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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  

                                                                                             

 

 

Fotowedstrijd 2010, categorie algemeen 2e prijs

Foto: Arie en Nenny van Vliet
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INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het JUNI-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per email verzonden,
uiterlijk woensdag  4 mei 2011 vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie:

Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen (e-mail: redactie1@nkvf.nl)
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Hallo, wakker worden. Zijn jullie daar nog?” 

Bij velen van u brengt deze oproep waarschijnlijk weer een stukje verleden in 

herinnering. Juist! De TV-talkshow van Frits Barend en Henk van Dorp, die alweer een aantal 

jaren van de buis is.

Onze vereniging telt een aanzienlijk aantal zogenoemde ‘slapende leden’. Naar schatting zou dit 

best wel eens de helft van het totale aantal leden kunnen bedragen. Deze leden dragen de fuch-

sia een warm hart toe: ze betalen keurig hun jaarlijkse contributie en ze zien uit naar de Fuch-

siana die elke twee maanden verschijnt. Ze hebben ongetwijfeld een aantal mooie fuchsia’s dat 

ze met veel liefde verzorgen, en ze zullen zeker even stilstaan en genieten als ze in een andere 

tuin een aantal overvloedig bloeiende fuchsia’s zien staan. Maar dan houdt het wat betreft de 

verenigingsactiviteit toch zo’n beetje op. Ik merk dat in mijn eigen regio 29, maar waarschijnlijk 

is dat bij de overige regio’s niet veel anders. 

Dat is voor een groot deel van de slapende leden natuurlijk best te begrijpen. Je wordt een dagje 

ouder en gaat kleiner wonen waardoor een deel van de fuchsia’s de deur uit moet. Of je wordt 

wat slechter ter been, waardoor het bezoeken van de regiobijeenkomsten en fuchsiashows wat 

minder gemakkelijk wordt. Verder zijn er leden die andere prioriteiten gaan stellen, want laten 

we eerlijk zijn: er zijn  natuurlijk ook nog andere zaken dan fuchsia’s die uitermate boeiend zijn 

en tijd vragen.

Begrijpelijk, maar voor onze vereniging natuurlijk wel jammer. Zeker nu we als hoofdbestuur aan 

de slag zijn gegaan om bij de vereniging een vernieuwingsslag aan te brengen. Als we onze ver-

eniging een gezonde toekomst willen bieden moeten er voor de leden aansprekende activiteiten 

plaatsvinden. Liefst nieuwe activiteiten, anders dan vroeger en dichter bij de regio’s. Activiteiten 

die de leden aanspreken en nieuwsgierig maken, en  daardoor weer een nieuwe impuls bieden 

om binnen de vereniging actief te zijn. 

Dit alles is in een discussienota neergelegd bij de regiovertegenwoordigers met het verzoek om 

de ideeën te bespreken met hun achterban, en zo mogelijk met nog meer uitdagende voorstel-

len te komen. Het is een belangrijk punt van aandacht op de jaarvergadering, die waarschijnlijk 

net aan de gang is als u deze Fuchsiana in de bus krijgt, of enkele dagen daarvoor heeft plaatsge-

vonden.

Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we een flink aantal leden nodig dat zich inzet om 

de nieuwe ideeën uit te werken en vorm te geven. En hoe meer slapende leden, des te moeilijker 

wordt het om hieraan een goede invulling te geven. Er komt steeds meer werk te liggen op de 

schouders van steeds minder mensen. Dat kunnen we wel een tijdje bolwerken, maar uiteinde-

lijk gaat de rek er toch een beetje uit. Dat merken we op dit moment bijvoorbeeld bij de aanvul-

ling van de redactieraad van de Fuchsiana, waar jammer genoeg zich nog steeds niemand voor 

heeft gemeld.

Onze vereniging bestaat voor een groot gedeelte uit oudere leden, die geconfronteerd worden 

met alle bovengenoemde redenen om het wat kalmer aan te doen. Toch zou ik u tot actie willen 

uitdagen, met een oproep zoals dat in het ook al jaren geleden van de buis verdwenen program-

ma van Kees van Kooten en Wim de Bie gebeurde: “Kom op, Krasse Knarren, jullie kunnen het!” 

Kom achter de geraniums vandaan, of stel andere prioriteiten, zodat we met de vereniging de 

toekomst op een b(l)oeiende wijze vorm kunnen geven.

van de

  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]
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van het leden-  secretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Rectifi catie.

In Fuchsiana van februari staat dat is overleden Mevrouw M. Ogier uit Weert.

Dat moet zijn: De heer Ogier uit Weert.

Overleden:

De heer Lousberg, Ospel

Mevrouw G. Elbersen, De Rijp

Mevrouw J.W. Lops Coenders, Nieuwerkerk a.d. IJssel

De heer A. Zuurbier, Heemskerk

De heer D. Krom, Wormerveer

Mevrouw A. Hoeberechts-Lamberigts, Heerde

De heer W.Withaar, Nunspeet

De heer Ch. Smulders, Schijndel

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]

OPEN TUINEN 2011.

Evenals vorig jaar zullen we in het juninummer van Fuchsiana de Open Tuinen 2011 

van de regio’s vermelden. Hiertoe ontvangen alle regiosecretarissen binnenkort een e-mail met 

in de bijlage een tabel waarin zij hun open tuinen kunnen vermelden. Wij verzoeken hen gebruik 

te maken van deze tabel. Het vergemakkelijkt het verwerken van de gegevens voor de redactie 

en de drukker. Heeft u meer dan 20 tuinen te melden dan klikt u met rechts op de laatste rij/

regel, gaat naar ‘invoegen’ en klikt op ‘rij invoegen’. U kunt de lijst als bijlage bij een e-mail naar 

mij sturen (redactie1@nkvf.nl of aatvanwijk@planet.nl ).

RECTIFICATIES

- Bij de foto op de binnenkant van het omslag achter is de naam van de maker fout. Het vol-

ledige onderschrift moet zijn: Foto: Fotowedstrijd 2010, categorie algemeen 2e prijs Arie en 

Nenny van Vliet.

- Fotopuzzel 59: ‘Waternymf’ moet zijn ‘Waternymph’.

- Fuchsia’s in Aquarel 60: de afgebeelde fuchsia op pagina 10 is genoemd naar het Landgoed 

Groeneveld in Hulshorst.

van de    redactie

Winnaars bon 

Van degene die vóór 1 januari hun contributie betaald 

hebben zijn onderstaande mensen als winnaars van de 

bonnen uit de bus gekomen:

De heer H. Lammertink Geesteren

Mevrouw M.v. Driel  Herkingen

Mevrouw S.v.d. Meulen Emmen
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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.

16 en 17 september 2011: Herfstfair bij Kwekerij Van der Velde, met op zaterdag de Landelijke Wed-

strijden van de NKvF.

ZWITSERLAND
1 juni tot 29 juli 2011 en van 30 augustus tot 10 oktober 2011: Fuchsiatentoonstelling in de Botani-

sche Tuin van St. Gallen met rondleidingen, lezingen en presentaties, o.a. fuchsia-aquarellen van Aat 

van Wijk, die op 5 juni 2011 aanwezig zal zijn om zijn werkwijze te demonstreren.

 

BELGIË
Open Tuin bij de familie Stals 

op 25 en 26 juni 2011 van 10 uur tot 20 uur.

13 en 14 augustus 2011 van 10 uur tot 20 uur.

15 en 16 augustus 2011 van 14 uur tot 18 uur.

Te bezichtigen: Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes, ook andere evenementen zoals bloemencol-

lages.

Gratis toegang en gratis 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

regio-    kalender
Regio 1, Friesland

 1 mei ’11: Voorjaarsmarkt “In het Groen”

 23/24 juli '11: Open fuchsia thema tuinen Friesland noord. Th ema: poëzie.

 6/7 aug. ’11: id. Friesland Zuid.

Regio 2, Groningen

 7 mei '11: Stekkenmarkt bij Orchideeënkwekerij Reinhart, Westerveen 16, Haren van 10.00 tot 

16.00 uur.

 8 mei '11: Plantjesdag in de Hortus te Haren aan de kerklaan 34. Van 10.00 tot 17.00 uur.

 2 juli '11: Groenmarkt Winschoten in het Rosarium van Het Stadspark.
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Regio 3, Drenthe

 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.

 juli ’11: busreis.

 30 juli ’11: Tuinentocht met als afsluiting een barbecue.

Regio 4, Flevoland e.o.

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

 14 mei ’11: Fuchsia-ontmoetingsdag in IJsselmuiden.

 juli ’11: Tuinentocht/reisje.

Regio 5, Twente-Salland

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

 14 mei ’11: Stekkenmarkt Kottestraat 2, te Harbrinkhoek. Aanvang 14.00 uur.

 16 mei '11: Ledenbijeenkomst bij De Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur.

 2 juli ’11: Busreis. 

 30 juli ’11: Tuinentocht met aansluitend BBQ.

Regio 6, Oost Gelderland

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

 Aanvang 19.30 uur.

 7 mei ’11: Stekkenbeurs bij de familie Wisselink in Gaanderen. Van 10.00 tot 13.00 uur.

Regio 7, Veluwe

 16 apr. ’11: Lezing over (tuin-)geraniums. Zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe.

 Aaanvang: 14.00 uur.

Regio 8, Zuid Gelre

 14 mei ’11: Barbecue met spelelement.

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.

 7 mei ’11: Bijeenkomst/stekkenwedstrijd stekken ophalen.

Regio 11, Noord-Holland Midden

 9 apr. ’11: Stekkenuitje regio 9 en 11 naar de firma Zeelenberg. 

 16 apr. ’11: Stekkenmarkt Krommenie.

 14 mei ’11: Bijeenkomst.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

 20 mei ’11: Busreis.

 6 juni ’11: Ledenbijeenkomst Hilversum.

Regio 15, Midden Nederland

Regio 16, Heuvelrug

 April/mei ’11: Voorjaarsvergadering.

 Juli ’11: Busreis.

Regio 17, Rijnland

7 mei ’11: Stekkenmarkt bij tuinXtra in Noordwijk.

11 mei ’11: Hanging baskets maken bij de familie De Groot in Hillegom.Aanvang 19.30 uur.

26 juni ’11: Tuinentocht.

23 juli ’11: Busreis.

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

mei ’11: Excursie.
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Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

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

28 mei ’11: Deelname aan Bos- en Burchtfair te Oostvoorne.

juli ’11: Busreis.

Regio 23, West Brabant

14 apr. ’11: Voorjaarsbijeenkomst bij Den Bartel. Aanvang 20.00 uur.

30 jun. ’11: Contactbijeenkomst.

16 jul. ’11: Tuinentocht met aansluitend barbecue.

Regio 26, Zuidoost Brabant

7 apr. ’11: Ledenavond/jaarvergadering. 

7 mei ’11: Stekkenmarkt.

15 juli t/m/ 24 juli ’11: Bloem & Tuin.

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg

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

14 mei ’11: Eerste contactmorgen. 22 jul. ’11: Opening van de show door

gouverneur Leon Frissen.

23 juli ’11: t/m/ 31 jul. ’11: Onze show “Tuin en Historie in Beeld 2011”.

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg

7 mei ’11: Stekkenverkoop IVN Stein, 10.00 uur.

7 juni ’11: Ledenbijeenkomst. Aanvang 19.30 uur.

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 1: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 19 

maart 2011. Activiteitenkalender. Notulen van de voorjaarsvergadering 2010. Jaarverslag 2010 van de 

secretaris. Het was weer zover.

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid gelre) nr. 1:  Uit de ledenraad. Verslag bijeenkomst 20 

november 2010. Botanische fuchsia’s – 25. Puzzel.  Stekken, waarom (deel 2). ‘Alison Patricia’: plant 

clubwedstrijd 2011.  

‘’t Vrindje’ regio 24, Midden-Brabant) nr. jan.: Activiteiten agenda 2011. Verslag Jaarvergadering 22 

april 2010. Uitnodiging ledenvergadering 10 maart. Botanische fuchsia’s 11. Kies de juiste snoeime-

thode.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 1: Potgronddag. Stekkenmarkt. Nog eens WINTER-

HARDE FUCHSIA’S. Stekkenuitje regio 9 (en 11). Open tuinen. Kerststukjes maken en de Nieuwjaars-

bijeenkomst.

‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender. Welkom in onze regio. Wel….. 

en Wee….. . Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. Tuinexpo Salland Luttenberg. Jaarverslag 2010 

van de regio Twente-Salland.

‘Noord-Holland Noord’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 4: Agenda seizoen 2010-2011. Open 

tuindagen. Stekken uitje 9 april 2011. Show van 26 juli tot en met 2 augustus 2012. De doorgeefpen. 

Mijn Tuin Waar is (nog) land??

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 2: Vraagbaak speciaal voor nieuwe leden. Agenda 2011. Ik heb 

over, -zoek, -wil ruilen,of heb een vraag/tip. Snoei-ochtend. Bemesten. Notulen Najaarsvergadering. 

Legletter. 

regiobladen
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LANDELIJKE WEDSTRIJDEN

door regio 8, Zuid Gelre
in samenwerking met

Kwekerij Van der Velde
en de 

Studiegroep Winterharde Fuchsia’s van de NKvF.

Datum: 17 september 2011 te Heerde.

Omdat er dit jaar geen Vriendendag wordt georganiseerd door de N.K.v.F. hee  
Regio 8, Zuid Gelre gemeend een oplossing te moeten zoeken om de Landelijke 
Wedstrijden toch door te kunnen laten gaan. In overleg met Kwekerij Van der 

Velde en het hoofdbestuur is besloten, dat deze dit jaar zullen plaats vinden bij 
genoemde kwekerij.

Het biedt de mogelijkheid om naast de landelijke wedstrijden te genieten van de 
door de kwekerij gelijk jdig georganiseerde

HERFSTFAIR

Bovendien zal de Winterharde Studiegroep van de N.K.v.F. 

VOORLICHTING geven over WINTERHARDE FUCHSIA’S.

Alleszins dus de moeite waard om de reis naar Heerde te maken.

Inlich ngen: Hans van Aspert, tel.nr. 026 3512122.
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KEURINGEN - 2011

Ook dit jaar zullen er weer 3 keuringen worden georganiseerd in de Bilt, Jasmijnstraat 6.

De data voor deze keuringen zijn: 

 23 juli 

 13 augustus

 3 september

We willen de veredelaars er op wijzen, dat vanaf nu anders naar het aspect nieuwheid zal wor-

den gekeken. De keurmeesters hoeven niet meer een cultivar te noemen, die op de nieuwigheid 

lijkt. Dat betekent, dat de te beoordelen planten vaker in de categorie ‘niet nieuw’ zullen vallen.

Verder zal het vanaf dit jaar mogelijk zijn planten op vermeende winterhardheid te laten keuren. 

Hiervoor zijn aparte A- en B- formulieren in de maak. Men dient voor deze aparte keuring 4 

getopte planten in te leveren. Drie planten worden op het proefveld uitgeplant, waar ze drie jaar 

op winterhardheid zullen worden getest.

Wil men een plant èn op winterhardheid èn op nieuwheid laten keuren, dan dient men 1 onge-

topte, 4 getopte en een tenminste 1 jaar oude plant in te leveren.

(zie voor meer informatie de BCK pagina’s op de website van de NKvF, www.nkvf.nl )

Op de website zal zowel het concept keurings-reglement winterharden, als de benodigde for-

mulieren worden geplaatst. Men kan de formulieren ook aanvragen bij de secretaris van de BCK, 

Cees Verpoort (tel.0187-652250) .

U kunt uw planten ter keuring weer aanmelden bij Cor Wolfswinkel ( tel.033-2571835)

De BCK.

Foto: 45 jr. NKvF
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Aanplant- en verzorgingsadviezen winterharde fuchsia’s (vervolg)

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

plant- en verzorgingsadviezen?

Behandeling voor en na de winter 

Op het proefveld in Velp brachten we de eerste jaren van onze proef in november een 

lichte bladbedekking als bescherming tegen bevriezen van de wortelkluit aan. Al enkele 

jaren adviseren wij zo’n bedekking niet meer aan te brengen. 

In verband met mogelijk ontstaan van schade door nachtvorst moet men voor eind mei 

de grond rondom de fuchsia’s nog niet los-spitten of los-schoffelen. In het verdere  seizoen 

is het onderhoud minimaal, slechts een extra watergift in hete perioden en alert  zijn op 

het uit de hand lopen van ziekten en plagen. Ongeveer half april kunnen de bevroren tak-

ken afgeknipt worden. Uitdrukkelijk adviseren we om in de border overwinterende fuchsia’s 

voor de winter niet te ver in te snoeien en zeker niet geheel af te knippen.

Bestrijding van ziekten en plagen 

De werkgroep heeft de ervaring dat een Ned-H3 aanplanting minder gevoelig is voor de 

algemeen bij fuchsia’s bekende ziekten en plagen. Met name Ned-H3’s waarvan een der 

kruisingsouders een F. regia is, zijn niet of nauwelijks vatbaar voor ziekten of plagen. We 

vermoeden dat aantasting door de larven van de taxuskever bij winterharde fuchsia’s, 

aangeplant in de border, nihil zal zijn. Immers, de larven zitten niet opgesloten in een pot 

en zullen dus minder rigoureus het wortelgestel aanvreten om in leven te blijven. Vele ja-

ren signaleerde ik bij een aantal hangers, die in potten en houten bloembakken staan, dat 

het wortelgestel nagenoeg geheel was weggevreten. Van mijn in de border overwinterende 

Ned-H3’s heb ik nog nooit een plant gesignaleerd met door de larven geheel weggevreten 

wortels Aantastingen door bladluis, witte vlieg en cicaden hebben we niet of nauwelijks 

gesignaleerd. Vermoedelijk komt dat doordat deze categorie fuchsia’s niet in de kas over-

wintert. Meestal vormen de kassen infectiehaarden voor het ontstaan van deze plagen in 

de zomer. Aantastingen door de spintmijt kwamen in de planten op het proefveld en in 

mijn voortuin wel regelmatig voor. Daarbij blijken winterharden met klein blad (met name 

‘Papoose’, ‘Hawkshead’ en de F. magellanica’s) het meest gevoelig te zijn voor spint. Op 

milieuvriendelijke wijze kan de plaag (die kale ontbladerde takken veroorzaakt) binnen de 

perken worden gehouden door het geven van de eerder genoemde bloei-bevorderende 

sproeibeurten met koud water. Loopt een aantasting te zeer uit de hand, dan is altijd nog 

een bespuiting mogelijk met een van de specifieke bestrijdingsmiddelen tegen spint.

Laat in het seizoen kwam in de aanplanting op het proefveld regelmatig fuchsiaroest 
voor. Hier hebben we ook weinig tegen gedaan; in de winter kunnen de sporen van deze 

schimmel zonder waardplanten in hun naaste omgeving niet overleven. Men heeft dan 

ook minder kans op roestaantasting als er geen waardplanten - Epilobiums, zoals abies, wil-

genroosje of godetia -  in de te beplanten border of de naaste omgeving ervan staan. Wel 

is het oppassen met stekken die zijn afgenomen van een door deze schimmel aangetaste 

collectie. In de warme en vochtige kas kunnen de gewortelde stekken tijdens de winter en 

het voorjaar last krijgen van roestaantasting. Preventief spuiten met een roest bestrijdend 
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middel is in dit geval gewenst. Zijn de stekken echter al door roest aangetast, dan is het 

soms mogelijk (het is ons althans bij zo’n aantasting in de kas voor een groot aantal exem-

plaren gelukt) ze op te kalefateren door ze wat in te snoeien en zoveel mogelijk aangetast 

blad eraf te halen. Wij bespoten daarna de stekkencollectie nog met een bestrijdingsmid-

del tegen roest. Afhankelijk van het gekozen middel kan hierdoor wel de groei enige tijd 

geremd worden, maar ook kunnen daardoor vele nieuwe vertakkingen ontstaan. 

In fuchsia’s die in de border overwinteren komt een tweetal specifieke ziekten/plagen 

voor. Een hinderlijke aantasting is het doorzeefd zijn van de bladeren met kleine gaatjes, 

veroorzaakt door aanvreting van aardvlooien. Met name in een warm voorjaar kunnen de 

voor deze kevertjes nog gemakkelijk bereikbare jonge uitlopertjes flink worden aangetast. 

Soms is deze beschadiging zo erg dat uitlopers afsterven. Wat later in het seizoen kunnen 

de aardvlooien ook de wat verder uitgegroeide planten ontsieren door hun perforaties in 

het bladpakket

Wellicht de meest hinderlijke plantenziekte bij fuchsia’s die in de border overwinteren is 

de verwelkingsziekte verticillium dahliae. Deze ziekte heeft de werkgroep op het Velpse 

proefveld in 1990 veel extra werk bezorgd. Van planten die door de genoemde schimmel 

zijn aangetast verwelken van enkele (later meer) takken de bladeren plotseling en sterven 

deze takken af. Lager in de aangetaste takken is een lichtpaarse tot grijze verkleuring in het 

hout te zien. De schimmel dringt via de wortels de plant binnen. De ziekte komt (vrijwel 

zeker) niet voor bij fuchsia’s die in potten worden opgekweekt en die in een winterberging 

overwinteren. Aangezien er tegen deze schimmelziekte voorlopig nog geen bestrijding 

mogelijk is, moet men bij de standplaatskeuze eerst nagaan, of er in de border eerder 

aardappels, aardbeien of dahlia’s stonden. Deze plantensoorten, die zelf geen last hebben 

van de ziekte, zijn namelijk de veroorzakers van deze in de grond voorkomende schim-

mel. Waak ook voor infectie door in een border met fuchsia’s geen compost te verwerken, 

waarin aardappelschillen zijn mee gecomposteerd.

Publicatie van Winterharden Studiegroep

Hans van Aspert en Gerrit van Veen.

43

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



Winterhardheids onderzoek.
Winterharde fuchsia’s krijgen steeds meer aandacht en ook de NKvF vindt dat deze planten 

belangrijk zijn  binnen de vereniging, temeer omdat veel mensen makkelijke tuinen willen en 

het gesleep met fuchsia’s in potten of kuipen in deze maatschappij niet meer in dat straatje 

past.

Ook worden veel van onze leden steeds ouder en willen eigenlijk geen afscheid nemen van 

hun geliefde fuchsia’s. Voor die mensen zijn winterharde fuchsia’s dan een ideale oplossing.

Binnen de Uitgebreide Technische Commissie (UTC) is sinds enige jaren de Studiegroep 

Winterharde Fuchsia’s actief bezig met onderzoek  naar winterharde fuchsia’s.

Zo wordt dit jaar een proeftuin aangelegd bij Kwekerij Van der Velde in Heerde, waar Neder-

landse nieuwigheden en bestaande winterharde Fuchsia’s met vermeende winterhardheid 

worden aan geplant, echter deze proeftuin is niet toegankelijk voor publiek.

Ook is Kwekerij Van der Velde bezig met de aanleg van een modeltuin van winterharde 

Fuchsia’s die het predicaat Nederlands Winterhardheid (Ned.-H3) hebben, deze is wel toe-

gankelijk voor publiek. 

Dit zijn planten die in het verleden op het proefveld van de NKvF in Velp hebben gestaan 

en hun goedkeuring hebben gekregen, zie het boek van Gerrit van Veen of op de site van de 

NKvF, UTC , Studiegroep Winterharde Fuchsia’s.

Hierop staan 3 links, die verwijzen naar het boek van Gerrit van Veen.

De  Studiegroep Winterharde Fuchsia’s wil graag uw medewerking bij het beantwoorden van 

de volgende vragen.

Graag willen we van u weten of en hoe uw winterharde fuchsia’s deze winter hebben over-

leefd en hoe ze zich in de loop van dit jaar gedragen.

1e In welke plaats woont U.

2e Welke fuchsia-cultivars heeft u in uw tuin staan.

3e Wanneer heeft u deze cultivars geplant ofwel hoe oud zijn de planten.

4e Wat is de grondsoort van uw tuin; zand, half zand half klei, klei, bos of turf  grond.

5e Standplaats van de planten; in de zon, in de schaduw, alleen ochtend zon, alleen avond 

zon.

6e Zijn de planten bij aanplant dieper dan 10cm ingeplant of niet.

7e Wanneer lopen de planten weer uit of hebben ze het loodje gelegd? 

8e Wanneer beginnen de planten in bloei te komen.

Graag uw antwoorden sturen naar Hans van Aspert mail van.aspert@12move.nl

Of telefonisch  026 3512122

De Studiegroep Winterharde Fuchsia’s
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‘Maori Pipes’, de Graaff 1985 NLD. AFS nr: 2048

F. excorticata x F. triphylla.

Aan deze primaire kruising refereerde ik al  in het januari-nummer  van Fuchsiana bij de 

beschrijving van F. triphylla als een voorbeeld van de vele kleuren waarin we inmiddels 

triphylla-hybriden aantreff en. In dit geval gaat het om aubergine. Terwijl de beide ouders be-

slist moeizaam in cultuur zijn en meer geschikt voor de ervaren liefhebber, kan deze kruising 

als gemakkelijk in de omgang worden beschouwd. De oorspronkelijke plant, die in 1985 het 

Botanisch Getuigschrift van de VKC behaalde, bezit ik nog steeds en hoewel  de “losbladige 

cultivarlijst” aangeeft: “vraagt in de winter extra aandacht”, brengt de plant jaar in jaar uit de 

winter door in mijn vorstvrije kelder met voor ongeveer 5 vierkante meter planten slechts 

een 36 watt TL-buis. Over de afstamming is geen twijfel mogelijk: de bloemen zijn overduide-

lijk van het triphylla-type en de bloemkleur is het van Nieuw-Zeelandse species afkomstige 

aubergine, daarbij is het stuifmeel  onder de microscoop duidelijk een mengsel van evenveel 

blauwe als crèmekleurige pollenkorrels. ‘Maori Pipes’ groeit van nature uit tot een bossige 

spontaan vertakkende en ongeveer één meter hoge struik. Het blad staat in kransen van drie 

of verspreid langs de takken en is betrekkelijk lang maar smal. De plant is door veelvuldig top-

pen in een jong groeistadium ook op te kweken tot een zeer rijkbloeiende wat stijve hanger. 

Ik zag daarvan voor mij onvoorstelbare voorbeelden in Engeland, waar indertijd deze auber-

gine nieuwigheid bijzonder populair was. ‘Maori Pipes’ vraagt veel licht ,maar geen langdurige 

zon of hitte en daarbij een hele gewone fuchsiabehandeling, wat voor veel kruisingen tussen 

twee species van verschillende secties betrekkelijk ongewoon is. Verder is de plant weinig ge-

voelig voor ziekten en plagen. De naam geeft een verwijzing naar de oorspronkelijke Nieuw-

Zeelandse bevolking en de bloemvorm.

H.J. de Graaff .
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‘Maori Pipers’ Foto: Hans v.d.. Post
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'De Groot's Moonlight’ Foto: Cor Boom
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‘De Groot’s Moonlight’.De Groot 1996 
NLD. AFS nr: ontbreekt.

‘Maori Pipes’ x onbekend.

Jan de Groot is, voor zover mij bekend, de enige die ‘Maori Pipes’ gebruikte als zaadgever bij 

zijn veredelingswerk. Dat is niet verwonderlijk omdat de plant niet zo gemakkelijk zaad geeft 

en zeker daarvoor veel geduld en inzet vraagt. Dat verklaart ook dat de vader onbekend is 

met uitzondering van die van ‘De Groot’s Parel’. Bij zulke lastige zaadgevers is het dienstig 

ze te bestuiven met veel pollen van verschillende afkomst: dan is er altijd wel iets dat lukt. 

Naast ‘De Groot’s Moonlight’ introduceerde Jan ‘De Groot’s Waterval’ ook in 1996 en ‘Mien 

Kuijpers’, ‘De Groot’s Dreumes’, ‘De Groot’s Dream’en ‘De Groot’s Parel’in 1997 van de zelfde 

moederplant. Tot nu toe zijn er geen afstammelingen met ‘Maori Pipes’ als vader bekend. De 

bloemen van “de Groot’s Moonlight’ laten de eigenschappen van ‘Maori Pipes’nog wel zien 

in de vorm en de ongewone bloemkleur met een vleugje aubergine in het overwegend rose 

en rood. Hoewel de plant duidelijk grijs stuifmeel produceert is mij daarmee geen enkele 

nakomeling bekend.                                                                                   De natuurlijke groeiwijze 

is die van een zelfvertakkende stijve hanger met rood gekleurde neergebogen takken. Met 

wat moeite is daar ook wel een brede struikvorm van te maken en voor mensen, die aan een 

uitdaging toe zijn, een laag kroonboompje. Net als de moederplant prefereert ‘De Groot’s 

Moonlight’ een lichte niet te zonnige plaats in de tuin.

H.J. de Graaff .
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In memoriam.

Helaas is zaterdag 5 februari 2011 ons lid van 

Regio 11 en bekende veredelaar Dirk Krom 

overleden.

We wisten dat Dirk een ernstige ziekte had 

waaraan hij geopereerd was. In augustus, na 

zijn operatie, was Dirk tijdens onze show aan-

wezig met een aantal van zijn creaties, plus 

een nieuwe introductie met de naam ‘Zaan-

dam’. Hoewel hij nog zwak was en daardoor 

slechts af en toe zijn gezicht tijdens de show 

liet zien, was hij positief en ging het herstel 

naar zijn zin niet snel genoeg. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kregen we 

volkomen onverwacht te horen dat het zeer slecht ging met Dirk met de fatale afloop op 5 

februari.

Dirk had twee passies. Fuchsia’s en de historie van de Zaanstreek.

Bij ons en in de fuchsiawereld was hij vooral bekend om zijn introducties, waarvan vele 

soorten heden ten dagen nog altijd bij de kwekerijen en liefhebbers te vinden zijn. Denk 

daarbij aan ‘Pinokkio Krom’, ‘Heemskerk’, ‘Annie M.G. Schmidt’, ‘Krommenie’ en de nieu-

were soorten zoals ‘Majoor Bosshardt’ en ‘Ciske de Rat’. Veel soorten zijn vernoemd naar 

mensen die hem lief waren. Anderen kregen de naam van plaatsen in en rond de Zaans-

treek en dan niet te vergeten de soorten die vernoemd zijn naar figuren uit sprookjes en 

boeken. 

De laatste introductie die wij tijdens onze show gezien hebben is ‘Zaandam’. Dirk was 

trots op deze plant omdat de kroonbladen gesteeld zijn en de bloem de meest sprekende 

kleuren heeft in zijn soort.

Aan de ene kant leek Dirk een stille en ingetogen man te zijn, aan de andere kant kon hij 

met passie praten over fuchsia’s en de geschiedenis van de Zaansteek. Bovendien had Dirk 

veelal een uitgesproken mening als het over fuchsia’s ging. 

Collega veredelaars noemen Dirk op het gebied van veredelen een geluksvogel. Diegenen 

die hem kenden, weten dat hij heel doordacht te werk ging om zijn doel te bereiken. Dat 

Dirk zijn doelen bereikt heeft blijkt wel uit het grote aantal bekende introducties die op 

zijn naam staan.

Dirk sloeg bijna geen bijeenkomst over. Dirk had, als het over fuchsia’s ging, altijd wel iets 

toe te voegen wat wij niet wisten. We zullen Dirk, die als veredelaar regelmatig iets nieuws 

had toe te voegen aan het bestaande assortiment, missen.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte bij het verlies van Dirk. 

C. Bakker.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Longfellow’

2. ‘Tom West’

3. ‘Koralle’

4. ‘Remembering Claire’

5. ‘Mary’

6. ‘Golden Lena’

Uw oplossing vóór 4 mei 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.

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 59:

1. ‘Jenny Sörensen’

2. ‘Waternymph’

3.’Paulus’

Onder de juiste inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 59 kwam ‘uit de bus’: 

Mevrouw J.C. Loef, Waddinxveen.

fotopuzzel 60

1. 2. 3.
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Kwekerij Van der Velde – Spek Fuchsia’s.
Enkele jaren geleden besteedden we in Fuchsiana in een reeks artikelen aandacht aan adverteer-

ders fuchsiakwekerijen, waaronder kwekerij C. Spek in Heerde. Intussen is de fuchsiacollectie van 

C. Spek in 2007 overgenomen door de op dat moment al 16 jaar bestaande Kwekerij Van der 

Velde eveneens in Heerde.

Het complex van de kwekerij is maar liefst 

10 000 m2 groot, waarvan 5000 m2 kassen.

Niet alleen voor fuchsialiefhebbers is een 

bezoek aan de kwekerij van Gerrit en Esther 

van der Velde zeer de moeite waard. Op het 

ogenblik telt het fuchsia-assortiment maar 

liefst 3600  verschillende fuchsia’s. Daar 

komen elk jaar de gekeurde nieuwigheden 

bij! De goed verzorgde catalogus biedt voor 

iedere smaak de mogelijkheid zijn fuchsias-

ortiment uit te breiden. Maar ook de pelar-

gonium liefhebber komt er aan zijn trekken. 

Naast de vele cultivars telt het assortiment 

veel species. In het vroege voorjaar vormen 

de duizenden primula’s een schitterend schouwspel. Ook vele  eenjarige zomerbloemen als  viool-

tjes, petunia’s, surfi nia’s, begonia’s, afrikaantjes, enz. zijn een lust voor het oog. 

In de zomer is er gelegenheid om zelf bloemen te plukken in de grote, goed verzorgde pluktui-

nen. En wilt u na gedane zoekarbeid even tot rust komen dan kan dat onder het genot van een 

drankje in de gezellige ruimte in het hart van de kwekerij. 

Momenteel wordt er, in samenwerking met de werkgroep winterharden van de NKvF, gewerkt 

aan de showtuin voor winterharde fuchsia’s. Daarnaast wordt een proeftuin winterharden ge-

start. U leest er elders over in dit nummer van Fuchsiana.

Reeds eerder organiseerden Gerrit en 

Esther met groot succes een Herfstfair. 

En ook dit jaar verwacht men op deze 

fair op 16 en 17 september weer veel 

bezoekers. Het is de bedoeling dat de 

landelijke Wedstrijden van de NKvF 

op zaterdag 17 september, dus op de 

tweede dag van de Herfstfair op het ter-

rein van de kwekerij worden gehouden.

Een bezoek aan deze kwekerij is alleszins 

de moeite waard. Let u vooraf wel goed 

op de openingstijden. Deze en andere 

gegevens vindt u in de advertentie.

Aat van Wijk.Showtuin winterharden in aanleg.
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Fuchsia’s in aquarel – 61  

‘Herps Steekkar’

Waldenmaier, 2006. NLD.  AFS-nr. 6586.

“Herps Parachute’ x ‘Apart’.

Rijkvertakkende plant met vele, kleine bloemen. ( De moederplant is een kruising van ‘Gerharda’s 

Panache met ‘Gerharda’s Panache’). Opgaande groeiwijze, geschikt voor stam of struik. Vraagt om een 

koele, heldere, lichte standplaats.
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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

‘Kees Spek’

Beije, NLD.

Fuchsia met ongewone bloemvorm. Bij de wat oudere bloem vormen de petalloïden een krans boven 

de kroon. De plant kan het best gekweekt worden als halfhanger. De plant is genoemd naar de voor-

malige eigenaar van fuchsiakwekerij C. Spek.
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Nog maar net in het Nieuwe Jaar werden we door een goede kennis, 
tuinliefhebster niet gericht op fuchsia’s, attent gemaakt op een wel zeer van het 

gewone afwijkende fuchsia genaamd ‘Blue Sarah’. Voor slechts € 3.20 werden 4 planten, 
gezien het bedrijf  vermoedelijk gewortelde stekken, door de fi rma “Easyplant” aange-
boden. Hun beschrijving van de plant luidt als volgt: “Een bijzondere noviteit vanwege 
de intens blauwe kleur. Deze winterharde Fuchsia is heel geschikt voor zowel vollegrond 
als voor balkonbeplanting. De staande plant bloeit vanaf juli tot aan de herfst en kan -5 
graden C. vorst verdragen (bij strengere vorst goed afdekken). Hoogte 90 cm. Halfschaduw 
en schaduw”. Bijgeleverd een foto met volledig geopende bloemen, waarvan de kroon gen-
tiaanblauw is. Juist dat laatste maakt ”bijzondere” noviteit waar, maar is helaas om het 
ronduit te zeggen, nep. Veredelaars zoeken al lang naar cultivars waarvan de kroon van 
volgroeide bloemen blauw blijft. Tot nu toe tevergeefs omdat het celplasma van fuchsia-
bloemen bij rijping daarvan van basisch naar zuur verandert, waardoor net als bij een 
lakmoespapiertje de kleur van blauw naar rood gaat. We hoopten via de kruisingen met 
Nieuw-Zeelandse species beter blauw te krijgen, maar het “beste” blauw hiervan  kunt u 
bijvoorbeeld zien in de kroon van ‘Shocking Blue’ en die is net zomin blauw als om maar 
iets te noemen een Russisch blauwe kat of een Blauwe Wener (konijn). Kortom het gesug-
gereerde intense blauw van ‘Blue Sarah’ komt niet voor bij fuchsia’s. Alleen net springende 
knoppen met nog basisch celplasma willen weleens de illusie van blauw geven, maar dat 
blauw verkleurt via paars mogelijk zelfs tot vrijwel rood in de gerijpte bloem. Enig spitwerk 
op internet, onder andere gezien de discussie op “Forum Fuchsia Startpagina.nl.”, bracht 
me tot de later bevestigde conclusie dat het hier gaat om ‘Delta’s Sara’, Vreeke-van ’t Wes-
teinde 2001, ‘Hawkshead’ x ‘Fey’, uitgebracht door de voormalige Zeeuwse fuchsiakwekerij 
“Westhof” en 10 jaar na introductie beslist geen noviteit. Deze plant heeft inderdaad een 
voor fuchsia’s vrij blauwe bloemkroon, maar verder dan het niet zo algemene lilablauw in 
de kroon van nog jonge bloemen kom ik niet. Verder is winterhardheid tot – 5 graden wel 
een leuk lokkertje, maar voor Nederland ternauwernood het vermelden waard. Hooguit in 
Zeeland zal dat in een normale Hollandse winter kans op overleven bieden.
U zult zich afvragen waarom ik ‘Blue Sarah’ zo afkam. Het is niet omdat deze zogenaam-
de noviteit mij en mijn collegaveredelaars het nakijken geeft. Maar tenslotte gaat het 
om hun introducties, waarvoor ze de juiste ouders bedachten en die ze jaren in hoop en 
vrees koesterden voor ze in omloop kwamen. Eén naamswijziging en hun plant is ontei-
gend en een handelaar maakt er goede sier mee. Dat is wel erg easy! Mijn geprikkeldheid 
komt vooral voort uit het feit dat dit soort naamsveranderingen uit handelsoogmerk, wat 
indertijd ook Henk Waldemaiers ‘WALZ Jubelteen’ overkwam, het werk van de mensen die 
orde trachten te scheppen in de chaotische naamsverwarring rond de vele duizenden fuch-
sianamen die we al hebben teniet doet. In de negentiende eeuw was het niet ongewoon 
dat een Franse kweker nieuwe Engelse introducties kocht en die met Franse namen in zijn 
eigen catalogus zette. Het omgekeerde gebeurde ook. Soms zelfs met dezelfde cultivars, die 
zo inmiddels drie namen droegen. Op het gebied van nomenclatuur was toen nog niets 
geregeld. Inmiddels zijn die regels er wel. Dan verwacht je in de eenentwintigste eeuw dat 
ook de op handel in populaire planten gerichte bedrijven wijzer zouden zijn. De nieuwig-

CLXXIIproduct of 

   Holland
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heid ‘Blue Sarah’ is dus “oude wijn in een nieuwe zak” die de kleur vertekent en waar u geen 
speciale moeite voor hoeft te doen, want uw eigen leverancier van fuchsiaplanten, zoals de 
kwekerij Van der Velde in Heerde, kan u ‘Delta’s Sara’ leveren tegen een luttel bedrag. En 
dan heeft u een plant met de correcte naam, die beslist niet minder blauw is als de valse 
‘Blue Sarah’. Mocht u zich onverhoopt  hebben laten verleiden tot de aankoop van ‘Blue Sa-
rah’, zet er dan het correcte naametiket met ‘Delta’s Sara’ bij, al was het maar ter meerdere 
glorie van haar veredelaars de heren Vreeke en van ’t Westeinde.
Lisse, 1 maart 2011.

H.J. de Graaff.

‘Blue Sara’ is ‘Delta’s Sara’

Op de website fuchsia.startpagina.nl/prikbord meldde 

iemand vol trots dat hij in het bezit was gekomen van 

de plant ‘Blue Sara’ maar niets over deze plant kon 

vinden. 

Na wat speurwerk op internet kwam de aap al snel uit 

de mouw. ‘Blue Sara’ blijkt  niet anders dan een niet 

geregistreerde maar wel op de CD-rom van de NKvF 

beschreven cultivar van Vreeke-van ‘t Westeinde te zijn, 

namelijk ‘Delta’s Sara’ van 2002. 

Een liefhebber die iets bijzonders denkt te hebben aan-

geschaft wordt mogelijk in verwarring gebracht omdat 

op de CD-rom de kleur van de kroonbladen van ‘Delta’s Sara’ wordt beschreven als blauwviolet  

terwijl de foto’s van ‘Blue Sara’ op en in de catalogus en op 

internet een overdreven blauwe kleur laten zien.

‘Blue Sara’ dus ‘Delta’s Sara’ wordt door Easy Plant BV op 

de markt gebracht als “een bijzondere noviteit vanwege 

de intens blauwe kleur!” die bovendien winterhard is. Op 

de cover van de catalogus van Easyplant BV staan de bloe-

men afgebeeld als een noviteit en de foto van ‘Blue Sara’ 

in de catalogus en op de website van Easyplant BV blijken 

exact dezelfde foto’s te zijn die een Engelse kwekerij op zijn 

website gebruikt om ‘Delta’s Sara’ aan te prijzen.

Coen Bakker.
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Botanische Fuchsia’s 1.
Het voorvoegsel “botanisch” bij een plantennaam wil aanduiden dat het hier om planten gaat 

zoals die in het wild voorkomen, ook wel species genoemd. In dit geval dus fuchsia’s.

De herkomst van de meeste van deze “wilde” fuchsia’s is Zuid- en Midden-Amerika. Een 

enkeling komt van Nieuw-Zeeland of Tahiti. In totaal zijn er momenteel 115 soorten bekend. 

Overigens telt de lijst van botanische soorten bij de Botanische Groep van de Fuchsiavereniging 

(Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden) ruim 300 namen, want van veel soorten zijn er onder-

soorten en variëteiten bekend. Of het uiterlijk verschilt door herkomstverschillen. Daarnaast 

is er een aantal soorten waarvan mannelijke en/of vrouwelijke en/of tweeslachtige vormen 

bestaan. Allemaal verzamelobjecten.

Botanische fuchsia’s zijn geen rijk bloeiende fuchsia’s. Dan kan men zich afvragen waarom je die 

dan houdt? Wel, het is de uitdaging om die, toch wat moeilijker soorten, te houden en ook nog 

in bloei te zien komen. Om ze te stekken en die stekken op gang te krijgen. Ook het spitten in 

de literatuur om de kennis over deze groep fuchsia’s te vergroten geeft een extra dimensie aan 

de hobby. Ook het uitzoeken en vinden welke factoren van belang zijn voor de groei en de bloei 

geeft veel voldoening. Door stuifmeelonderzoek kan men ontdekken of het wel echte soorten 

zijn. Het houden van botanische fuchsia’s kan dus veel meer zijn dan alleen maar een plantje 

hebben en houden.

De Botanische Groep is een werkgroep binnen de UTC van de NKvF, die zich ten doel stelt om 

gezamenlijk zoiets als een Nationale Collectie van Botanische Fuchsia’s aan te leggen en in stand 

te houden. Op het ogenblik bestaat deze groep uit ruim 20 mensen vanuit heel Nederland. Ik 

probeer daar ook een steentje aan bij te dragen.

Het geslacht Fuchsia, behorende tot de teunisbloemfamilie, net als de teunisbloem, het wilgen-

roosje, de bastaardwederik en nog een paar soorten is onderverdeeld in 12 secties. Deze onder-

verdeling is gedaan op botanische kenmerken. En het wordt er wat overzichtelijker van.

Aangezien het vanwege de ruimte, en dan vooral de ruimte voor de winterberging, meestal 

ondoenlijk is om alle 

soorten te verzame-

len, probeert elk lid 

van de groep in eerste 

instantie één of meer-

dere Secties kompleet 

te houden. Alhoewel 

persoonlijke voor-

keuren voor bepaalde 

soorten natuurlijk 

een grote rol spelen. 

Sommige Secties 

bestaan maar uit één 

soort, dus dat schiet 
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lekker op. In eerste instantie heb ik mij gericht op de Secties Encliandra, Procumbentes, Quelu-

sia en Schufia. Niet te moeilijk voor beginners in het fuchsiawezen. Maar besmet zijnde met het 

fuchsiavirus gaan andere stekjes ook mee naar huis. En al bezig zijnde komen de andere Secties 

dan vanzelf. Al met al heb ik nu in mijn tuin ongeveer 200 varianten, waarvan soms alleen door 

het naambordje te zien is dat het een ander betreft.

Het behoort ook tot de taak van de Botanische Groep om te zien of de naamgeving wel correct 

is. Soms zijn er verschillende namen in omloop voor dezelfde soort. Dat kan komen door ver-

schillen in herkomst, geslachtsverschillen waardoor niet duidelijk is dat het om dezelfde soort 

gaat, nieuw onderzoek of wat dan ook.

Ook wordt er gewerkt aan stuifmeelonderzoek om de soortechtheid te bepalen. Want er zit 

best wel eens kaf onder het koren.

Op de oude site van de Vereniging onder de kop van de Botanische Groep (onderdeel van de 

UTC) was te zien wie er lid zijn en welk lid welke soorten in bezit heeft. Ook welke soort er dus 

nof ontbreekt. Ik hoop dat dit binnenkort op de nieuwe site ook weer kan. En mocht u dan on-

verhoopt een van die ontbrekende soorten in uw bezit hebben dan houden wij ons aanbevolen 

voor een ‘stekkie van die Fuchsia’.

Al met al best boeiend. Als u er eens wat van wilt zien, dan bent u van harte welkom in onze 

tuin (wel even bellen. Spontaan mag ook, maar ik ben niet altijd thuis).

In volgende stukjes wil ik met u alle Secties bespreken en de verschillende soorten wat nader 

bekijken.

Henk Hoefakker. 
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TUIN EN HISTORIE IN BEELD

Regio Noord- en Midden Limburg van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden organiseert 

van 22 juli tot en met 31 juli een groots opgezette tuinshow in de tuin van kasteel ”De Berckt” 

in het mooie kastelendorp Baarlo, ca. 6 km ten zuiden van Venlo.

Het thema van de show, ”Tuin en Historie in Beeld”, willen we hier in het kort toelichten.

TUIN

In de kasteeltuin zal een breed scala aan bloe-

men en planten te zien zijn: naast vele fuchsia’s 

veel kuipplanten, orchideeën, bonsai en bonsai-

fuchsia’s, baskets, begonia’s, rozen, enz. Een 

aantal groene verenigingen - o.a. de Orchideeën-

vereniging en de Oranjerievereniging Noord- en 

Midden Limburg - hebben hun medewerking 

toegezegd. Ook zijn de heer T. v.d. Vorst, de 

heer J. van Nuenen en de heer Philipaerts enkele 

dagen aanwezig om voorlichting te geven over 

respectievelijk de onderwerpen plantenziekten, stekken en bonsai-fuchsia’s. En al wandelend 

door het bosgedeelte kunt u kennismaken met de houten sprookjesfiguren van Leo Koppens.

HISTORIE

De tuinshow vindt plaats op het historische landgoed kasteel ”De Berckt”, dat stamt uit de 

hoge Middeleeuwen (1000 - 1300). In de tuin worden tussen de bloemen historische elemen-

ten en werktuigen opgesteld, zodat men een indruk krijgt hoe er vroeger in de Peel en op het 

land werd geleefd en gewerkt. In een loods van ruim 500 m² zal het thema historie worden 

geaccentueerd door een viertal regionale musea die er een gedeelte van hun collectie tentoon-

stellen.

In een prieel van ca. 50 m² vinden dagelijks activiteiten plaats, zoals een modeshow van oude 

klederdrachten, kantklossen e.d. Voor de gezellige noot wordt zorg gedragen door een Boeren-

kapel, Bigband, Streekorkest, een harmonicagroep en diverse regionale koren.

IN BEELD

Prominent en altijd in beeld is kasteel ”De Berckt”. En al wandelend door de tuin komen regel-

matig oude werktuigen en dito gereedschappen, opgemaakt met planten in beeld. In de loods 

zal een fotosessie te zien zijn die 25 jaar Fuchsiavereniging Noord- en Midden Limburg in beeld 

brengt.

INFORMATIE

Voor meer en actuele informatie bezoekt u onze website: www.tuinenhistorie.nl

Ook kunt u informatie verkrijgen via e-mail adres info@tuinenhistorie.nl of contact opnemen 

met mevrouw T. v.d. Moosdijk-Stienen, voorzitter PR-Commissie ”Tuin en Historie in Beeld”, 

Hennesweg 16, 6035 AD Ospel; tel. 0495-625312 (e-mail adres: PR@tuinenhistorie.nl).

 PR Commissie

 ”Tuin en Historie in Beeld”
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Voorjaarsmarkt “In het Groen”

Organisator:

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden afd. Friesland.

Op zondag 1 mei van 10.00 tot ± 16.00 uur.

In de tuin van de familie Klijnstra aan de Krukmanslaan 36 prachtig gelegen in het lom-

merrijke Oranjewoud houden de Fuchsiavrienden van Friesland een nostalgische voor-

jaarsmarkt “in het groen”. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om de aangeboden 

producten te bekijken en wat voor uw gading is te kopen.

Wat is er te zien en te koop?

Potplanten, waaronder fuchsia’s en pelargoniums, vaste planten, sfeerverlichting,  fuchsia-

lore collectie, eigengemaakte kaarten, wijnen bereidt uit druiven, borduurwerken, schar-

releieren, ambachtelijk gemaakte sierraden.

Wat nog meer?  

Er is een workshop en een kinderactiviteit. Bezichtiging van en voorlichting over diverse 

kippenrassen. 

Overal op het terrein staan leuke zitjes waar u onder het genot van koffie/thee of een 

sapje kunt genieten van de markt en de sfeer er omheen. 

Even onthaasten onder het gebladerte van de eeuwenoude bomen in Oranjewoud.

U bent van harte uitgenodigd.

Mogelijkheden in de omgeving:

Oranjewoud is een oase van rust voor wandelaar en fietser. Het gebied heeft ook een rijke 

historie. Maak er een leuk dagje uit van, met als hoogtepunt: 

de voorjaarsmarkt “In het Groen”.

Wilt u met uw spulletjes, plantjes of anderszins op de braderie staan, neem dan tijdens de 

voorjaarsledendag op 19 maart as. contact op met: 

Rimkje Klijnstra

Tel.: 0513-633351

E-mail: klijn510@planet.nl  
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boekbespreking

REGIONIEUWS regio 23, West-Brabant.

Op 8 januari hield regio 23 haar Nieuwjaarsbijeenkomst in  het gemeen-

schapshuis het Lies. Onze leden werden ontvangen met koffi  e met wat lekkers 

erbij en kregen elk twee consumptiebonnen, Jos, onze voorzitter, verwelkomde iedereen en 

hield zijn nieuwjaarstoespraak. Onze bijeenkomst werd opgeluisterd door een muzikale vrouwen-

groep ‘Eigenwij(f)s’ en deze bracht de stemming er erg goed in. De lekkere hapjes die door enkele 

bestuursleden waren gemaakt gingen er goed in. Het was al bij al een bijzonder gezellige bijeenkomst. 

Wij hopen dan ook dat we weer veel leden kunnen ontvangen op 9 april op onze voorjaarsvergade-

ring. Ook deze wordt gehouden in gemeenschapshuis het Lies in Breda.

Els Visser 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST REGIO 29
Zaterdag 8 januari hebben wij als nieuw bestuur een gezellig samenzijn georganiseerd in de “Bosch-

hook” een mooi gelegen locatie van de regionale IVN. Vele leden waren aanwezig en ook waren wij 

verheugd dat er veel partners aanwezig waren. Na opening werd bij een minuut stilte ons onlangs 

overleden lid Piet Lousberg herdacht. Voor het jaar 2011 hebben wij een voorlopig programma sa-

mengesteld en dat werd door onze secretaris gepresenteerd, terwijl de aanwezigen konden genieten 

van Limburgse vla en Nieuwjaarswafels. Het belooft een gezellig en interessant fuchsiajaar te worden 

met o.a. een stekkendag nieuwe stijl, contactbijeenkomsten bij de leden en tuinopenstellingen tijdens 

het bloeiseizoen. Er werd een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en de veel geprezen fuchsiafi lm 

van Michel Wijnands werd al knabbelend en kwebbelend bekeken. Jac. Puts won de loterij en mag 

gratis mee met de jaarlijkse busreis in juli. Het is hem speciaal gegund na zijn inspanningen om een 

nieuw bestuur te formeren en zo de regioafdeling te behouden! Na de wedstrijd “herken de fuchsia” 

en het vastleggen van de open tuinen 2011 gingen de aanwezigen met een voldaan gevoel terug naar 

huis om met vertrouwen hun hobby voort te zetten!

Frans Boers

Regionieuws

‘Galanthomania’ , sneeuwklokjes – snowdrops.

Auteur : Hanneke van Dijk

Omvang : 144 blz.

Formaat : 250 x 250 mm

Uitgeverij : Terra

ISBN : 978 90 8989 243 0

Prijs :  29,95

Galanthomania, vertaald: sneeuwklokjes manie. Wie min of meer regelmatig 

de zogenaamde ‘sneeuwklokjesdagen’ bezoekt weet er alles van. Door alleen al het inkijken van dit 

tweede boek van Hanneke van Dijk over sneeuwklokjes loopt u het ‘risico’ er aan mee te gaan doen. 

Het is een schitterend boek met heel veel informatie over deze eerste voorjaarsboden. Nieuw in dit 

boek is de ‘Sleutel voor de cultivargroepen’. Een handige gids om het overzicht over de inmiddels 

talloze cultivars te houden. Het boek telt, weliswaar op klein formaat, maar liefst 500  afbeeldingen 

van cultivars van het sneeuwklokje! Wat mij vooral beviel waren de vele persoonlijke verhalen van 

sneeuwklokjesliefhebbers uit binnen- en buitenland over hun ‘manie’.  De tekst van het boek is zowel 

in het Nederlands als in het Engels, waardoor ook de liefhebbers in het Engelstalige deel van de wereld 

er een boek over ‘Snowdrops’ bij hebben. Heel handig en ‘bij de tijd’ is de opsomming van de vele 

internetadressen waar u voor meer informatie terecht kunt. Een uitgebreid register, ook van personen 

vergemakkelijkt het zoeken. Het boek is een ‘must’ voor de plantenliefhebber.

Aat van Wijk.
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Fotowedstrijd 2010, 'Jaspers Triphy Salmon'

Foto: Hans van Aspert

Fotowedstrijd 2010, 'Whisper'

Foto: Mario de Cooker
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'Johanna van Buren'

Foto: Aat van Wijk


