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

 

       We verzenden ook bewortelde stek                                                  

    
       www.kwekerijvandervelde.nl                                                           
 www.fuchsiakwekerij.nl                        5 maart start verkoop Fuchsia’s                 

                                                               en Pelargoniums         
                                                                                                          
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 
                                                                        13.00 -   17.00 uur       2e Pinksterdag  
                                   juli t/m okt       wo,do     9.00  -  12.00 uur        Hemelvaartsdag       

                                                           vr,za      9.00  -  17.00 uur        Koninginnedag                            
                                                                        vr, za     9.00  -  17.00 uur        geopend van  
                                                                                                     11.00 -  17.00 uur               
                      
                                                   
Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727. www. kwekerijvandervelde.nl 
                                                                                              www.fuchsiakwekerij.nl 
                                                                                              info@kwekerijvandervelde.nl  

                                                                                             

 

 

 

Kwekerij Katrien Michiels 
Kruisstraat 51, 2500 Lier – Koningshooikt, (Antwerpen) België 

Tel : 0032 3 482 25 62 – Mail : fuchsia.michiels@skynet.be 

 

 

 

Bezoek onze 

Nieuwe 

Webshop! 

www.fuchsia.be 

Planten en “leuke 
hebbedingetjes” 

uitkiezen en bestellen 
was nog nooit zo 

makkelijk.  7 dagen op 
7 en dit 24 u per dag! 

 

Onze “open deur” dagen in 
2011 gaan door op : 

19 & 20 maart 

30 april, 1 & 2 mei 

Tijdens deze dagen krijgt elke 
betalende klant een gratis 

attentie! Mis dit niet!!! 

Wij zijn open :              
dinsdag tot vrijdag van 9u – 12u 
en van 13u – 18u, zaterdag van 

9u - 12u en van 13u -17u, 
zondag van 9u – 12 u (van 

maart t/m 15 juni ook van 13u – 
17u) 

Wij zijn gespecialiseerd in  

 3100 soorten Fuchsia 
 1000 soorten 

Pelargonium 
 120 soorten 

Streptocarpus 
 hangingbasket planten 
 hangbegonia 
 gewasbeschermings-

middelen 
 potgronden 
 meststoffen 
 Engelse Baskets 
 en alles om van uw 

hobby een succes te 
maken! 
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Aan alles komt een einde. Dat geldt op de eerste plaats - en dat kunnen we met 
100% zekerheid nu al voorspellen - voor het winterse weer dat dit jaar zo vroeg 

is ingevallen. Alleen wanneer, na hoeveel vorst en sneeuw, en met welke schade voor onze 
planten: dat blijft nog enkele maanden in het ongewisse.

Aan alles komt een einde. Dat geldt ook voor de inspanningen van het grootste gedeelte van de 

redactieleden van de Fuchsiana. In de vorige uitgave van de Fuchsiana hebt u al kunnen lezen 

dat Frans van Mameren inmiddels als redactielid gestopt is, en dat ook Aat van Wijk op korte 

termijn andere prioriteiten gaat stellen. Verder heeft Ad van der Vliet, de voorzitter van de 

redactiecommissie, kortgeleden aangegeven dat ook hij er per 1 januari 2011 nu echt mee gaat 

stoppen. Alle drie hebben ze zich vele jaren (Aat van Wijk zelfs zo’n 25 jaar) met hart en ziel voor 

de Fuchsiana ingezet, en ervoor gezorgd dat we elke keer weer, zesmaal per jaar, een product in 

de brievenbus gekregen hebben dat er wezen mag. 

Heren, bij deze mijn welgemeende dank voor de zeer plezierige samenwerking en het vele werk 

dat door jullie in al die jaren is verzet. Ik hoop dat jullie nog lange tijd mogen genieten van de 

hobby’s en levensinvulling waar jullie, naast de fuchsia’s, zoveel bevrediging in vinden. 

Zonder de exacte datum te kunnen aangeven waarop dit zou plaatsvinden hebben we de uit-

dunning natuurlijk wel zien aankomen. Alles komt nu echter in een stroomversnelling. Gelukkig 

hebben we inmiddels Dominicus Bergsma bereid gevonden om in de redactiecommissie zitting 

te nemen. Maar Dominicus kan natuurlijk het vele werk dat de Fuchsiana met zich meebrengt 

niet in z’n eentje verzetten. Daarnaast heeft hij te kennen gegeven de functie van Ad: vertegen-

woordiger van de redactieraad in het hoofdbestuur, niet te gaan invullen en ook niet die van Aat 

als eindredacteur. Ik doe daarom een beroep op het vele talent (denk hierbij alleen al aan het 

aantal regiobladen!) dat in onze vereniging zeker aanwezig is, om zich ook op landelijk niveau in 

de vorm van lid van de redactieraad van de Fuchsiana voor de NKvF in te zetten. Het moet toch 

mogelijk zijn om hiervoor een tweetal leden te vinden.

En zoals het 100% zeker is dat ook aan deze koude winter ooit een einde komt, is het ook 100% 

zeker dat zonder nieuwe  leden van de redactieraad de uitgave van Fuchsiana niet mogelijk is. En 

daar zit ik, en zeer waarschijnlijk ook u niet, nou niet direct op te wachten. 

Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht en natuurlijk ook bij de redactieraad van de Fuchsiana. 

Wij zien met spanning uit naar het telefoontje of het emailbericht waarmee u zich meldt.

van de

  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]
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van het leden-  secretariaat
[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

De heer P. Kluskens, Ospel

Mevrouw M. Ogier, Weert

De heer B. Buisman, Groningen

Mevrouw J.C. Beumer-Briejer, Hoorn

De heer C. Hadders, Zeegse

Mevrouw G. Oostra, Staphorst

De heer A. Verschoor, Leerbroek

Mevrouw J.M. Beekenkamp, Capelle a.d. IJssel

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

[Namens de redactie Aat van Wijk]

In het vorige nummer van Fuchsiana heeft u kun-

nen lezen dat Frans van Mameren en Aat van Wijk de 

redactie gaan verlaten. Ad van der Vliet heeft al in 2009 dit besluit 

moeten nemen. Gelukkig voor ons heeft hij dit besluit opgeschort tot dit 

moment. Daarmee verliest de redactie en ook het hoofdbestuur, immers Ad was als 

voorzitter van de redactie lid van ons hoofdbestuur, een fuchsiavriend waarmee het goed sa-

menwerken was. Hij heeft zich met veel inzet en een zeer positieve instelling gewijd aan zijn taak 

als voorzitter van de redactie. De redactie wenst hem en zijn vrouw nog vele goede jaren toe en 

danken hem voor alles wat hij voor Fuchsiana heeft betekend.

Frans van Mameren heeft om gezondheidsredenen eind december 2010 zijn lidmaatschap van 

de redactie moeten beëindigen.  Ook hem zijn wij dankbaar voor zijn inzet, de prettige samen-

werking en de vele bijdragen aan ons blad. 

Nog voor bekend was dat Ad en Frans de redactie zouden moeten verlaten heeft Aat van Wijk al 

bekend gemaakt dat hij na 25 jaar lid te zijn van de redactie zijn taak zou neerleggen.

Dit alles betekent, dat we op zoek moeten naar minstens twee nieuwe leden van de redactie: 

een voorzitter en een eindredacteur. Het zou fijn zijn wanneer er zich zo spoedig mogelijk kandi-

daten zouden melden. Immers, alleen dan is het mogelijk dat ze nog kunnen worden ingewerkt. 

Foto’s Nieuwjaarswens.

De opmerkzame lezers zullen het ongetwijfeld gezien hebben: de foto’s die in het december-

nummer bij de Nieuwjaarswens staan zijn gemaakt tijdens het Klompenfeest in Twello waarvan 

in hetzelfde nummer een verslag staat. Op de ene foto staan twee belangstellende toekomstige 

fuchsialiefhebbers op de andere het muziekkorp St. Caecilia afgebeeld.

van de    redactie
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Kalender
SHOWS
23 t/m 31 juli: show van de regio 28, Noord- en Midden Limburg: “TUIN EN HISTORIE 
IN BEELD 2011”.

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

ZWITSERLAND
1 juni tot 29 juli 2011 en van 30 augustus tot 10 oktober 2011: Fuchsiatentoonstelling 
in de Botanische Tuin van St. Gallen.

BELGIË
Open Tuin bij de familie Stals 
op 25 en 26 juni 2010 van 10u tot 20u.
13 en 14 augustus 2010 van 10u tot 20u.
15 en 16 augustus 2010 van 14u tot 18u.
Te bezich  gen: Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes. ook andere evenementen zoals 
bloemencollages.

Gra  s toegang+ gra  s koffi  e.
Adres: Stals, Van de Velde
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

Website

Onze NKvF website heeft zich in het afgelopen jaar ontwikkeld tot een site die gezien mag worden. 

Er is door onze webmaster veel werk en energie in gestopt.

Inmiddels is er al fl ink wat foto- en videomateriaal op geplaatst, o.a. een uitgebreid fotoverslag van 

de Vriendendag in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht.

Maar het kan natuurlijk altijd nog beter!

In de Fuchsiana verschijnen regelmatig verslagen van de prachtige shows die door verschillende 

regio’s georganiseerd zijn. In ons verenigingsblad kan natuurlijk slechts een enkele foto geplaatst 

worden. Maar er zal beslist een aantal leden van de organiserende regio hebben rondgelopen met 

een digitale camera, waardoor waarschijnlijk veel meer foto’s beschikbaar zijn. Dit fotomateriaal zou 

op de website veel fuchsialiefhebbers enorm veel kijkplezier bieden.

Stuur ons daarom van dit soort evenementen eens een serie foto’s toe, die wij dan op de website 

kunnen plaatsen. Op deze manier wordt de eigen regio ook nog eens extra gepromoot. Mocht er 

in de regio iemand zijn die men eens extra in het zonnetje wil zetten met zijn planten, ook hierover 

is een serie foto’s met tekst voor plaatsing op de website altijd welkom. Op deze manier laat je ook 

anderen in jullie fuchsiaweelde delen.
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Tot slot nog enkele praktische zaken.

Regelmatig komen bij onze webmaster verzoeken tot aanpassing binnen. Daar vragen wij ook om, 

omdat op deze wijze de website actueel blijft en de juiste informatie bevat. Omdat de site echter 

nog steeds blijft groeien is het voor de webmaster vaak moeilijk om te bepalen waar het precies over 

gaat en waar dit op de site te vinden is. 

Daarom bij deze het verzoek om bij aanvullingen of wijzigingen aan te geven:

1. over welke pagina het gaat (ziet u staan in kop van de pagina of in de adresregel van internet), en

2. welke regio het betreft (voor eventuele vervolgpagina’s).

Wilt u verder graag alleen, en duidelijk, de wijzigingen doorgeven, en niet een compleet overzicht 

toesturen. Anders moet de webmaster het zelf gaan uitzoeken wat er gewijzigd moet worden en dat 

kan dan weer tot fouten leiden. 

Mario de Cooker

regio-    kalender
Regio 1, Friesland

 19 feb. ’11: Oud Hollandse spelen.

 19 mrt. ’11: Voorjaarsledenvergadering.

 30 apr. ’11: Voorjaarsmarkt “In het Groen”.

Regio 2, Groningen

 26 mrt. ’11: Algemene ledenvergadering in “de Broeckhof”, Zuidbroek. Aanvang: 13.30 uur. 

Regio 3, Drenthe

 26 mrt. ’11: Algemene ledenvergadering in de Koekoekshof in Elp met stekkenverkoop.

Aanvang: 13.00 uur.

 19 apr. ’11: Baskets maken bij kwekerij Hommes, Eelde. Aanvang: 19.00 uur.

 26 apr. ’11: Baskets maken bij kwekerij Gommer, Dalen. Aanvang: 19.00 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.

 12 mrt. ’11: Voorjaarsledenvergadering in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30 uur, 

zaal open om 13.00 uur.

 apr. ’11: Bezoek aan kwekerij Van der Velde.

 16 apr. ’11: Stekkenmarkt met Groei & Bloei in Dronten.

Regio 5, Twente-Salland

 18 feb. t/m 21 feb. ’11 tot 18.00 uur: Promotiestand regio Twente/Salland TUIN EXPO

LUTTENBERG (Salland) in samenwerking met Succulenta IJsselstreek/Twente.

 21 mrt. ’11: Ledenbijeenkomst bij De Kröl met lezing Hans van Aspert over winterharde 

fuchsia's. Aanvang 19.30 uur.

 25 mrt. '11: In de kas bij Th eo Jeukens. 19.00 uur.

 11 apr. '11: Algemene ledenvergadering bij De Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur.

Regio 6, Oost Gelderland

 5 feb. ’11: Afhalen potgrond in Gaanderen vanaf 10.00 uur.

 14 apr. ’11: Jaarvergadering in zalencenrum Radstake, Heelweg-Varsseveld. Aanvang 19.30 

uur.
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Regio 7, Veluwe

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

 19 mrt. ’11: Voorjaarsvergadering in de zaal regenboogkerk, Epe. Aanvang: 14.00 uur.

Regio 8, Zuid Gelre

 26 mrt. ’11: Jaarvergadering. 

Regio 9, Noord-Holland Noord

 19 feb. ’11: Jaarvergadering.

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

 9 apr. ’11: 1e Uitje activiteitencommissie naar de firma Zeelenberg.

Regio 11, Noord-Holland Midden 

 19 feb. ’11: Potgronddag.

 19 mrt. ’11: Jaarvergadering. 

 16 apr. ’11: Stekkenmarkt Krommenie.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

 12 feb. ’11: Ophalen potgrond bij Ineke van Schie. 

 31 mrt. ’11: Jaarvergadering/ledenbijeenkomst.

Regio 16, Heuvelrug

 Februari ’11: Stamppotbuffet.

 Maart ’11: Busreis naar Ector. 

 April/mei ’11: Voorjaarsvergadering.

Regio 17, Rijnland

 26 mrt. ’11: Voorjaars ledenvergadering te Beinsdorp. Aanvang 14.00 uur.

 7 mei ’11: Stekkenmarkt bij tuinXtra in Noordwijk.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

 26 mrt. ’11: Voorjaarsbijeenkomst.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

 16 apr. ’11: Algemene ledenvergadering in ’t Centrum te Rhoon. Aanvang 14.00 uur. 

Regio 24, Midden-Brabant

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

Regio 26, Zuidoost Brabant

 15 feb. ’11: Ledenavond/Nieuwjaarsreceptie.

 7 apr. ’11: Ledenavond/jaarvergadering. 

 10 nov. ’11: Ledenavond.

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg

 19 feb. ’11: Potgronddag.

 12 mrt. ’11: Jaarlijkse stekmorgen bij de familie Joosten in Wessem. 21 mrt. ’11: Jaarvergade-

ring bij “Zalzershoaf”in Hout-Blerick.

 9 apr. ’11: Uitstapje met o.a. bezoek aan kwekerij Van der Velde in Heerde.

 23 jul. t/m 31 jul. ’11: Onze show “Tuin en Historie in Beeld 2011”.
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‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 6: Activiteitenkalender 2011. Bestuursvergadeing 

5 juli bij Arie de Groot.  Wel en Wee. Een ½ najaarsbijeenkomst. Oktober (gedicht Ike van Rees-

Bakker).

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 6: Het is weer even. ‘Hulshorst Beertje’ (kleuren-

foto). Activiteitenkalender. Open tuindagen Regio 7, 23/24 juli 2010. Verslag van open tuindagen in 

zuid Friesland.

‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 4: Nabeschouwing van twee Showcommissieleden.. 

Wel en Wee. Potgrond. Stekkenmarkt. Gezocht. Vraagbaak voor leden. Tuinexpo Luttenberg 2011.  In 

gesprek met … .

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 6: Agenda 2010/2011.  Herfst. Verslag open 

tuinen en shows. Botanische fuchsia’s 24. ‘On’kruiden 14, vergeet-mij-nietje. Stekken waarom. Verslag 

bijeenkomst 18 september 2010.

‘De Bel’, (regio 23, West-Brabant) nr. 4: Nieuwjaarsreceptie. Ben en Lies Gladdines uit Steenbergen. 

Stekken voor beginners. Foto’s van de najaarsbijeenkomst. 

‘Minibel’ (regio 4, Flevoland e.o.) nr. 4: In memoriam. Nieuwjaarsreceptie. Verslag Najaarsbijeen-

komst 2010. Ontmoeting met één van de leden.  Op bezoek bij Geert Kottering uit Dronten. Beoor-

deling Floraliaplanten. Nieuwe soorten 2010. Puzzelrubriek. Aaltjes. 

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 4: Najaarsbijeenkomst 2010 in Elp. Uitnodiging Nieuwjaarsbij-

eenkomst. Even puzzelen. Bericht uut Coevern. Activiteitenagenda 2011.

‘Noord-Holland Noord’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 3: Bijeenkomst december 2010. Verslag 

ledenbijeenkomst september en november 2010. Potgrond.  Bestellijst. Nieuws van het verkooppunt. 

De doorgeefpen. Mijn tuin. Variatie wint in tuinenkeuring. Vervolg Fuchsia’s in Vietnam.

‘De Bellenbode’ (regio 6: Oost Gelderland) nr. 4: Oproep in Bellenbode heeft succes. Maakt u ook 

stekken voor onze beurs? Lief en leed. Geen stamppotbuff et. Bingomiddag. Humor op kerstmid-

dag…

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Uitnodiging Nieuwjaars-

bijeenkomst. Agenda 2011. Op bezoek bij  . Frenny Habekotté. Ineke's tuindagboek. Snoeimiddag 30 

oktober bij Ineke. 

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

2011. In Memoriam Piet Kluskens en Tinus Ogier. De doorgeefpen. De tweede contactmorgen. 

Potgronddag.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 6: Potgrond bestellen. Ledenraad bijeenkomst. Uit 

het blad van Tuindersvereniging De Hofgeest. Stekken waarom. Winterharde fuchsia’s.

‘Furore’ (regio 19, Rotterdam) nr. 4: Leden wel en wee. Nieuwjaarsbijeenkomst 2011. Juiste tenaam-

stelling van fuchsia’s. Digitale verzending Furore. Foto’s show op website.

‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 4: Belanfrijke data in 2011. Programma Nieuwjaarsreceptie 2011. 

Oudhollandse spelletjes op 19 februari. Voorverkoop potgrond. Belevenissen tussen huis en heg: 

Indigostruik. Op bezoek bij …. Puzzel.   

‘Van Buis en Bloem’ (regio 16, Heuvelrug) nr. 35:In Memoriam Maaike Pap-Bijl en Mies van Westrie-

nen. Wel en Wee. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie. Het servicepunt van regio 16. Regio Agenda 2011. 

De puzzel. 

‘Bellen Pracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 4: In Memoriam Anton verschoor. Uitno-

diging Nieuwjaarsreceptie. Ledenraad. Kort verslag najaarsbijeenkomst. ‘Claudia P’ (kleurenfoto). 

Winterharden vervolg.

‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie. Najaarsverga-

dering 23 oktober 2010. Beheer website. Uitslag fotowedstrijd 2010. Ervaringen met … ‘Mantilla’.

regiobladen
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‘Fuchsia Proat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 4: Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst. Activiteiten/

vergaderdata 2011. De wedstrijdplant 2010. Potgrond bestellen of halen. Aangeboden. Voor u gelezen. 

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender. Wel en Wee. Van de ledenraad. 

Zomertuin 2009. Terugblik op 2010. Zomer 2010. December.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 1: Vraagbaak speciaal voor nieuwe leden. Agenda 2011. In Me-

moriam Bart Buisman. Wedstrijdplant 2011: ‘Deep Purple’. Puzzel. Notulen extra vergadering.

NEDERLANDSE KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN

Secretaris  Margo  W. Vaandrager-Wulffele,
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen.
tel. 072-5051789
e-mail: secretaris@nkvf.nl

UITNODIGING

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden 
a ent op de openbare

JAARVERGADERING van de LEDENRAAD

datum: zaterdag 2 april 2011
aanvangs jd: 10.30 uur
plaats Sport- en ontmoe ngscentrum De Hilt, Eemnes 
 (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl)

De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst 
worden.

Het Hoofdbestuur  

Toelich ng:
De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het 
hoogste orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in 
vergadering bijeen. Op de jaarvergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden 
van de vereniging welkom. Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 
Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad.
De leden uit de regio’s die de vergadering willen bijwonen en in aanmerking willen komen 
voor een lunch moeten zich wel één week van tevoren bij de secretaris van de NKvF 
opgeven.
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Fuchsia’s in aquarel – 60 

‘Landgoed Groeneveld’

Van den Brink NED 2010

‘Lena Lankman’ x ‘Sleedoorn’

Plant met opgaande groeiwijze en vrij grote dubbele bloemen. De kelk is crème/roze, de kroon oran-

je/roze. Fraai, getand blad. Groeit het best in gefi lterd licht. De plant is genoemd naar het landgoed 

Groeneveld in Baarn.
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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

‘Aat van Wijk’

Stoel NED 1998

‘Lechlade Martianess’ x ’Aloys Hetterscheid’

De halfdubbele bloemen van deze opgaande plant hebben een opvallend groene kelkbuis en kelkbla-

deren, licht geplooide lila kroonbladen en petalloïden met een witte vlek. Plant is geschikt als struik in 

gefi lterd licht.
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Andere kuipplanten (9)
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 hou-

den.

PLUMBAGO  (Mannentrouw of Lood-

kruid)

Van de twintig soorten zijn er twee die 

het bij ons goed doen: de blauwe plum-

bago auriculata  en de witte alba.

Ze komen uit de tropen en kunnen wel 2 

m hoog en breed worden.

Met wat geduld kan deze kuip plant 

gekweekt worden als stamboompje of 

anders als struik of waaier tegen de muur. 

De plumbago in een fl inke pot met klim-

rek bevalt ook heel goed.

Verzorging

Hoewel hij in de zon kan staan, voelt hij zich 

prettiger in een wat beschutte omgeving.

De uitgebloeide bloemen, die een klevend eff ect op huid en kleren hebben, worden verwijderd. 

Geef minstens om de 14 dagen mest en tot september rijkelijk water.

Hoewel in de zomer wat te lange takken kunnen worden teruggeknipt, moet men toch niet 

resoluut te werk gaan, want de plumbago is een zgn. eindbloeier. Hij maakt aan het eind van de 

takken zijn bloemtrosjes. Dus als men te veel knipt zal ook de bloei stagneren.

Winterberging

In de herfst, als de nachtvorst komt, moet de plant naar binnen en wordt dan sterk terug-

gesnoeid. Zet hem dan op een lichte plaats bij een temperatuur van minstens 6 graden, liever 

wat hoger. Hij kan vrij droog worden gehouden, maar pas toch op dat de plumbago niet geheel 

uitdroogt; in dat geval zal hij zijn bladeren gaan verliezen. Op zich is dat niet erg, maar met wat 

blad aan de plant houdt hij zich beter.

Regelmatig benevelen van het oude hout is wat de vochtigheid betreft vaak al voldoende.  

Na februari kan de plumbago eventueel worden overgepot in goed doorlatende potgrond. 

Toevoeging van wat klei (25%) is aan te bevelen.

Als de nachten dan wat aangenamer worden (mei) kan de plumbago naar buiten.

Snoei nu nogmaals om een goede vorm van de plant te krijgen en verwijder dood hout.

Vermeerderen

We kunnen zaaien in het voorjaar onder glas bij een temperatuur van 20-25 graden. Stekken 

kan ook met een niet te verse kopstek of tussenstek  met stekpoeder onder glas bij dezelfde 

temperatuur. Ook in het najaar kan nog gestekt worden met een half verhouten stek; vergeet 

dan niet  om met een scherp mes wat bast weg te halen.

Frans van der Vorst

Plumbago
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Jenny Sörensen’

2. ‘Oranje van Os’

3. ’Paulus’

4. ‘Waternymf’

5. ‘Pia’

6. ‘WALZ Mandoline’

Uw oplossing vóór 2 maart 2011 zenden: 

- óf per briefkaart aan A. van Wijk, Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen 

- óf per e-mail aan aatvanwijk@planet.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.

De foto’s van deze puzzel zijn afkomstig van de fotowedstrijd 2010. Voor drie deelnemers aan deze 

wedstrijd dus een ‘voordeeltje’. Herkennen zij hun eigen foto?

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, óf u bekijkt alles 

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

Oplossing fotopuzzel 58:

1. ‘Jaspers Triphy White’

2. ‘Anne Hoogedam’

3. ’Ann H. Tripp’

Onder de juiste inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 58 kwam ‘uit de bus’: 

Hartwig Schütt, Cuxhaven, Dtsl.

fotopuzzel 59

1. 2. 3.
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Vullen van hangmanden. 
Al vroeg in het voorjaar (of als u een verwarmde kas heeft zelfs al in de winter), kunnen we 

beginnen met het vullen van onze hangmanden .

Als we een mand gaan vullen moeten we beginnen met de basis. U kunt een inlegvel van 

cocos of veenmos gebruiken als basis.

Ook is het mogelijk om uw hangmand semi-hydro te maken. Dit doet u als volgt: 

maak eerst de buitenkant met bij voorbeeld mos of schermdoek, pak een plastic zak en vul 

deze met 1,5 liter hydrokorrel. Doe hier overheen een stukje schermdoek, verder opvullen 

met potgrond. Zorg er wel voor dat de hydrokorrel en de potgrond niet met elkaar ver-

mengd kunnen worden.

Plant nu de planten boven in de mand, ongeveer 4 à 5 stuks halfwas planten .

Ook kunt u eventueel  stekken gebruiken aan de zijkant van de mand. Op deze manier heeft 

u sneller een grote plant.

Giet de mand goed aan. De wortels zullen na verloop van tijd door het doek heen groeien 

naar de hydrokorrel. Doordat er een plastic zak in zit heeft de plant 1,5 liter water extra, het 

werkt perfect. Zelf heb ik al meer dan 15 jaar de hangmanden op deze wijze gevuld.     

Je kunt hangmanden op verschillende manieren vullen. Zo is het  mogelijk om er een ge-

mengde mand van te maken, maar u kunt ook kiezen om één ras per mand te gebruiken .

Zelf zou ik  één ras per mand kiezen om het niet te bont te maken., een andere reden om 

te kiezen voor één ras is de groeiwijze. Wanneer u meerdere rassen in één mand zet  is het 

moeilijk om een mooi gevormde plant te krijgen.

Als u  voor één ras per mand  kiest is het net of je een hele grote plant hebt.

Hou  met de keuze van uw ras er wel  rekening mee, waar u de plant neer wilt hangen bij 

voorbeeld: in de zon of juist niet.

 

Als de planten goed zijn aangeslagen, top dan zo vaak mogelijk om een mooi gevormde 

plant te krijgen .

Hou er wel rekening mee dat het 6 tot 9 weken kan duren voor de plant gaat bloeien na de 

laatste keer toppen .

Geef fuchsia’s voldoende water en begin na 6 weken met voeding, 1 x per week 20-20-20. 

Op deze manier kunt u de hele zomer van uw planten genieten .

Fuchsia’s ze vragen zo weinig en geven zo veel!!

Kees Spek.
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F. triphylla, Linnaeus 1753. Sectie Fuchsia.

In de fuchsiageschiedenis van Europa was F. triphylla overduidelijk de eersteling. De eerste be-

schrijving van deze fuchsia betrof plantmateriaal dat door Charles Plumier was verzameld in 

de Dominicaanse Republiek op het eiland Hispaniola. Hij noemde de plant waarvan hij alleen 

herbariumexemplaren meebracht in 1703 naar Fuchs, een al lang overleden Duitse botanicus 

en beschreef haar als Fuchsia triphylla, fl ore coccinea. Ruim voordat hier fuchsia’s werden 

gekweekt heeft in 1731 Philip Miller de species uit zaad, dat Dr. William Houston hem toe-

stuurde, in een kas in Chelsea opgekweekt en zien bloeien. In 1753 beschreef Linnaeus de spe-

cies offi  cieel op basis van gegevens van Plumier, waarbij fl ore coccinea (roodbloemig)  werd 

weggelaten omdat die toevoeging niet in zijn systeem paste. Pas in 1982 wordt F. triphylla 

door Hendersons of St. Johns Wood in Engeland  verspreid en in 1985 komt ‘Superba’, Veitch 

& Sons (F. triphylla x F. boliviana) op de markt als eerste triphyllahybride. Daarna volgen er 

meer vooral van Duitse kwekers. F. triphylla geldt nog steeds als één van de lastigst te kweken 

species, wat wonderlijk is omdat de plant op het eiland van herkomst vrijwel als onkruid 

groeit. De plant is veelvuldig te vinden langs bosranden, op lager gelegen onbeschutte hel-

lingen en in vochtige bermen. Voor de liefhebber zijn eigenlijk alleen de vele tegenwoordig in 

diverse kleuren, van bijna wit tot aubergine, voorkomende kruisingsproducten aantrekkelijk. 

De species zelf is dermate veeleisend dat het bezit meestal op een teleurstelling uitdraait. Mia 

Goedman geeft in haar boek “Botanische Fuchsia’s” een paar nuttige tips: De winter levert de 

meeste problemen. Veel licht (hoog in de kas) met mogelijk wat onderwarmte werken po-

sitief. Daarbij moet slechts met mate water gegeven worden zonder bemesting. In de zomer 

is het oppassen voor te veel direct zonlicht en overbemesting. Bij dit alles dient een kleine 

potmaat en een luchtig grondmengsel (bijv. Anthuriumgrond) te worden gebruikt. Voor 

veel veredelaars is het werken met F. triphylla nog steeds een uitdaging al was het maar om 

eindelijk die volledig witbloemige triphyllahybride te kweken. Gelukkig is het onze Botanische 

Groep gelukt om uit in het wild verzameld zaad een fl ink aantal verschillende typen, verschil-

lend in o.a. bloemvorm en bladkleur, van deze soort te kweken. Naast die uiterlijke verschil-

len is langzamerhand duidelijk dat er ook een paar bij zijn die zich wat minder veeleisend 

gedragen, wat de hoop doet leven dat ook de eenvoudige liefhebber van deze mooie kleine 

species kan gaan genieten. 

H.J. de Graaff .
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‘F. triphylla’ Foto: Hans v.d.. Post
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'Grand Cru’ Foto: Hans v.d.. Post
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‘Grand Cru’, de Graaff 2003 AFS-nr. 5608. 

‘John Maynard Scales’ x (‘Jülchen’ x ‘Smoky’).

Hoewel ik in het laatste deel van de vorige eeuw en in het begin van de eenentwintigste 

vooral gewerkt heb met de paniculata triphylla-hybride ‘Gerharda’s Panache’ in combina-

tie met alles wat voorhanden was en aantrekkelijk leek, doet zo nu en dan veranderen van 

spijs eten. ‘Grand Cru’ is daar een voorbeeld van. Gezien de bloemvorm is er een duidelijke 

verwantschap met F. triphylla en wel via de moeder ‘John Maynard Scales’ (‘Th alia’x F. fulgens 

gesneriana) van de veredelaar Edwin Goulding, die veel met dergelijk materiaal werkte. Is 

de bloemvorm en bloemkleur van ‘Grand Cru’ al wat ongewoon met een combinatie van 

geelgroen, vooral in de bloembuis, en oranjerood, de habitus van de plant als natuurlijke 

hanger is opmerkelijk. Tenslotte is alleen grootvader ‘Smoky’ een hangfuchsia. Omdat tijdens 

het groeiseizoen wel eens takken wegvallen, loont het om per hangpot een aantal stekken 

op te planten. Ook is het aan te bevelen om om de paar jaar de plant door nieuwe stekken te 

verjongen. Maar dat geldt voor de meeste hangfuchsia’s, die eigenlijk in het tweede jaar het 

mooist zijn. Daarna worden hun takken wat stijver en is de groei minder uitbundig. De bloe-

men verschijnen veelvuldig aan het eind van de zelfvertakkende slappe twijgen tot laat in 

het seizoen. De plant geeft de voorkeur aan een lichte niet voortdurend zonnige standplaats 

en neemt verder genoegen met een standaard fuchsiabehandeling.

H.J. de Graaff .
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Op het gevaar af dat een enkeling zich weer stoort aan het feit, dat ik, zo-
als in het ”In memoriam Lutz Bögemann”, mij in het verleden begeef, zal ik toch 

in dit eerste Product of Holland van het nieuwe jaar 2011 weer oude koeien uit de sloot 
halen. Immers, in het verleden ligt de toekomst en is  juist dat  goed gedocumenteerde  ver-
leden voor veredelaars  op zoek naar het nieuwe, niet uiterst belangwekkend? Het zoeken 
naar dat wat nog niet bestond, bijvoorbeeld auberginekleurige fuchsia’s, heeft de Neder-
landse veredeling de vorige eeuw in de fuchsiawereld een voorbeeldfunctie gegeven. Inmid-
dels overleden mensen als John Wright en Lutz Bögemann hebben daaraan een opmerke-
lijke bijdrage geleverd. Lutz is met zijn kruisingswerk plotseling, mogelijk voortijdig, gestopt. 
Dat levert een erfenis die zonder iemand tekort te doen door iedere moderne veredelaar 
ten eigen bate kan worden toegepast. Als het lukt zelfs ter meerdere glorie van Lutz. Het 
meest interessante erfdeel lijkt me ‘Mettje’, de fuchsia waarvan Lutz meldde, dat hij na het 
eerste jaar (1986) de winter niet heeft overleefd. Ik zag de plant bloeiend in zijn tuin en het 
was een soortgelijke ervaring als toen ik voor het eerst ‘Whiteknights Ruby’ (F. triphylla 
x F. procumbens) van John Wright in diens laboratorium zag bloeien. Zo’n fuchsia, waar 
je zelfs nog nooit van gedroomd had, zo enorm anders!  De ‘Hinnerike’x ‘Foolke’-kruising 
‘Mettje’ had relatief grote gedrongen aubergine bloemen, die wasachtig aanvoelden en 
waarvan de bloembuis vrijwel ontbrak. Ik kan ze na al die tijd nog voor mij halen. Lutz 
heeft uiteraard de kruising enige malen herhaald, maar ook die zusterzaailingen lieten het 
ondanks speciale verzorging het volgende winterseizoen afweten. Bekend is inmiddels dat 
‘Foolke’ geen gunstige kruisingsouder is. Veel nakomelingen hebben een zwak wortelstelsel 
wat zelfs al in een jong stadium van de zaailingen zichtbaar is, omdat de wortels niet in 
de richting van de zwaartekracht, dus naar beneden de grond in willen groeien. Desalniet-
temin zijn er toch zo’n 20 nieuwelingen met ‘Foolke’ als vader in omloop gekomen. De 
combinatie  met ‘Hinnerike’ (Encliandra-hybride x ‘Ting-a-Ling) was beslist geen gelukkige. 
Hoewel ‘Hinnerike’ geen gemakkelijke zaadgever is moet het mogelijk zijn de kruising van 
Lutz te herhalen met een andere enkele auberginebloemige vaderplant. Met als aanbeve-
ling te kiezen voor een plant met bloemen met een zoveel mogelijk spreidende kroon  om 
die eigenschap van ‘Ting-a-Ling’ te compenseren. Heel bijzonder in het fotoboekje “Fuch-
siakruisingen die geen naam hebben gekregen en er niet meer zijn”, dat Lutz mij gaf, vond 
ik de kruising F. colensoi x F. nigricans uit 1984. Die hybride met opvallend lange smalle 
donkeraubergine kroonbladen is het beslist waard om weer tot leven gewekt te worden. 
Bij zijn fotoboekjes schreef hij een kort briefj e: “Natuurlijk heb ik meer kruisingen gemaakt, 
maar de meeste heb ik niet verder gebruikt en ik heb er ook geen foto’s meer van. Veel 
plezier ermee en de groeten aan jullie allemaal”.
Rest mij nog al mijn lezers een voorspoedig en gezond 2011 te wensen, met veel fuchsiaple-
zier en waar het collega-veredelaars betreft een door vrouwe Fortuna gestuurde hand bij 
het kruisen, want bij dit werk is alleen kennis en inspiratie niet genoeg. Geluk moet je ook 
hebben om die fuchsia te maken die niet alleen de kritiek maar ook de jaren kan trotseren.
Lisse, 1 januari 2011,

H.J. de Graaff .

CLXXIproduct of 

   Holland
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Eerste Keuring 2010:

‘Hulshorst  Beertje’ met 71 punten

Auteur:  G.J. van den Brink 2010 NL

Ouders:  ‘Estelle Marie’ x ‘Pink Bon Accord’

Bloem:  Enkel, lichtroze/paarsroze

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik

Bijzonderheden:  rijkbloeiend, makkelijke plant,die slecht tegen de zon 

kan.

‘Butterfly Dance’ met 74 punten

Auteur:  M. de Cooker 2010 NL

Ouders:  ( ‘Göttingen’ x ‘Our Ted’) x

 ( ‘Göttingen’ x ‘Our Ted’)

Bloem:  enkel, oranje/oranje

Kweek/groeiwijze:  halfhanger

Bijzonderheden:  triphylla-afstamming; helder gekleurde bloemen met  

kroonbladen op steeltjes.

‘Scarlet Jester’ met 83 punten

Auteur:  M. de Cooker 2010 NL

Ouders:  (‘Göttingen’ x ‘Our Ted’) x  

 F.magellanica ‘alba’                                  

Bloem:  enkel, donkerrood/rood

Kweek/groeiwijze:  halfhanger, struik in volle zon

Bijzonderheden:  rijkbloeiend in lange trossen. Laatbloeier, dus vroeg 

toppen.

‘Christ Smulders’ met 74 punten

Auteur:  H.A.C. Spierings

Ouders:  ‘Henkelly’s Vulcanus’ x ‘Henkelly’s   

 Bettina’    

Bloem:  enkel, roze/donkerroze

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik

Bijzonderheden:  zelfvertakkend met helderroze afstaande bloemen.

‘ Hulshorst Felix’ met 77 punten

Auteur:  G.J. van den Brink 2010 NL

Ouders:  ‘Lena Lankman’ x ‘Sleedoorn’

Bloem:  dubbel, lichtrood/lichtrood

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik

Bijzonderheden:  compacte plant voor halfschaduw.
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‘Henkelly’s Hofkens’ met 72 punten

Auteur:  H.A.C. Spierings 2010 NL

Ouders:  ‘Henkelly’s Boerenhof’ x ‘Theo Jeukens’

Bloem:  enkel, wit/lichtroze

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in de volle zon.

Bijzonderheden:  zelfvertakkend; bloemen die weinig verkleuren.

Tweede Keuring 2010:

‘Jaspers Zuurstok’ met 71 punten

Auteur:  J.M.J. van Aspert  2010 NL

Ouders:  ‘Gerharda’s Panache’ x ‘Pappy René’

Bloem:  wit/licht roodpaars

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in gefilterd licht

Bijzonderheden:  zelfvertakkend.

‘Evert Dientje’ met 72 punten

Auteur:  G.J. van den Brink 2010 NL

Ouders:  ‘Lena Lankman’ x ‘Sleedoorn’

Bloem:  dubbel, l.roodpaars/roodpaars

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in gefilterd licht.

Bijzonderheden:  mooie knopvorm.

‘Rut Beumer’ met 79 punten

Auteur:  J. de Groot 2010 NL

Ouders:  ‘Martin’s Choice imp.’ x ‘Gerharda’s Panache’

Bloem:  dubbel, roodroze/roze

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in volle zon.

Bijzonderheden:  zelfvertakkende plant met mooie triphylla-bloemen.

‘Marja Spek’ met 77 punten

Auteur:  C. Spek  2010 NL

Ouders:  kleurmutant van ‘Multa’

Bloem:  enkel, rood/l.paars

Kweek/groeiwijze:  halfhanger

Bijzonderheden:  goedvertakkende hanger met bijzondere

 lichtblauwe kroon.
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‘Heimrich de Groot’ met 77 punten

Auteur:  J. de Groot 2010 NL

Ouders:  ‘De Groot’s Vulkaan’ x ‘De Groot’s Vulkaan’

Bloem:  enkel, oranje roze/oranje

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in de volle zon

Bijzonderheden:  zelfvertakkend en rijke bloei.

‘Hennie  Beumer’ met 70 punten

Auteur: J. de Groot 2010 NL

Ouders:  ‘Eruption’ x ‘Eruption’

Bloem:  enkel, roze/oranjerood

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik, volle zon

Bijzonderheden:  zelfvertakkend, vroegbloeiend.

Derde  Keuring 2010:

‘Gerrit Spijkerman’ met 71 punten 

Auteur:  J. de Groot 2010 NL

Ouders:  ‘Eruption’ x ‘Eruption’

Bloem:  enkel, rozerood/paarsrood

Kweek/groeiwijze:  halfhanger of stam voor in de volle zon.

Bijzonderheden:  zelfvertakkend; geeft door vele zijscheuten rijke bloei.

‘Gerrit van Veen’ met 71 punten

Auteur:  J.M.J. van Aspert 1992 NL

Ouders:  ‘Whiteknight’s Pearl’ x ‘Annabel’

Bloem:  dubbel, rozerood/violetblauw

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in volle zon of gefilterd licht.

Bijzonderheden:  makkelijke. zelfvertakkende plant met mooie kleurstel-

ling. Winterhard!

‘Henkelly’s Hermine’ met 71 punten

Auteur:  H.A.C. Spierings 2010 NL

Ouders:  ‘Henkelly’s Bettina’ x ‘Henkelly’s Xanthos’

Bloem:  enkel, wit/paarsrood

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik

Bijzonderheden:  zelfvertakkend, met afstaande bloemen

 met blauw stuifmeel.
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‘Henkelly’s Ivabra’ met 71 punten

Auteur:  H.A.C. Spierings 2010 NL

Ouders: ‘ Ivana van Amsterdam’ x ‘Henkelly’s Brabito’

Bloem:  dubbel, rose/violet

Kweek/groeiwijze:  halfhanger voor in gefilterd licht.

Bijzonderheden:  mooie lichtblauw gekleurde bloemen.

‘Orange Delfina’ met 71 punten

Auteur:  J.H.G. Geurts 2010 NL

Ouders:  ‘Geurts Orange’ x ‘Orange Glow’

Bloem:  enkel, oranjerood/oranje

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in gefilterd licht.

Bijzonderheden:  mooie frisse bloem, mooi afstekend tegen donker blad.

‘Jan Nijmeijer’ met 71 punten

Auteur:  J. de Groot 2010 NL

Ouders:  ‘Heimrich de Groot’ x ‘De Groot’s Tricolore’

Bloem:  dubbel, rozerood/bleekroze

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in de volle zon

Bijzonderheden:  zelfvertakkend, zelfschonend.

‘Jaspers Dikbuik’ met 71 punten

Auteur:  J.M.J. van Aspert  2010 NL

Ouders:  ‘Göttingen’ x (F. regia x ‘Theo Jeukens’)

Bloem:  enkel, rood/l.rood

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in volle zon.

Bijzonderheden:  trosbloeier.

‘Jenny Spijkerman’ met 71 punten

Auteur:  J. de Groot 2010 NL

Ouders:  ‘De Groot’s Rebel’ x F. insignis

Bloem:  enkel, roze/rozerood

Kweek/groeiwijze:  hanger voor in de volle zon.

Bijzonderheden:  zelfvertakkend; opvallende bloemkleur.
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‘Joep Hendrik Jan’ met 73 punten

Auteur:  J. de Groot 2010 NL

Ouders:  Patricia van Mossel x F. insignis

Bloem:  enkel, rood/lichtrood

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor in de volle zon.

Bijzonderheden:  zelfvertakkend

‘Landgoed Groeneveld’ met 70 punten

Auteur:  G.J. van den Brink 2010 NL

Ouders:  Lena Lankman x Sleedoorn

Bloem:  dubbel, oranjerroze/oranjeroze

Kweek/groeiwijze:  opgaande struik voor gefilterd licht.

Bijzonderheden:  geen

Fuchsiakeuringen in 2010

De begeleidingscommissie keuringen (BCK) had dit jaar besloten weer drie 3 keuringen te 

organiseren en wel  op 24 juli, 14 augustus en 4 september. Op de twee keuringen van vorig 

jaar werden zoveel planten aangeboden dat een rustige beoordeling in het gedrang kwam. 

Bovendien werd door de veredelaars aangegeven dat een keuring op drie momenten tijdens 

de zomer de kwaliteit van de aangeboden planten bevordert. De kans om bloeiende planten 

beschikbaar te hebben is flink groter. Dit jaar viel het aantal aangeboden planten wat tegen. 

In onderstaande tabel  ziet u de gegevens. De afspraak is dat bij aanmelding van 5 planten de 

keuring doorgaat. Dat was op alle drie de data het geval. Omdat het aantal te keuren planten 

wat aan de lage kant was hoefden niet alle 7 keurmeesters ingezet te worden. Volgens het 

reglement is 5 voldoende. 

Datum Aantal Genomineerd Gemiddeld aantal 
behaalde punten Aantal veredelaars

24 juli 8 planten  6 planten 75 punten 3

14 augustus 15 planten 10 planten 72 punten 5

4 september 9 planten  5 planten 71 punten 4

Totaal 32 planten  21 planten 72,7 punten 7

Na de inschrijving  worden de planten opgesteld in de keuringszaal en gecontroleerd op aan-

tastingen. Ook dit jaar waren de planten gezond en goed verzorgd. Alleen een wit vliegje had 

zich onder het blad van een enkele plant verborgen. Geen probleem dus. 
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De keuring begint rond kwart over 10. Alle keurmeesters ontvangen hun map met beoorde-

lingsformulieren. Samen beoordelen we de nieuwheid  en het wortelgestel van de aangebo-

den planten.  Daarna gaat elke keurmeester individueel aan het werk. Van elke plant wordt 

dan nauwkeurig de groei, de bloei en de algemene indruk beoordeeld. De beoordeling is 

gekoppeld aan een precieze omschrijving. De keurmeester heeft dus weinig ruimte om een 

eigen interpretatie of voorkeur mee te nemen. Dat is absoluut ook niet de bedoeling. De 

waarderingen moeten objectief en passend zijn volgens de reglementen. Als voorzitter van 

de keuringscommissie is het zaak daar toezicht op te houden. Omdat de KC is samengesteld 

uit personen met uiteenlopende specialistische kennis op het gebied van fuchsia’s kunnen 

we elkaar tot vraagbaak zijn. Vooral het onderdeel nieuwheid levert steeds weer levendige 

discussies op. Nu hebben we de afspraak dat bij de beoordeling “weinig nieuw” de naam van 

een sterk gelijkende plant moet worden genoemd. Bij controle, met behulp van fuchsia in-

ventarislijsten die op een laptop staan, blijkt steeds weer dat de plant op kleine onderdelen 

afwijkt van bestaande soorten. We moeten samen met de BCK bezien hoe dit beoordelings-

punt beter ingevuld kan worden. Een nieuwe fuchsia moet m.i. iets nieuws laten zien qua 

kleur, vorm of een combinatie daarvan. Nu zien we te veel fuchsia’s die onder de categorie 

“van het zelfde” vallen. Veredelaars kennen als geen ander het bestaande assortiment. 

Kritisch kunnen  zijn op je eigen product is een houding die van elke veredelaar verwacht 

mag worden. De tabel met het onderdeel “beoordeling” laat ons zien dat de gemiddelde 

beoordeling op 72 punten ligt. Dat is vlak boven het minimum van 70. Dit resultaat kan 

behaald worden door elke fuchsia die 

een gezonde groei, een rijke bloei en 

een goed wortelgestel laat zien. Op 

zich een waardevolle plant voor de 

liefhebber. Of de plant ook iets nieuws 

en waardevols toevoegt aan het al 

zo grote fuchsiabestand betwijfel ik 

wel eens. Van kwekers en liefhebbers 

horen we de zelfde opmerkingen. 

We zullen dus de beoordeling van 

“nieuwheid” eens goed onder de loep 

moeten nemen. Hoe kunnen we waar-

borgen dat de genomineerde fuchsia 

iets toevoegt aan onze collectie en 

tegelijk een gezond product is? Het is 

de bedoeling dat de keuring in de zo-

mer van 2011 volgens de aangepaste 

striktere regels plaats vindt. 

Graag willen wij u er op wijzen dat op 

de keuringsbijeenkomsten belangstel-

lenden welkom zijn. U kunt in gesprek 

gaan met veredelaars en keurmeesters 

en uw mening geven. Elk jaar evalue-

ren we de keuringen en proberen deze 

naar een kwalitatief hoger niveau te 

tillen. 
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Veredeling van winterharde (tuin-)fuchsia’s.
1. Inleiding.

Winterharde fuchsia’s of tuinfuchsia’s mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. 

Ook veredelaars hebben steeds meer belangstelling voor deze categorie fuchsia’s. En gelijk heb-

ben ze, het sortiment is nog betrekkelijk mager en er valt nogal wat te verbeteren. Het lijkt me 

dus een goed moment om met wat suggesties te komen en wat aanbevelingen te doen. Let wel 

ik wil alleen wat suggesties aan de hand doen, het is geen protocol, van zo moet het. Voordat 

ik met dit artikel begon heb ik eerst het boek van Gerrit van Veen gelezen over winterharde 

fuchsia’s, dat helaas niet meer verkrijgbaar is. Het geeft een brok aan informatie en men kan er 

ook ideeën opdoen, in welke richting je als veredelaar zou kunnen werken. In het nu volgende 

zal ik een aantal voor u op een rijtje zetten. Maar eerst een stukje geschiedenis.

2. Geschiedenis.

De veredeling van winterharde fuchsia’s begint haast als vanzelf  met de veredeling van de 

fuchsia’s in het algemeen. Dat komt omdat de veredeling van fuchsia’s begonnen is met o.a. F. 

coccinea, F. magellanica en F. magellanica molinae alba. Alle zijn uitermate winterhard vooral de 

laatstgenoemde.  In het boek ‘die Pflanzenmischlinge’ vermeldt W.O. Focke, dat de beste fuch-

sia-soorten waren: F. coccinea, F. macrostemma (zo werd F. magellanica toen genoemd) en vele 

zaailingen van deze soorten met F. arborescens. Van F. arborescens kan ik me nauwelijks voor-

stellen dat die wezenlijk heeft bijgedragen. Met F. arborescens en F. paniculata  is in Nederland 

behoorlijk wat kruisingswerk verricht; bij mijn weten heeft het nooit tot winterharde cultivars 

geleid. Dat regia’s hebben bijgedragen kan ik me weer beter voorstellen; deze zijn namelijk zelf 

ook behoorlijk winterhard.

Over het algemeen is over de afstamming van de meeste cultivars, die in het boek van Gerrit 

van Veen zijn genoemd, niets bekend. Van de ongeveer 80 aanbevolen winterharde fuchsia’s is 

Komende zomer begint ook de keuring van fuchsia’s die door de veredelaar als winterhard 

worden aangemerkt. Samen met de studiegroep winterharden hebben we een concept-regle-

ment besproken. Hierin staat hoe de nominatie winterhardheid verkregen kan worden. Dit 

reglement wordt op dit moment verder uitgewerkt. U hoort daar nog over.

Voor inzicht in de reglementen en de benodigde formulieren bij de keuring kunt u altijd de 

website van de NKvF raadplegen. 

In de ledenraad van 6 november hebben we kunnen horen dat door de terugloop van het 

aantal leden de concept begroting van de NKvF een tekort laat zien. De voorzitter heeft dui-

delijk gemaakt dat we komend jaar moeten nadenken over de toekomst van onze vereniging. 

Wat zijn de kerntaken? Waarom zijn we opgericht? Wat willen we graag behouden en wat 

niet? Deze opdracht ligt ook bij de BCK. We zullen dus na moeten denken over het doel en 

de vormgeving van de keuringen in relatie tot de kosten. Belangrijk is te weten hoe de leden 

hierover denken en hoe zij deze activiteit waarderen. Ik hoop dat alle regiovertegenwoor-

digers dit onderwerp in hun regio bespreken en daarna een actieve bijdrage in de discussie 

tijdens de ledenraad geven.

Namens de Begeleiding Commissie Keuringen en de Keuringscommissie,

Jan Workel, voorzitter KC.
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van 45 de afstamming onbekend. Ongeveer 30 hebben een magellanica  of een regia achter-

grond. Dat betekent, dat de basis toch heel smal is.

3. Doelstellingen

Als men het over winterharden heeft, denkt men vaak aan Magellanica struiken van 1 meter 

of meer hoog. Tegelijkertijd zegt men dan: de bloemen zijn te klein, allemaal in de kleurstelling 

rood/paars, de bloemen zijn altijd enkel etc. Deze mensen hebben helemaal gelijk. Maar er zijn 

ook winterharde fuchsia’s in andere kleuren met grotere bloemen en zelfs met kolossale dub-

bele bloemen. De groeiwijze is dan echter (meestal) niet zoals van de gewone winterharden 

van het magellanica-type, maar ze overleven de meeste winters wel. 

Willen we nieuwe winterharde cultivars ontwikkelen, dan moet de nieuweling èn nieuw èn 

winterhard zijn. Voor die winterhardheid hebben we een test nodig, een winterhardheids-

test; en die komt er. Er komt een proefveld, waar zaailingen gedurende 3 jaar zullen worden 

gevolgd. Hoe ze de winter doorkomen, hoe ze nachtvorsten doorstaan en of ze snel weer 

uitlopen; wanneer ze in volle bloei staan, etc. Door de Winterharden Studiegroep zullen de 

bevindingen van elk groei-jaar worden vastgelegd.

Wanneer is een winterharde zaailing nieuw? De zaailing is nieuw, als hij onderscheidend is in 

het winterharden-sortiment. 

Nieuw zou bijvoorbeeld een ras met oranje bloemen zijn. Op dit vlak is nog maar weinig be-

reikt en F. triphylla is niet zo sterk, maar heeft wel 44 chromosomen. Verder zijn er nog steeds 

geen winterharde fuchsia’s met lange bloembuizen, al begint daar verandering in te komen. 

‘Scarlet Jester’ van Mario de Cooker lijkt winterhard te zijn, niet zo verwonderlijk trouwens, 

daar F. magellanica ‘alba’ één van de grootouders is, maar hij bloeit wel wat laat volgens de 

auteur. 

Verder komt Hans van Aspert  over een paar jaar met zijn resultaten. ‘Regia Gerrit’, waar Hans 

veel mee heeft gewerkt, geeft goed winterhardheid door en is met veel soorten en rassen, ook 

soorten met lange buizen, kruisbaar. Ook als vader lijkt ‘Regia Gerrit’ winterhardheid goed 

door te geven.

Voor een tuinfuchsia kan  een speciale bladkleur of een vorm van bontbladigheid ook aantrek-

kelijk zijn. Over de  vererving van deze eigenschappen is echter nog tamelijk weinig bekend 

en het zal zeker niet eenvoudig zijn hier doelbewust op te veredelen. Meestal ontstaat een 

bontbladige toevallig als een ‘sport’ of mutant. Bovendien  is de ouderkeuze 

ook niet groot. De volgende rassen hebben aantrekkelijk blad:

‘Avalanche’ (goudgeel blad)

‘Genii’ (goudgeel blad)

‘Graf Witte’ (goudgeel blad)

F.magellanica ’aurea’ (goudgeel blad)

‘White Pixie’ ( goudgeel blad)

F.magellanica ‘tricolori’(driekleurig bontbladig)

‘Sharpitor’ (zilverbontbladig)

Als basis voor een goede winterharde cultivar zijn mijns inziens de volgende eigenschappen 

van belang: 

Als een winterharde fuchsia na de winter snel uitloopt, snel aan de groei gaat en vervolgens 
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vroeg gaat bloeien, kunnen we er lang van genieten.

Verder willen we een rijke bloei, dus bloei over de hele twijg en een goede vertakking. Ook 

doorbloei is van belang, liefst tot de vorst invalt. Een andere doelstelling zou kunnen zijn: grote 

opvallende bloemen, zelf denk ik dan aan lichtere kleuren; daar heb je in de herfst, met kortere 

en meer donkere dagen behoefte aan. Wil je grote dubbele bloemen, dan zijn deze vaak zwaar, 

en dat vraagt weer niet te slappe takken. Verder moet de plant de bloemen goed tonen, dus 

niet teveel en te grote bladeren zijn weer belangrijk om dit doel te bereiken.

Samengevat een aantal zaken waar we mijns inziens op zouden moeten letten, willen we win-

terharde fuchsia’s gaan ontwikkelen:

4. Kruisingsouders

Zelf heb ik de volgende kruisingsouders uitgekozen, die in ieder geval aan  een paar van boven-

genoemde criteria voldoen. Verder heb ik zoveel mogelijk spreiding aangebracht qua bloem-

kleuren en bloemgroottes. (zie tabel)

Tabel 1: Kruisings-ouders, die in aanmerking komen

Cultivar
Winter 

hard
H/B Moeder Vader

Kleur kelk/-

kroon

Bloem-

grootte

    

Aloys Hetterscheidt G 60/50 Ingram Maid
Bicentennial  x  Alma 

Hulscher
wit/wit 6

Annabel N/G 55/60   crème/crème 4

Brutus G 60/60   rood/paars 6

Chillerton Beauty G 100/100   rose/d.rose 4

Eva Boerg G 45/60   witrose/paars 5

Diana Will’s   Pepi ? witrose/roodrose 8

Garden News N/G 45/40   rose/rood 5

Howlett’s Hardy G 50/40   rood/paars 7

Lena G 50/70   l.rose/violet 7

Mr. A.Huggett      4

28

                           no 1  februari 2011



29

Phyllis G 70/80 Continental ? rose/roserood 7

Prosperity G 80/70 Bishop Bell’s Strawberry’s Delight rood/wit 5

Royal Purple N/G 65/70   rood/paars 6

Santa Cruz G    rose/roserood 9

Tausendschon N/G 45/50   rood/wit 5

Whiteknight’s Pearl G 100/130
F.magellanica 

‘alba’

F.magellanica ‘alba’ x 

F.fulgens
rosewit/rosewit 3

G= goed winterhard (=in bloei op 15 juli)

N/G= winterhard (verschillende bloeitijden waargenomen)

H/B= Hoogte en breedte in cm

Bloemgrootte: 1 = Klein,  10  = zeer groot

We kunnen bovenstaande lijst aanvullen met bijvoorbeeld : ‘Regia “Gerrit’ , ‘Scarlet Jester’ en F. 

magellanica var. ’Aranco’. 

Om oranje in te kruisen zul je in ieder geval één of meerdere species moeten gebruiken in je 

programma. Dat kan natuurlijk F. triphylla zijn, maar er zijn legio andere oranje bloeiende spe-

cies. Wat te denken van de vrij sterke F. sanctae rosae ? 

Ik zou zeggen, en nu maar aan de slag!! Probeer een idee te krijgen, van wat u wilt maken, koop 

een paar winterharde fuchsia’s en kruisen maar. Succes!

Gerard Rosema.

Literatuur:

Gerrit van Veen, 1992

Winterharde Fuchsia’s.

Fuchsia’s overhouden in border en plantsoen.

UItg.J.H.Gottmer

Karl-Heinz Saak,

Winterharte Gartenfuchsien.

Broschure Deutsche Fuchsien-Gesellschaft.

Burgi und Rainer Klemm; Manfried Kleinau,2008

Winterharte Fuchsien von A bis Z.

Beilage zum Jahrbuch 2008 von

DDFGG( Deutschen Dahlien-,Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft)

Zie verder de website van de NKvF.

Onder links is de website van Gerrit van Veen te vinden met ook veel

Informatie over winterharde fuchsia’s. (= Gelderse fuchsia-infosite)
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Aanplant- en verzorgingsadviezen winterharde fuchsia’s

Op welke punten wijkt het opkweken van winterharde fuchsia’s af van de gebruikelijke aan-

plant- en verzorgingsadviezen?

     

Standplaats 

Zo kan een fuchsia uit de kas die, opgeplant in een pot en die na half mei in de border wordt 

gezet, het gehele seizoen probleemloos worden verplaatst. De standplaats van in de border 

aangeplante gekwalifi ceerde winterharde fuchsia’s moet evenwel qua uitgroeihoogte/breedte 

vooraf zorgvuldig worden gekozen.

Winterharde fuchsia’s kunnen het beste met de 

wortels circa 10 cm onder het grondoppervlak 

worden aan geplant, zie afbeelding. 

Winterharde fuchsia’s moeten volop in de zon 

staan. Tijdens de proefopstelling, en in mijn voor- 

en achtertuin de jaren daarna, is sterk naar voren 

gekomen, dat er voor het goed uitgroeien van de 

uitlopers uit de ogen van het wortelgestel, er in 

het vroege voorjaar veel warmte nodig is. In mijn 

achtertuin staan de winterharde fuchsia’s pas laat 

in het voorjaar in de zon en deze blijven daar kleine 

planten met weinig uitlopers. Op het proefveld en 

in mijn voortuin groeien de winterharde fuchsia’s 

snel en goed uit doordat ze al in het vroege voorjaar 

(en het seizoen daarna) volop in de zon staan. 

Twee jaar geleden heeft Gerrit zijn voortuin opnieuw (gemakkelijker) laten aanleggen en de 

verplaatste winterharde fuchsia’s zijn bij elkaar  in een verhoogde border geplaatst. Tegen 

uitgroei van onkruid was tevoren worteldoek aangebracht met daarop een bedekking van grof 

grind. Dat grind blijkt de warmte goed vast te houden en zorgt voor een eerdere en betere 

uitgroei. Bij de inplantingen het worteldoek wegsnijden. (Bij kleine soorten gaten van 20 cm 

doorsnee, bij grote soorten gaten van 30 cm doorsnee,  zodat het doek uitgroei takken vanuit 

het wortelgestel niet belemmert).

Onderhoud 

Een positief punt van in de border overwinterende fuchsia’s is ondermeer dat ze wat water ge-

ven, bemesten en oude bloemen weghalen betreft, niet zoveel onderhoud vragen en ze daar-

door tevens geschikt zijn voor tuin- en plantsoenaanleg. Winterharde soorten met bepaalde 

kruisingsouders (o.a. F. regia’s) blijken in het algemeen minder gevoelig voor ziekten en plagen. 

Maar ook kunnen deze in de border overwinterende fuchsia’s last hebben van een ziekte of 

plaag waarvan uit de kas afkomstige collecties fuchsia’s niet of nauwelijks last hebben, (zoals 

van aardvlooien of verwelkingsziekte).

Stekken 

De werkgroep heeft in de beproevingsjaren aangeplante gewortelde stekken verspeeld door-

dat die met onvoldoende uitgegroeide  wortelkluit de winter niet konden doorstaan. Vaak 

betrof het plantjes die pas in het voorjaar in de stekbak aan de beworteling waren gebracht 
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en die na  nog enige tijd opgepot te zijn in een 90x90 mm pot verder in de border moesten 

uitgroeien. We hebben de ervaring opgedaan dat stekken die op deze wijze zijn opgekweekt 

in de border, een daaropvolgende (strenge) winter meestal niet overleven. Om nu te voorko-

men dat winterharde fuchsia’s een slechte naam krijgen door het regelmatig wegvallen van dit 

soort onvoldoende uitgegroeide planten kan de kweker aan de koper het best het volgende 

advies geven: ‘Haal zo’n plant in oktober van het eerste jaar van aanplanten toch maar uit de 

tuin, snoei hem een beetje bij, plant hem op in een pot en laat hem binnen op een vorstvrij 

plekje overwinteren, probeer wel door af en toe spaarzaam water te geven de plant aan de 

groei te houden, en voorkom een botrytis-aantasting door afgevallen blad regelmatig weg te 

halen.’  Na half mei kan zo’n plant in de border teruggeplant worden en voortaan zal hij daar 

succesvol kunnen overwinteren. Beter is het als de kweker al in augustus/september stekken 

afneemt en deze laat bewortelen. Na verpotten kunnen de planten redelijk goed beworteld in 

mei in de verkoop worden gebracht in potten 120x120 of  150x150mm. Zo’n goed bewortelde 

stek mag dan best voor enkele kwartjes meer worden aangeboden.

Grondsoort van de border 

Over het algemeen is de bodem van een border of plantsoen,  waarin planten goed groeiden, 

geschikt voor het aanplanten van winterharde fuchsia’s. De wat dichtgeslagen grond kan door 

omwerking van tevoren luchtig worden gemaakt. Een rijk bemeste tuingrond kan bij sommige 

winterharden tot gevolg hebben dat ze uitgroeien met veel blad en weinig bloemen (bijv. F. 

magellanica ‘Alba’, ‘Hawkshead’ en ’Sharpitor’). Belangrijk is ook om voor aanplanting na te 

gaan of er voordien in deze grond aardappels, aardbeien of dahlia’s hebben gestaan. Is dat het 

geval dan loopt men de kans op den duur planten door de verwelkingsziekte, Verticillium 

dahliae te verspelen. Bij twijfel kan men een groter plantgat uitgraven en dit vervolgens vullen 

met een speciaal fuchsia-grondmengsel; zo kan men zeker gedurende enige jaren het toeslaan 

van deze ziekte voorkomen.

Bemesting 

De bemestingsbeurten op het proefveld 

in Velp waren gering of bleven geheel 

achterwege, in ieder geval is ons gebleken 

dat een te rijke bemesting veel blad-

vorming tot gevolg heeft, naast soms 

geringe bloei. De circa 75 winterharde 

fuchsia’s in mijn eigen voortuin, waar-

van de meesten er al meer dan tien jaar 

staan, kregen daar ook maar sporadisch 

een mestbeurt, vooral de laatste jaren 

groeiden ze uit tot grote (soms te grote) 

planten. 

Bontbladigen geeft men bij voorkeur 

weinig of geen mest (ze doen het het beste op een zonnige standplaats, de bonte bladkleur 

verloopt dan minder naar groen). Om de planten goed aan de groei te krijgen gaf de werk-

groep doorgaans begin mei een lichte bemesting met kunstmestkorrels 14-14-14 (of korrels 

van een andere gemakkelijker verkrijgbare samenstelling).
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Watergift 

Het aanhouden van een collectie fuchsia’s 

die in de kas of kuil overwinteren en daarna 

opgroeien in een pot, levert de hobbyïst veel 

werk op, voornamelijk doordat hij veelvuldig 

een extra watergift moet toedienen. Dat water 

geven is bij een in de border overwinterende 

collectie winterharde fuchsia’s nihil. Gedu-

rende een aantal beproevingsseizoenen is 

er overigens ook tijdens warme dagen geen 

extra water gegeven. Wel moeten in de border 

aangeplante gewortelde stekken direct veel 

water krijgen en zal men dit kort daarop bij dergelijke jonge planten nog enige malen moeten 

herhalen. In een droge hete periode loopt  de bloei dan wel sterk terug. Uit ervaring blijkt 

dat regelmatig gegeven sproeibeurten (verneveld broezen onder de planten door) ook in een 

droge hete periode de bloei sterk bevordert. Winterharde fuchsia’s met een kleine omvang (en 

wortelgestel) weerstaan droogte minder goed. Daarom  ‘Tom Th umb’, ‘Lady Th umb’, ‘Son of 

Th umb’  en ‘Alice Hoff mann’ wat vaker water geven. Een winterharde fuchsia die er door hitte 

slap bijstaat niet overdag maar pas in de avond water geven.

Wordt vervolgd

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg.

Op 22 december heeft regio 29 afscheid moe-

ten nemen van Piet Lousberg, de echtgenoot 

van Tilla Lousberg.

Zij zijn in de fuchsiawereld bekend bij vele Neder- landers, 

Belgen, Duitsers en Zwitsers, die de weg naar Ransdaal wisten te 

vinden, waar zij hartelijk werden ontvangen door Tilla en Piet.

Deze bezoeken werden gekenmerkt door urenlang praten over fuchsia’s, waarna men de 

tuin inging alwaar een bloemenpracht hun tuin tot een paradijs maakte. Als je dan weg wilde gaan 

moest je ook enkele stekken meenemen. Je werd bij Piet en Tilla besmet met het fuchsiavirus. Door 

hun contacten met Ector werden de fuchsia's 'Céline' en ‘Tilla Dohmen’ geboren uit erkenning wat zij 

voor de fuchsia betekenden. Daar was Piet maar wat trots op.

Zelf waren zij meer dan 22 jaar bij vele open tuinen en fuchsiashows in den lande te gast.

Tilla maakte elk jaar vele stekken en Piet zorgde ervoor dat alles zijn vaste plaats kreeg, zodat de tuin 

er verzorgd en ordelijk uitzag. Niets was Piet te veel als het Tilla maar goed was.

De laatste jaren werd het werk, gezien hun gezondheid, steeds moeilijker en moesten zij hun hobby 

noodgedwongen met een aantal planten verminderen. Wel hadden zij al enkele jaren een vaste vakan-

tie geboekt in Turkije wat hun erg goed beviel. Piet en Tilla waren een twee-eenheid die nu verbroken 

is. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe sterk de banden met de fuchsiavrienden waren. Wij hebben 

van een rustige, innemende persoonlijkheid afscheid genomen. Wij zullen Tilla daar waar mogelijk is 

ondersteunen

Leden en bestuur NKvF, regio 29.

Regionieuws

32

                           no 1  februari 2011



33

Foto: Fotowedstrijd 2010, categorie algemeen 2e prijs

Ad v.d. Vliet
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� Vanaf 1 maart zijn er weer volop fuchsiastekken verkrijgbaar! 

 � Kom in de Kas ...........................  zaterdag 2 april 

 � 2e Paasdag geopend 

 �      Open Fuchsia Dagen ................  1, 2, 8 en 9 juli 
In het voor- en najaar kunt u meedoen aan gezellige workshops, bel voor meer info!! 

 

* Keuze uit ruim 950 soorten fuchsia’s 

  ruim 150 soorten pelargoniums 

* Violen, perkplanten, surfinia’s, knolbegonia’s en  

    nog veel meer! 

* Grond, potten, mest, enz., enz. 

* Standaards, muurhaken, potstaanders, e.d. 

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland! 

Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,  

      www. kwekerijzeelenberg.nl 
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Foto: Fotowedstrijd 2010, categorie algemeen 1e prijs

Manny Poff ers


