bloeien als de dagen hun maximumlengte bereiken. Zoals veel planten die in de buurt van 

de evenaar groeien, waar de daglengte vrijwel constant is, zijn fuchsia’s uit die streken dagneutraal. Op 

plaatsen in ons land met een stedelijke bebouwing of hoge bomen ontberen onze fuchsia’s al vroeg in 

de herfst het zonlicht.De “langedagfuchsia’s” reageren daarop door hun bloei te stoppen, terwijl de dag-

neutrale gewoon doorbloeien zolang het weer dat toelaat. En dat is eigenlijk tot de eerste nachtvorst. Bij 

ons langs de westkust kan dat lang duren en gezien mijn voorkeur voor de “last roses of summer” staan 

ze nog steeds te bloeien in de tuin en hoop ik dat ze dat volhouden tot ik mijn bijdrage voor Fuchsiana 

heb ingeleverd en ze in veiligheid gebracht kunnen worden. Een groep cultivars die ook dagneutraal zijn, 

zijn de afstammelingen van ouders uit de sectie Ellobium zoals F. splendens en ‘Speciosa’ een kruising 

van F. splendens en F. fulgens. Zoals eerder vermeld bloeit ‘Machu Picchu’ het jaar rond en is ‘Green-

peace’ (‘Speciosa’x ‘Ting-a-Ling’) eigenlijk met niet door de zon aangekleurde bloemen in lichtgroen en 

zachtrose aantrekkelijker dan in de zomer. In de winter is het ook meer een trosbloeier. Er zijn natuurlijk 

ook species die waar het de bloei betreft eerder kortedagplanten zijn. F. splendens, één van de mooiste 

species met veel geel in de kroon, is alleen maar leuk voor mensen met een kas. ‘First Succes’ van Bas 

Weeda (F. paniculata x F. splendens) bloeit ook alleen in de winter en het vroege voorjaar en dreigt 

omdat niemand haar ooit op shows ziet in de vergetelheid te geraken, terwijl het toch een attractieve 

cultivar is, die het resultaat was van knap veredelingswerk. Ik had Bas trouwens onlangs aan de telefoon 

in verband met dat veredelingswerk. Hij vertelde dat hij om verlost te zijn van het eeuwige gesjouw met 

zware fuchsiapotten zich nu beperkt tot 6 winterharde soorten, waaronder natuurlijk zijn ‘Bernisser 

Hardy’ uit 1991. Daarnaast kweekt hij nu met succes kleurkanaries en die zijn wat minder gewichtig. 

Bij zijn winterharden staat al zes jaar lang een ‘Axel of Denmark’, die ook de laatste winter met succes 

doorstaan heeft. Ik weet dat Bas niet in het koudste deel van Nederland woont, maar het heeft daar 

op de Zuid-Hollands eilanden afgelopen winter ook echt ouderwets gevroren. Omdat ‘Axel of Denmark’ 

een triphyllahybride is, lijkt me dit voor de Winterharden Studiegroep een interessant gegeven al zijn 

er geen afstammelingen bekend. Bas deed trouwens ook nog een mooie uitspraak toen we het over het 

gesleep met onze planten hadden. “Fuchsia’s maken je ieder jaar drie keer blij: als ze in het voorjaar 

eindelijk buiten staan; als ze in de zomer mooi bloeien en als ze in de herfst weer netjes in de winterber-

ging zijn gebracht”. Trouwens over winterharden gesproken, toen we op het derde weekend van oktober 

de “Nationale Bollenmarkt”op het Keukenhofterrein bezochten, liepen we nog even langs de plek waar 

in verband met de Zomerhof in 1999 winterharde fuchsia’s geplant werden. Door andere beplanting, 

door vorst of verwaarlozing zijn ze allemaal verdwenen behalve F. magellanica alba, die zelfs afgelopen 

voorjaar op de takken uitliep en zich duidelijk uitgezaaid heeft. De planten begroeien nu een heel fuch-

siahellinkje waar de laatste lichtrose bloemetjes van de zomer nog hangen, omringd door de net gepote 

beloften voor een bloemrijk begin van seizoen 2011, waarop ik me nu al verheug. 

 Lisse,2 oktober 2010,

H.J.de Graaff .

CLXXproduct of 

   Holland
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In memoriam  Lutz Bögemann (26 december 1934 – 9 oktober 2010).

De fuchsiawereld heeft in hem een groot veredelaar en een hartstochtelijk fuchsialiefhebber 

verloren en de mensen die hem kenden een goede vriend.

Mijn eerste ontmoeting met Lutz vond plaats in 1978 op de tentoonstelling “Amstelpark/

Fuchsiapark”. Een tijdelijk secretaresse riep me te hulp omdat ze het Duits niet beheerste en 

een Duitser lid wilde worden. Achteraf was dat niet nodig geweest maar wel een gelukkig 

toeval. Het eerste wat ik me van Lutz herinner is dat hij alleen maar onze taal wilde spreken 

om zijn van onze radio geleerde Nederlands bij te schaven. Vanaf die tijd hield ik contact 

met hem en zijn mede fuchsiavrienden Axel en Sigrid Springer. Omdat toen de fuchsialief-

hebberij in Noord-Duitsland zich grotendeels beperkte tot het planten van fuchsia’s op de 

graven was Lutz aanvankelijk aangewezen op plantmateriaal en kennis uit Nederland. Juist 

in die tijd kwam fuchsiaveredeling hier op gang. Lutz werd lid van de Veredelingsgroep en 

combineerde de hier voortschrijdende kennis met de in zijn land niet ongewone grondig-

heid. Zo probeerde hij bijvoorbeeld het probleem “wiegendood”, wat bepaalde kruisingen 

steeds weer deed mislukken, te omzeilen door te zaaien op een kunstmatige voedingsbo-

dem zoals dat bij orchideeën gebeurt. Nog maar kort geleden kreeg ik van hem twee door 

hem samengestelde fotoboekjes: “Alle mijne nieuwe fuchsia’s die ik in omloop heb gebracht” 

en “Fuchsiakruisingen die geen naam hebben gekregen en er niet meer zijn”. Het eerste gaat 

over zijn 41 introducties stuk voor stuk waardevol, maar helaas voor een aanzienlijk deel 

verdwenen omdat ze moeilijk te houden waren. Voor mij zijn de aantrekkelijkste  ‘Hinne-

rike’ uit 1983, de eerste kruising van een Encliandra met een species uit de sectie Fuchsia (F. 

magdalenae); ‘Foolke’ uit 1984, de eerste aubergine fuchsia met gewone fuchsiabloemen 

van normaal formaat; ‘Mettje’ uit 1986, de meest opmerkelijke, een kruising van ‘Hinne-

rike’met ‘Foolke’ en ‘Fuji-San’ uit 1988. ‘Mettje’, die ik bloeiend in zijn tuin zag, was helaas 

zelfs door hemzelf niet te overwinteren. Nadat Lutz uit het door de gemeente Leer aan hem 

als onderwijzer ter beschikking gestelde huis met een door hem tot paradijs omgevormde 

tuin verhuisde, moest hij zijn veredelingswerk opgeven. Het heeft jaren geduurd voor hij een 

plekje vond waar hij zich weer thuis voelde, mede door de aanwezige serre waar hij weer 

met planten bezig kon zijn. Helaas mocht hij daar maar kort van genieten.

Lutz werd naar zijn eigen wens in stilte begraven in een naamloos graf. Was het maar moge-

lijk dat daar, elk jaar weer, fuchsia’s zouden ontspruiten om hem te eren met hun bloemen-

pracht.

H.J. de Graaff . 
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‘Fulpila’, Beije 1997 NL. AFS nr: ----.

F. fulgens x F. pilaloensis.

Martin Beije heeft een aantal  kruisingen gemaakt met F. pilaloensis als ouder.

De bekendste is wel ‘Martin’s Yellow Surprise’ uit de reciproke (omgekeerde) kruising, die 

toen als de meest gele fuchsia geïntroduceerd werd. Ik heb grote waardering voor veredelaars 

als Martin, die niet aarzelen te werken met species en zeker als de ouders uit verschillende 

secties, hier Ellobium en Hemsleyella, afkomstig zijn. Zo’n kruising levert eigenlijk altijd iets 

echt nieuws op en daar gaat het tenslotte bij veredeling om. “Gewone“ fuchsia’s van een 

goede kwaliteit zijn er immers al meer dan genoeg! Er daarvan meer produceren is hooguit 

spielerei. ‘Fulpila’ is dus een buitenbeentje met als vader een lastig te kweken species.

Martin was destijds één van de weinige veredelaars, die voortdurend een mooie plant van 

F. pilaloensis in zijn collectie had en dat alleen is al knap. Een meevaller bij deze lastige ouder 

is dat de nakomelingen over het algemeen veel gemakkelijker in de omgang zijn, zowel qua 

vorm als qua cultuureisen. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld ‘Dutch Kingsize’ met als vader 

F. infl ata uit de zelfde Hemsleyellasectie. Die plant is extreem warmtebehoeftig in de winter 

en groeit het liefst als een vrijwel onvertakte liaan boven in de kas. ’Fulpila’ vormt net als

F. fulgens eindelingse trossen afstaande bloemen van het triphyllatype in overheersend roze, 

maar ook oranje en groene tinten. Het vermoedelijk verwachte geel in de kroon, zoals bij 

”Martin’s gele verrassing” ontbreekt, maar het is al mooi dat een kroonloze ouder keurige 

kroonbladen levert , die hier niet de kleur van die moeder hebben. De plant groeit als een 

halfhanger met uitstaande takken. Het is verder een zonaanbidder wat evenmin vreemd is 

aan moeder F. fulgens.

H.J. de Graaff . 

  

167

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



‘Fulpila’ Foto: Aat van Wijk
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'Prestige’ Foto: Hans v.d.. Post
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‘Prestige’, De Graaff 2004 NL. AFS nr:5604

‘Gerharda’s Panache’x ‘Insulinde’.

Gezien de afstamming is ‘Prestige’een echte paniculata-triphyllahybride. Zo één waarover 

ik schreef in Product of Holland CLXX in dit nummer. Ter illustratie van het doorbloeien: 

Hans van der Post maakte half oktober deze foto waarop de plant nog volop bloeit terwijl 

mijn andere fuchsia's met een gewone afstamming zonder pijn in het hart gesnoeid kun-

nen worden. Er is meer: pantrihybriden zijn niet gevoelig voor roest en laten spint aan zich 

voorbij gaan, wat mogelijk ook zal gelden voor de fuchsiagalmijt. Witte vlieg weet daarente-

gen de vrij forse bladeren wel te vinden, maar die aantasting is redelijk bestrijdbaar. ‘Prestige’ 

lijkt wel wat op de latere ‘Herman Finkers’. Geurts 2006, AFSnr: 6429, met dezelfde moeder. 

Alleen is volgens zeggen die cultivar lastiger in cultuur. ‘Prestige’ stelt geen speciale kweekei-

sen, al is voor het maken van echte hangbakken ieder tweede jaar uitgaan van nieuwe 

stekken aan te bevelen. Oudere planten worden wat stijf en gaan wat meer horizontaal 

groeien. De lange trompetvormige bloemen in lichte zalmrose tinten worden gevormd in 

trossen aan het eind van de takken. De beste bloem- en bladkleur wordt bereikt op een licht 

overschaduwde plaats. De plant is onder die omstandigheden hittebestendig maar uiter-

aard net als de ouders niet winterhard. Tijdens het overwinteren stelt ‘Prestige’ geen extra 

eisen. Inmiddels is er een redelijk aantal pantrihybriden in omloop (meestal afstammelingen 

van ‘Gerharda’s Panache’) die ik u , zeker als ze niet teveel zijn ingekruist met F. magellanica-

achtigen kan aanbevelen om hun afwijkende uiterlijk en hun in het voorgaande geschilderde 

eigenschappen.

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

1. ‘Jaspers Triphy Salmon’

2. ‘Anne Hoogedam’

3. ‘Ann H. Tripp’

4. ‘Ting a Ling’

5. ‘Loeky’

6. ‘Jaspers Triphy White’

Uw oplossing vóór woensdag  5 januari 2011 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 57:

1. ‘Beacon’

2. ‘Devonshire Dumpling’

3.’Hiawatha

Onder de juiste inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 57 kwam ‘uit de bus’: 

C. van Ginkel, Lemmer.

fotopuzzel 58

1. 2. 3.
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EUROFUCHSIA 2010

EUROFUCHSIA kiest nieuwe weg.

Dit jaar werd op 16-19 september in Basel EUROFUCHSIA op voortreffelijke wijze georgani-

seerd door de “Schweizerischer Fuchsien Verein” onder  voorzitterschap van Vreny Schlee-

weiss.  De vergadering werd bijgewoond door deelnemers uit Zwitserland, Duitsland (DDFGG 

en DFG) , Nederland, Noorwegen , Ierland , Oostenrijk, Frankrijk en twee gasten uit Groot-

Brittannie, Jack en Joan Lamb.

Afwezig waren Denemarken, Zweden (vereniging opgeheven?) en Engeland (uit de EURO-

FUCHSIA gestapt). Oostenrijk heeft nu twee verenigingen.

Eén van de belangrijkste punten op de agenda was de toekomst  van EUROFUCHSIA. Een 

aantal kleine verenigingen heeft problemen met de contributie voor EUROFUCHSIA, andere 

kleinere groepen sluiten zich om die reden ook niet aan, dus hoe gaan we nu verder?  Ondanks 

alle pessimistische gevoelens vooraf konden we de vergadering toch zeer positief afsluiten: 

Manfried Kleinau, secretaris van EUROFUCHSIA, in een email na de vergadering:

“De afgelopen vergadering in Basel was bijzonder succesvol. De open discussies en de wil van 

de delegaties om EUROFUCHSIA een nieuwe weg te doen inslaan hebben hiertoe bijgedra-

gen.”

De vergadering werd het eens om EUROFUCHSIA als volgt anders vorm te geven :

gesteld  om deel te nemen in EUROFUCHSIA. 

bepaalde onderwerpen zullen verdiepen.

meer specifiek gericht zijn op speciale fuchsia-onderwerpen (lezingen etc.), terwijl het soci-

ale element behouden zal blijven.

EUROFUCHSIA  aanpassen en het concept publiceren. De aangepaste statuten zullen op 

de volgende vergadering worden voorgelegd en besproken, maar de delegaties hebben al 

ingestemd om volgend jaar volgens de nieuwe richtlijnen te gaan werken.

heeft. Na een uitgebreide discussie wordt een eerste EUROFUCHSIA-subgroep “Fuchsia 

Species” gevormd, waarin Alain Karg (Fr), Jack Lamb(Eng) en Gerard Rosema(NL) zitting 

hebben. De eerste taak van deze werkgroep is het vergelijken van de verschillende species-

lijsten en er één lijst van maken. Verder zal de werkgroep een programma verzorgen voor de 

eerstvolgende vergadering en verslag uitbrengen van de vorderingen. In een later stadium 

zal de naamgeving van de verschillende species worden geverifieerd.

-

vormd. Deze zal zich gaan bezighouden met het opzetten van een Europese database van 

cultivars.

DDFGG en de DFG. Deze zal plaatsvinden van 8-11 september 2011.  (2012 in Nederland?)
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De eerste avond hield Jack Lamb, die de botanische collectie van Groot-Brittannië beheert, een 

boeiende lezing over zijn tocht door Zuid-Amerika op zoek naar fuchsia’s en andere prachtige  

planten die in dit deel van de wereld groeien.

Naast deze serieuze zaken hebben we o.a een bezoek 

gebracht aan één van de botanische tuinen van Basel en 

een wandeling door de oude stad gemaakt.

Zaterdag hebben we een busreis gemaakt door het 

prachtige Zwitserse landschap. We bezochten een tuin 

van een echte fuchsialiefhebber, met erg veel winterhar-

den, maar ook andere fuchsia’s, hangers en staanders. 

Prachtig. En zondag weer naar huis, voldaan dat EURO-

FUCHSIA nog leeft en meer dan dat: een nieuwe weg 

heeft gekozen om haar toegevoegde waarde verder uit 

te kunnen bouwen.

Gerard Rosema.

Foto: Aankomst van de deelnemers in

de tuin van het hotel.

Hierbij 2 foto’s van een fuchsia, die ik een aantal jaren geleden van de buren kreeg en die de 

naam draagt “Haus Royal”. Zij hadden deze als stek gekocht bij een kweker in Elst (Gld), die zijn 

voorraad opruimde, omdat hij stopte. Ik ben deze naam, maar ook 

de fuchsia, de afgelopen jaren nergens tegengekomen, ook niet in 

boeken. De bloemen zijn klein (van knop tot en met kroonbladen 

ca. 3 cm.), enkel, de bloembuis en kelkbladen zijn bleekroze en de 

kroonbladen lichtroze.

Kunt u, of misschien een lezer van Fuchsiana, meer vertellen over 

afkomst, etc.?

Met vriendelijke groet,

Z.C. van Heemst

Rooseveltstraat 7

3255 XK Oude Tonge

De heer Schuurbiers uit Roosendaal mailde ons de volgende vraag:

Bij een van mijn Corallina’s zie ik een bijzondere vertakking. Hoe komt 

dit, is er een naam voor en komt dit meer voor? Bij mij is het namelijk 

de eerste keer. De ‘Corallina’ is als stam gekweekt en is ongeveer acht 

jaar oud.

Th . Schuurbiers

Boul. Antverpia 11

4703 AV Roosendaal

'Haus Royal'

'Corallina'

Lezers vragen
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Fuchsia’s in aquarel – 59 

‘Jan Rekers’

Van den Brink NED 2008

‘Eleanor Leytham’ x ‘Mrs. Lovell Swisher’. Rechtop groeiende fuchsia met enkele bloemen. De bloemen 

steken fraai af tegen het vrij donkere blad. Compacte groeiwijze. Geschikt voor een plaats in gefi lterd 

licht. De plant is genoemd naar een fuchsialiefhebber.
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Andere kuipplanten (7)
Een fuchsia is eigenlijk ook een kuipplant: ’s winters vorstvrij overwinteren. Daarom is het niet zo verwon-

derlijk dat veel fuchsialiefhebbers er ook andere kuipplanten op na houden.

LANTANA

De Lantana behoort tot de familie van de Verbenacea, waar hij goed op lijkt. De Nederlandse naam is 

wissel- of verkleurbloem, vanwege het verkleuren van de bloemen tijdens de bloei. Deze plant komt voor 

in diverse kleuren: wit, rose, oranje, geel en paars.

Oorspronkelijk komt de Lantana uit de Amerikaanse tropen en kan daar wel 2 tot 3 m hoog worden. In 

veel warme landen is deze plant eerder onkruid dan een sierplant. 

Hij laat zich in vele vormen kweken.

Aat van Wijk

F. simplicicaulis
Botanische fuchsia, species, behorend tot de sectie Fuchsia. Robuust groeiende fuchsia, groeiend op 

de oostelijke hellingen  van de Andes, Peru, op een hoogte van 2200 tot 2500 m. De plant verlangt 

veel water en een beschaduwde plaats. Simplicis = onvertakt; caulis = stengel.
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De Fuchsiashow van regio Noord-Holland Midden.

Wat hadden we een mooie show in die eerste 

week van augustus. En wat was het leuk om bij de 

organisatie betrokken te zijn. Natuurlijk gaf dat 

ook wel de nodige spanning, maar ja … dat hoort 

erbij.

Met een tiental leden werd in enkele dagen een 

schitterende show opgezet bij tuincentrum 

Overvecht in Zaandam. Ook het vervoer van de 

attributen en de planten verdient een pluim.

De samenwerking en de sfeer tijdens de opbouw was heel prettig. Het verliep allemaal in een 

goede harmonie. De door velen van onze leden aangeleverde planten waren van een schitte-

rende kwaliteit, echt de mooiste struiken, hangers en stammen.

Dit alles bij elkaar resulteerde in een prachtige show, mooi van opzet met een keur aan prach-

tige planten, een lust voor het oog en een compliment aan onze leden. Zelfs na ruim een 

week kregen we op de laatste dag nog complimenten voor de schoonheid en gezondheid van 

onze fuchsia’s.

Tijdens de openingsceremonie, die verricht werd 

door mevrouw Vissers, wethouder te Zaandam, 

was een aantal oud-voorzitters van onze regio en 

een afvaardiging van het hoofdbestuur aanwezig. 

Een gezellig begin van een goede showweek met 

veel bezoekers uit het gehele land. Er kwam zelfs 

nog een Canadees (it’s unbelievable) kijken. 

Van al deze bezoekers hebben er 118 meegedaan 

aan de wedstrijd “Hoe oud is Rufus”. Dat  was 

kennelijk heel moeilijk in te schatten want slechts 

drie inzenders hadden de juiste leeftijd: de familie Peters uit Heemskerk, Trudi van Veen uit 

Zaandam en Renate Kroonenburg uit Assendelft. Voor alle andere inzenders: het geboortejaar 

van “Rufus” is 1981. De winnaars hebben inmiddels een waardebon ontvangen. 

In het voorjaar hebben onze leden een stek van “Dark Eyes” ontvangen met het doel deze op 

te kweken als wedstrijdplant voor de show. Samen vormden de ingeleverde planten een schit-

terende hoek. Alle planten waren mooi. De winnaars zijn: Mien Jansen-Vendrig (1e prijs), Suze 

van Nunen (2e prijs) en Cor Boer (3e prijs).

Wat kunnen we nog meer zeggen van onze 

show? Kijk maar naar de foto’s, dat zegt 

eigenlijk alles. Een show samengebracht en 

opgebouwd door de leden van regio 11. 

Daarom wil ik graag al onze leden nogmaals 

bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. 

Door hen is onze show een groot succes 

geworden.

Henk Niesten,

secretaris regio 11.
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Tuinenreis 2011

De tuinenreis naar het buitenland gaat in 2011 naar Vlaanderen en Picardië.

Nu eens geen vliegtuig, geen boot en geen kanaaltunnel. Het wordt een 6-daagse reis waarin 

we tuinen krijgen te zien, die absoluut kunnen concurreren met de Engelse tuinen:

Te bezoeken tuinen zijn Laura Dingemens met prachtige borders en een kwekerij, 

Albert Tielens waarbij ook een leuke winkel .

Verder de tuinen van de familie Gerdes, het kasteel van Oostkerke, de tuin van Maurice 

Vergote, Dessees Vertes, en de tuin van Nina Balthau.

Zij is schilderes en maakt schilderijen geïnspireerd op haar tuin. Deze schilderijen zijn in haar 

huis te bezichtigen. Ook de Groene Gedachte zal worden bezocht. U krijgt ca. 4 uur de tijd 

om Gent te bezoeken.

In Picardië zien we Jardin de Sericourt, Les Jardins de Maizicourt, Château de Digeon, 

Le Jardin de Marie Ange en Jardins de Vallaires.

Om alvast wat van een aantal tuinen te kunnen zien kijk op: www.europesetuinen.nl

U verblijft 3 nachten in het Best Western Hotel in Aalst en 2 nachten in Hotel Mercure 

Amiens. 

De reis wordt gemaakt met Garden Tours, aangesloten bij de SGR.

Vertrekdatum: vrijdag 17 juni, terug  woensdag 22 juni.

Bij de reis zijn inbegrepen:

Het vervoer per luxe tourbus met toilet en airconditioning. 

Opstapplaatsen zijn  Barneveld, Amersfoort, Utrecht en Breda.

Een programmaboekje met tuinbeschrijving bij vertrek.

Niet inbegrepen:

Kosten van entrees en lunches.

Kosten van verzekering.

Uitgaven van persoonlijke aard.

Reissom p.p.: in 2-pers. kamer met privé badkamer:

Met 25 betalende deelnemers  Euro 655 p.p.

Bij 30 of meer personen is een lagere prijs van toepassing.

Meer inlichtingen en opgave bij:

Flip van den Elshout.

De Stockbempt 38

5671DL-Nuenen.

Tel. 040-2833356.

E-mail: p.vandenelshout@onsnet.nu
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FUCHSIA DECIDUA (Standley).

Fuchsia decidua is betrekkelijk nieuw in Nederland. 

Het is een echte voorjaarsbloeier. In de winter 

laat hij eerst al zijn mooie bladeren vallen, waarna 

hij in maart op het kale hout gaat bloeien. Na de 

bloei gaat de plant ook weer groeien en komt zijn 

prachtige blad weer te voorschijn. Deze soort, 

die tot de ELLOBIUM-sectie behoort, zoals ook 

F. splendens en F. fulgens, komt in het wild voor in 

Mexico. Ze vormt daar struiken of komen epify-

tisch voor op eikenhout, of groeien op een rotsach-

tige bodem. Ze maken ook knollen, zoals de species 

uit de HEMSLEYELLA-sectie. In deze knollen slaan 

ze tijdens het regenseizoen water en voedsel op, 

om in het droge seizoen te kunnen overleven. Een 

prachtige verrassende species, maar wel een hele 

vreemde eend in de bijt. 

Sinds een paar jaar heb ik deze fuchsia, F. decidua 

nu in mijn bezit en hij heeft dit voorjaar voor het 

eerst uitbundig gebloeid (zie foto 1) en bessen (foto 

2) gegeven. Dat de bessen zeer aantrekkelijk zijn voor vogels, heb ik gemerkt. Eén ochtend de 

kas open laten staan en in één keer waren alle bessen verdwenen (gelukkig had ik vóór die tijd 

al een paar bessen geoogst!!). 

Of het voor veredelaars ook interessant is kan ik nog niet zeggen. Wel kan ik jullie vertellen, 

dat F. decidua , niet zo verwonderlijk overigens, kruisbaar is met F. splendens en F. fulgens. Het 

kruisingsprodukt van F. splendens x F. decidua  is weer een mooie bladplant, maar of hij ook 

gaat bloeien en in welke tijd van het jaar, en hoe hij gaat bloeien , op het kale hout, in de blad-

oksels of als trossen, dat moeten we nog afwachten.

Gerard Rosema.

Literatuur:

Breedlove et al (1982) 

The mexican and central american species 

of fuchsia (ONAGRACEAE) except for sect.  

ENCLIANDRA. 

Ann.Missouri Bot. Gard.69 p.209-234.

Foto 1: F.decidua in bloei

Foto 2: F.decidua met bessen; let ook 

op het mooie blad
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KLOMPENFEEST TWELLO
In het eerste volle weekend van september was er weer het jaarlijkse ,,Klompenfeest“ in 

Twello. Dit is een groots opgezette braderie met daarbij honderden kramen met allerhande 

koopwaar. Daarbij is er gedurende deze drie dagen elke dag weer wat anders: de ene dag 

muziekbandjes en de andere dag wieler- en skeelerwedstrijden en op de zondag een groots 

opgezette optocht met elk jaar een ander thema. Eens in de twee jaar houden de ,,Bloemen en 

Planten Hobbyisten” , vrijwel allen lid van de fuchsiaver-

eniging hun vermaarde bloemenshow met een heel scala 

aan planten, maar in hoofdzaak toch wel en hoe kan het 

ook anders, fuchsia’s. We hebben hier een mooi terrein 

tot onze beschikking, waarop een paar mooie oude ap-

pelrassen van wel 70 jaar oud staan te pronken, waar-

onder een ‘Kaptein’ en een hele zure appel die gebruikt 

wordt om onder andere ‘hete bliksem’ van te maken, een 

overheerlijke winterse stamppot. We zetten deze show 

met een zestal mannen op en zijn hier dan ook een kleine 

week mee bezig. Nu zie ik u denken: alleen maar mannen? Niets is minder waar want ook voor 

zo’n show heb je de inbreng van vrouwen nodig en in dit geval voor de verloting en het bakkie 

koffi  e. En als u na zo’n week van opbouwen dan het eindresultaat ziet en je hoort gedurende 

deze drie dagen het enthousiasme van het publiek, dan weet je weer waar je het allemaal 

voor doet! Oké, toegegeven, het was dit jaar zoals ook bij vele andere open tuinen en shows 

planten met een iets mindere kwaliteit, maar dat kan ook niet anders met zulke verschil-

lende  weersomstandigheden. Maar ondanks dat zag het er weer gelikt uit mede ook door de 

onderbeplanting die we hadden aangebracht van afrikaantjes en kleine potchrysanten, in drie 

verschillende kleuren. Op vrijdagavond hadden we de plaatselijke muziekvereniging ,’St. Cae-

cilia’ in onze tuin. Ze waren er met een 35-tal mannen en vrouwen en ze brachten van alles ten 

gehore van oude tot en met nieuwe moderne nummers. Ze hadden van allerhande muziekin-

strumenten bij zich, van grote trommels, pauken en verschillende blaasinstrumenten tot aan 

de kleine triangel aan toe. Van alles wat, jawel een vrachtwagentje vol. Ze hebben anderhalf 

uur gespeeld en het was een lekker en vlot repertoire. Op de zaterdag en de zondag kwam het 

rustig op gang en met de tijd werd het gezellig druk en werd er menig bakje koffi  e geschonken 

door de dames. ‘s Avonds was het geheel weer sfeervol 

verlicht, wat altijd een mooie aanblik geeft. Op zondag 

kwamen we ook nog een achttal Friezen tegen waarvan 

we een paar weken daarvoor de open tuin hadden be-

zocht. Dat verstaan we dus onder echte fuchsiavrienden: 

je komt elkaar overal weer tegen wat erg gezellig kan zijn. 

We hebben gedurende deze drie dagen wel iets minder 

publiek gehad als andere jaren, maar dat komt deels ook 

door te weinig reclame. Goeie les voor een volgende keer. 

We hebben veel bekende gezichten gezien en dat doet 

ons dan wel weer deugd. Wij willen dan ook een ieder hartelijk bedanken voor zijn of haar 

bezoek en wie weet tot een volgende keer?

Namens de ,,Bloemen en Planten Hobbyisten Twello en omgeving’’,

Jos Wagemans.
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Andere kuipplanten (8)
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.

HIBISCUS

De Hibiscus of Chinese roos komt in alle tropische en 

subtropische werelddelen voor en is in de 17e eeuw 

in Europa binnen gebracht. Er zijn honderden soor-

ten; ze kunnen wel 2 m hoog worden en komen voor 

in allerlei kleuren en vormen.

De bekendste is wel de Rosa Chinensis, zowel enkel- 

als dubbelbloeiend. In tuincentra worden ze vaak 

‘geremd’ aangeboden, d.w.z. dat de plant met een 

remstof is behandeld die de groei vertraagt, maar niet 

de bloei. Pas het tweede jaar is deze stof uitgewerkt 

en kan de hibiscus fl ink uitgroeien. Ze bloeien naar 

gelang de temperatuur zowel in de zomer als in de winter. De bloemen zijn 2-3 dagen houdbaar.

Alhoewel de hibiscus niet de gemakkelijkste plant is, is het zeker de moeite waard om hem ‘s 

zomers een plaatsje in de tuin te gunnen

Winterberging 

Dit kan op twee manieren:

kan dan in een serre  waar kamertemperatuur heerst en bloeit dan gewoon de hele win-

ter door; al is het dan niet optimaal. Hij heeft dan wel relatief veel water en mest nodig.

donkere maanden  op een koelere plaats staat 

en minder water en geen mest krijgt. Door deze 

gedwongen rustperiode gaat de plant als het 

ware krachten verzamelen voor een rijke bloei 

in het volgende jaar. Haal dan wel in de winter-

maanden de knoppen er uit. De ideale tem-

peratuur is dan een graad of 15; temperaturen 

lager dan 12 graden verdraagt de hibiscus niet.

Vormgeving

De mooiste plant krijg je van een stek waar 

de remstof is uitgewerkt. Die groeit beter en 

steviger en is dan erg geschikt om als struik 

uit te laten groeien. Als kroonboom is hij wat 

kwetsbaar door de wind.

In februari wordt hij redelijk gesnoeid; houd 

de plant wel open, zodat straks de bloemen 

elkaar niet in de weg staan.

Hibiscus
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Verzorging

Als de rustperiode voorbij is (februari) kan hij eventueel worden overgepot in goed doorlatende 

en geen turfhoudende potgrond met toevoeging van een fl ink deel  (25 %) klei of leem. Neem 

geen te grote pot en geef nu geleidelijk meer water en een beetje mest, maar laat de plant nog 

even op de koele plaats staan. In maart en april kan de hibiscus aan hogere temperaturen gaan 

wennen; geef dan meer water en wekelijks mest.

In mei, als de temperatuur ‘s nachts 10 graden is, kan de plant naar buiten. Afharden (wennen 

aan de omstandigheden buiten) is dan wel erg belangrijk door bijvoorbeeld ’s nachts de hibiscus 

aanvankelijk even naar binnen te halen. Volgens de boeken mag hij niet in de felle zon staan; bij 

mij staat hij midden in de tuin, waar de 

hele dag de zon kan komen en met het 

extreme warme weer gaf hij geen krimp, 

maar wel veel bloemen. Geef hem tijdens 

de bloei rijkelijk water en wekelijks mest. 

Ga de plant nu niet meer draaien; dit kan 

knopval teweeg brengen. Datzelfde kan 

ook plaatsvinden bij grote temperatuur-

verschillen. Laat de kluit niet uitdrogen; 

dat kan ook knop- en bladval veroorza-

ken. Mocht de plant geen knoppen meer 

vormen, dan kan een korte droogteperi-

ode helpen. Geef de plant regelmatig een 

douche maar niet in de volle zon.

Vermeerderen

Vanaf maart kan men al gaan stekken, 

maar het wortelen duurt wat langer. Een 

betere periode is van mei tot augustus. 

Neem een 10-15 cm lange kopstek, snijd 

met een scherp mes 2-3 cm licht 1/3 van 

de bast af en zet de stek dan met stek-

poeder in stekgrond. In een kweekkastje 

of plastic zak bij een bodemwarmte van 

25 graden zijn de stekken na ongeveer 3 tot 5 weken geworteld.

Verpot de hibiscus dan en zodra de groei erin zit, wordt hij 2 tot 3 maal getopt. Zeer zelden laat 

de plant een zaadknop zitten; de zaden kunnen in maart dan ook onder glas gezaaid worden bij 

25 graden.

Ziekten en plagen

Bladluis in voorjaar en spint bij warm weer.

Frans van der Vorst
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REGIO 29,

Midden- en Zuid-Limburg.

Tijdens een speciale vergadering van regio 29 is op dinsdag 28 sep-

tember een nieuw bestuur gepresenteerd en met ruime meerderheid door de 

aanwezige leden gekozen. Voorlopig bestaat het bestuur uit drie personen:

Frans Boers voorzitter

Math Meijers secretaris/penningmeester

Michel Wijnands bestuurslid/webcoördinator

Het vertrekkende bestuur werd door landelijk voorzitter en lid van onze regio bedankt voor de 

werkzaamheden in de afgelopen jaren. Inmiddels zijn wij als nieuwe ploeg bezig om onze plannen 

en ideeën voor de komende tijd te ontwikkelen en wordt er een enquête gehouden waarbij de leden 

kunnen aangeven hoe het bestuur verder kan gaan met de planning van bijeenkomsten en activi-

teiten in de komende jaren! Het beleid van het bestuur zal een vernieuwend karakter hebben met 

veel aandacht voor de sociale aspecten. Zo hebben we ons lid de heer Wiel van Heel thuis bezocht. 

Wiel is sinds enkele maanden ziek en kan daardoor niet meer zijn tuin en de vele prachtige planten 

verzorgen. Tot ons genoegen bleek dat hij sinds kort dertig jaren lid is van de NKvF waarvoor hij van 

het landelijk bestuur een mooie felicitatiekaart heeft ontvangen. Ons bloemetje kwam zodoende op 

een goed moment bij hem binnen. Ook de heer Huub  Jetten hebben wij bezocht. Huub heeft door 

een ernstige aandoening zijn tuinwerk moeten staken en alle fuchsia’s zijn weg. Wij hopen dat het 

binnenkort weer beter met Huub gaat en dat er volgend jaar toch weer wat fuchsia’s aan de pergola 

zullen hangen.  Wij hopen als nieuw bestuur, dat de leden ook naast het genieten van de mooie bloe-

men, ook eens een bloemetje schenken aan de leden die problemen hebben met het uitoefenen van 

hun geliefde hobby. Namens het bestuur wens ik iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig en 

gezond Nieuwjaar met prachtige bloemen!

Frans Boers.

Regionieuws

BETALING CONTRIBUTIE 2011
Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie voor 

2011 te betalen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internet bankie-

ren gaat betalen vergeet dan vooral niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat 

vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een herinnering in de bus krijgt.  Het is n.l. 

niet mogelijk om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet bekend is. Ieder jaar weer 

komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor 

mij.

BETALING UITSLUITEND OP NUMMER 1691900

Onder degene waarvan de contributie voor 1 januari binnen is worden drie bonnen ter 

waarde van  7,50 verloot, te besteden bij kwekers. Betaal dus snel.

Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van  5,00

Het nieuwe lid ontvangt het boekje “Leven met Fuchsia’s”.

Tiny v.d. Sande, ledensecretaris.
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Regio 1, Friesland

Oud Hollandse Spellen op zaterdag 19 februari
Sommigen onder u zullen die tijd “Toen was geluk heel gewoon” nog wel 

herinneren. Televisie bestond nog niet. In de hoek van de kamer stond een oude radio 

te kraken en viel ie plotseling uit, gaf je er gewoon een gerichte klap op en hij kraakte rustig verder. 

Alleen de kamer in het huis werd verwarmd door een kolenkachel voor de schoorsteenmantel. Hete 

eierkolen lagen te blozen voor de bewalmde micaglaasjes. Heerlijk vond ik die warmte. M`n moeder 

vroeg vaak: “waarom kruip je niet in de kachel”. In die gemoedelijke sfeer werd er eindeloos spelletjes 

gespeeld. Ik herinner me nog: mens erger je niet, kwartetten, monopolie, sjoelen en nog veel meer.

Deze tijden laten we herleven op zaterdagmiddag 19 februari a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in de “De 

Vallei” Schoterlandseweg 20 te Oudehorne. Het wordt een middag om naar uit te kijken met voor elk 

wat wils. In het kort:

De toegang is voor iedereen GRATIS.

Alle soorten van consumpties zijn voor rekening van de deelnemer/toeschouwer en kunnen aan de 

bar worden afgehaald.  De spelletjesmiddag begint om 14.00 uur. 

Inlichtingen bij:

Mattie de Leeuw

Tel. nr.: 0515-532018

Wytske Couperus

Tel. nr.: 058-2563253

Grietje Kuiper

Tel. nr.: 0513-541417

Eventueel kunt u uw inbreng kenbaar maken tijdens de nieuwjaarsreceptie of bij één van bovenver-

melde dames. Wij organiseren al onze activiteiten voor u…Doe er uw voordeel mee!

Dominicus Bergsma.

Regionieuws

Regio 23, West Brabant.

Op 2 oktober hielden wij onze najaarsbijeenkomst in Gemeenschapshuis ’t Lies. De opkomst was 

redelijk, iedereen kreeg koffi  e met wat lekkers erbij. Daarna opende Jos, onze voorzitter, de vergade-

ring. Er was veel discussie over de reis van 2011, over potgrond en over de NKvF.  Na de lunch werd er 

een bingo gehouden met leuke prijsjes. De herfst is nu volop in gang en de winter staat voor de deur. 

Iedereen heeft zo’n beetje al zijn planten in de winterberging en krijgen een paar maanden wat meer 

rust.

Het Bestuur wenst iedereen fi jne feestdagen en een voorspoedig, gezond en bloemrijk 2011 toe.

We hopen iedereen op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2011 te kunnen begroeten.

Els Visser.
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Regio 4, Flevoland e.o.

Als u dit leest zijn de fuchsia’s al in de winterslaap 

en kunnen we terugkijken op een seizoen met gezellige 

bijeenkomsten en activiteiten. Op 23 januari gaven we elkaar de beste 

wensen voor 2010. Met een hapje en een drankje genoten we na van de reis 

naar Groningen in 2009. De ledenvergadering was op 20 maart waar de secretaresse en de 

penningmeester afscheid namen en hun opvolgers welkom werden geheten. Samen met Groei & 

Bloei afdeling Dronten was er op 17 april de planten- en stekkenmarkt bij de familie Van der Vliet te 

Dronten. Zaterdag 8 mei de jaarlijkse ledenontmoetingsdag bij de familie Oostbeek te IJsselmuiden. 

Het was koud die dag maar binnen met warme koffi  e of thee was het gezellig. Daar werd ook de wed-

strijdplant ‘De Groots Roosje’ aan de leden meegegeven. Op 17 juli zijn we naar de show in Hellen-

doorn geweest en sloten we af bij de familie Bongers in Zwolle met spelletjes en barbecue. Een aantal 

leden is op 11 september naar de vriendendag in Utrecht geweest waar men van genoten had. Dan 

zijn we toe aan de najaarsbijeenkomst waar we de heer C. Spek als gast hadden met een boeiende 

en leerzame lezing over de fuchsia van stek tot stam, over de verzorging van de planten en over de 

bestrijding van ongedierte. Na de prijsuitreiking van de wedstrijdplant met de 1e prijs voor de familie 

Meijering, de 2e prijs voor de familie Van der Wal en de 3e prijs voor mevrouw Van Kranenburg 

wenste de voorzitter een ieder wel thuis.

Wil Hulsker.

'Stap-voor-stap SNOEIEN.

hagen, bomen, heesters, rozen, fruit'

Auteur: Christopher Brickell

Vertaling: A. Bremer

Uitgeverij: Kosmos Uitgevers

Omvang: 200 pagina’s

Formaat: 23 bij 14,8 cm

ISBN: 978 90 215 4911 8

Prijs: € 14,95

Deze snoeigids is uitgegeven in samenwerking met de bekende Koninklijke Maatschappij Tuin-

bouw en Plantkunde / Groei & Bloei.

Voor menige tuin- en plantliefhebber blijft snoeien een hachelijk avontuur. Bij velen is er zelfs 

sprake van angst ‘het mes er in te zetten’. Men weet wel dat het noodzakelijk is, maar hoe precies 

blijft te vaak een vraag.

Dit prachtig uitgegeven boek is een uitkomst. Zeer overzichtelijk worden de diverse werkzaam-

heden besproken, verduidelijkt met vele tekeningen. De hoofdstukken zijn in de noodzakelijke 

groepen verdeeld: rozen, heesters, klimplanten, druiven, vruchtbomen, kleinfruit en bomen. 

Achter in het boek vindt u een ‘snelzoeksysteem’: een uitgebreide lijst van plantennamen, waar-

bij verwezen wordt naar de juiste snoeimethode voor iedere plantensoort.

Van harte aanbevolen!

Frans van Mameren

boekbespreking

Regionieuws
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'Fruit uit eigen Tuin.' 

Auteur : Carol Klein

Omvang: 224 pagina’s

Formaat: 19 bij 25 cm

Uitgeverij: Kosmos uitgevers

ISBN : 978902154650

Prijs: € 24,95

Carol Klein heeft een succesvolle kwekerij in het Engelse Devon. Ze is bekend van het Engelse 

televisieprogramma Gardeners World. 

Haar passie voor het kweken van planten werkt aanstekelijk. In het boek ‘Fruit uit eigen Tuin’ 

herontdekt ze het genot van biologisch eten voor haar gezin en vol liefde deelt ze haar ervarin-

gen met beginnende en ervaren tuinders. Vers, onbespoten en gezond voedsel uit eigen tuin is 

in korte tijd zeer populair geworden. Daarom is het een goede gedachte van haar geweest om 

alle werkzaamheden daarvoor op een rijtje te zetten. Dit is op zodanige wijze geschied, dat het 

een plezier is het boek te lezen en in de praktijk te brengen. Bij aankoop daarvan is de uitgave 

daarvoor goed besteed.  

Ad v.d. Vliet

boekbespreking

'Puur Mediterraan tuinieren.' 

Auteur : Roger Bastin

Omvang:    144 pagina’s 

Formaat:  21 bij 28 cm

Uitgeverij: Kosmos Uitgevers

ISBN: 9789021 568942

Prijs: € 19,95

Mediterrane planten hebben alles: ze herinneren aan zinderende zon, bergen en zee, onverge-

telijke geuren, velden vol lavendel en verrukkelijk eten. Het overweldigende leven is op één uur 

rijden van hier. Lindaan en Rogier Bastin maakten die droom waar op hun kwekerij in het stukje 

Nederland  

dat het dichtst bij de zon ligt: Zuid-Limburg, op 20 km afstand van het begin van de Route du 

Soleil. Daar kweken ze een grote variatie aan mediterrane planten. Zij schrijven daarover in het 

aangehaalde boek, waarbij zij voor de liefhebbers van mediterraan eten een aantal niet te ver-

smaden recepten bijvoegen. 

In een tijd dat velen het ‘Douce France’ bezoeken is dit ongetwijfeld een boek dat de nodige 

belangstelling verdient. 

De uitvoering van het boek is aantrekkelijk, het is vlot geschreven en wordt daarom van harte 

aanbevolen. 

Ad v.d. Vliet. 
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'Daisy Bell' Foto: Mevr. De Leeuw


