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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       

 
16 en 17 sept. HERFSTFAIR                                                  

            (op za 17 sept. de landelijke wedstrijden 
              i.s.m. regio 8, Zuid Gelre) 
        entree 2,50 incl koffie  
            (kinderen tot 12 jaar gratis)                                                                 

                                                                                                               
 

Openingstijden: mrt t/m juni ma t/m za    9.00 -   12.00 uur         2e Pinksterdag 
                                                                        13.00 -   17.00 uur       Hemelvaartsdag 
                                   juli t/m okt       wo,do     9.00  -  12.00 uur        geopend van       
                                                           vr,za      9.00  -  17.00 uur        11.00 – 17.00 uur                         

                                                                        vr, za     9.00  -  17.00 uur 
        Vanaf 25 juni showtuin winterharden en pluktuin  open. (entree 1,50) 
              Bij boeket plukken wordt toegangsprijs verrekend                                                        
                      
                                                   
Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727. www. kwekerijvandervelde.nl 
                                                                                              www.fuchsiakwekerij.nl 
                                                                                              info@kwekerijvandervelde.nl  
                                                                                             

 

   Kwekerij Zeelenberg 
Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031                                                        
 
 
 
 
 
 
 

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 
  Leuke sortering pelargoniums 
* Violen, vele soorten perkplanten, surfinia’s, 
* Vele kleuren knolbegonia's en hangbegonia's 
* 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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INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per email verzonden,
uiterlijk woensdag  6 juli 2011 vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie:

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

inhoud
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Aan de rand van het dorp waar ik woon: Ohé 
en Laak, ligt een aantal voetbalvelden. Het dorp telt nog geen duizend 

inwoners, maar van de voetbalvelden wordt druk gebruik gemaakt. Bijna elke avond vinden 
er trainingen plaats, en op zaterdag of zondag vaak een wedstrijd. 

Ook door een aantal gasten worden de voetbalvelden druk bezocht. Meeuwen, scholeksters  

en een enkele haas komen er foerageren en merels en lijsters vinden in de omringende hagen 

regelmatig een plaats om te nestelen.

Het hoofdveld wordt omringd door hoge lichtmasten. Dit jaar hebben enkele bonte spech-

ten daarin een fascinerende nieuwe technologie ontdekt. De metalen kappen om de lampen 

hoog bovenop de masten, blijken een uitstekend instrument voor de ‘voorjaarsroffel’. Het geeft 

blijkbaar een spannender geluid dan het roffelen op de takken van de hoge eiken die rondom de 

voetbalvelden staan. 

Als spechten zich een nieuwe technologie eigen kunnen maken, dan moeten wij dat als fuch-

sialiefhebbers toch zeker ook wel kunnen. Ik denk hierbij met name aan het gebruik van het 

internet, een technologie die in de afgelopen 15 jaar ons leven fundamenteel heeft veranderd. 

De wereld is kleiner geworden, op moeilijke vragen vinden we vaak binnen enkele seconden het 

juiste antwoord, en ook over onze hobby: de fuchsia, zijn allerlei wetenswaardigheden in zeer 

ruime mate gemakkelijk toegankelijk. 

Een zeer groot gedeelte van onze leden heeft nog geen toegang tot het internet. Dat is onder 

meer jammer omdat we daardoor in de vereniging, zelfs als we anders zouden willen, nog steeds 

heel veel informatie in papieren vorm per post moeten distribueren. En dat kost veel geld, heel 

veel geld zelfs. Met z’n allen, en dan reken ik de vele regiobladen mee, besteden we jaarlijks bij 

de NKvF zo’n 45.000 Euro enkel en alleen al aan het produceren en verspreiden van papier. Dat is 

natuurlijk in de toekomst niet vol te houden, los nog van het feit of het eigenlijk wel zinvol is om 

op deze manier ons geld te besteden. Er verandert momenteel veel binnen de vereniging. Ook 

hieraan zullen we moeten werken.

van de

  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

van het leden-  secretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

Mevrouw J. de Vries-Trots, Hilversum

Neem even contact op met het 

ledensecretariaat als:

- U gaat verhuizen,

- Uw adresgegevens niet kloppen,

- U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 0411-631591

of mail ironka@home.nl
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SHOWS
23 t/m 31 juli: show van de regio 28, 

Noord- en Midden Limburg: “TUIN EN 

HISTORIE IN BEELD 2011”.

EVENEMENTEN
21, 22, 23 en 28, 29 30 juli en 4, 5, 6 en 11, 

12, 13 augustus 2011 organiseert PASSI-

FLORAHOEVE een Passifl ora-, Fuchsia-, Aristolochia-, Hibiscus- en tropische kuipplantenshow. Tevens 

is er een grote tropische vlindertuin te bewonderen. Geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Entree € 

5,00 volwassenen, kinderen tot 10 jaar € 3,50. Zondag gesloten.

Passifl orahoeve fam. Moerman, Oud Willigerweg 1, Harskamp. Tel. 0318 457411.

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.

Kalender

[Namens de redactie Aat van Wijk]

Wijziging datum inleveren kopij voor het oktobernum-
mer in verband met afwezigheid van de redactie: woensdag 30 
augustus 2011 in plaats van woensdag 7 september 2011.

Fuchsiana ‘in de picture’.

Als redactie van Fuchsiana volgen wij uiteraard de discussies over ons lijfblad. Samen met de 

inzenders van kopij proberen we voor ieder een zo aantrekkelijk mogelijk blad te maken. Dat ons 

dat aardig lukt blijkt uit de positieve reacties die we af en toe ontvangen. Natuurlijk zijn er ook 

minder positieve reacties. Ook die horen we graag, mits opbouwend.
Zo lazen wij in een regioblad een opmerking van een lid dat: “de inhoud van Fuchsiana verslech-

tert; dat er te vaak artikelen worden herhaald en er weinig vernieuwingen in het blad staan”. 

Over het eerste punt kun je van mening verschillen. Artikelen herhaald? Niet de laatste tien 

jaar. Weinig vernieuwingen? Oordeelt u zelf. Voeg daarbij dat geciteerde lezer de laatste jaren 

geen enkele bijdrage heeft geleverd aan ons blad, dan begrijpt u dat we dit soort kritiek met een 

gerust geweten naast ons neer kunnen leggen. 

In dit nummer vindt u onder andere de jaarverslagen over het jaar 2010. Een jaarlijks overzicht 

van het vele dat in onze vereniging gebeurt. En dat is nogal wat. Verder in dit nummer: de vele 

open tuinen, vervolgt de heer Hoefakker de nieuwe serie over botanische fuchsia’s en nog veel 

meer! We mogen blij zijn dat zoveel leden zich willen inzetten voor onze NKvF! 

Hebben uw winterharden de winter doorstaan? En hoe? Vergeet het niet te melden: zie het 

artikel in het aprilnummer!

Een goede fuchsiazomer gewenst.

van de    redactie
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Regio 1, Friesland

 23/24 jul. '11: Open fuchsia thema tui-

nen Friesland noord. Th ema: poëzie.

 6/7 aug. '11: Open fuchsia thema tuinen 

Friesland zuid. Th ema: poëzie.

 16 aug. ’11: Bootreisje langs schitterende 

tuinen.

Regio 2, Groningen

 2 jul. ’11: Groenmarkt Winschoten in 

het Rosarium van Het Stadspark.

 20 aug. ’11: Plantenkeuring en rondleiding in de Hortus te Haren.

Regio 3, Drenthe

 20 jul. ’11: busreis o.a. naar Ampie’s berg in ‘t Harde.

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

 20 aug. ’11: Keuring wedstrijdplanten bij de familie Ter Haar, Oranjedorp.

 Aanvang: 13.30 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.

 jul. ’11: Tuinentocht/reisje.

Regio 5, Twente-Salland

 26 jul. ’11: Busreis. 

 30 jul. ’11: Tuinentocht met aansluitend BBQ.

Regio 6, Oost Gelderland

 7 tot 14 aug. ’11: Open tuindagen inclusief jaarlijkse opkweekwedstrijd.

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

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 20uur.

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 bloemencollages.

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

Do. 21, za. 23 en zo. 24 juli 2011 van 10.00 uur tot 18.00 uur: Magellanica’s, internationale bloemen-

show 2011 In de kloostertuin  Paters Redemptoristen, Rouwmoer 7, 2910 Essen Belgie. 

Voor volwassenen is de inkom € 2,00. Kinderen tot 12 jaar gratis

16 - 24 juli 2011 

Organiseert FLORAMA, bloemenclub uit het “Land van Loon” een fuchsia- en kuipplantenshow in het 

park van het klooster in het centrum van Hoeselt. Geopend van 13.00 tot 22.00 uur. Inkom € 2,50, 

kinderen gratis. www.fl orama.info 

regio-    kalender
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 Bij Ineke Wisselink in Gaanderen. Open van 10 tot 22 uur.

Regio 7, Veluwe

 18 jun. ’11: Jaarlijkse busreis.

Regio 11, Noord-Holland Midden

 jul. ’11: dagtocht.

Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

 6 jun. ’11: Ledenbijeenkomst Hilversum. Aanvang 19.30 uur.

 18 jun. ’11: Stekkenmarkt Welkoop.

 6 aug. ’11: Open tuinen en BBQ.*)

Regio 16, Heuvelrug

 Juli ’11: Busreis.

20 aug. ’11: Oudhollandse spellendag/keuring wedstrijdplanten.

Regio 17, Rijnland

 26 jun. ’11: Tuinentocht. Aanvang 10.30 uur.

 23 jul. ’11: Busreis naar een show in Baarlo.

Regio 19, Rotterdam

Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.

 23 jul. ’11: Open tuinentocht leden. 

 30 jul. ’11: Busreis Fuchsiashow.

 20 aug. ’11: Wedstrijddag.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

 23 jul. ’11: Open tuinen van 10.00 – 16.00 uur bij Familie Kees van Weezel, Eendrachtsweg 31, 

3251 AH Stellendam en Familie Henk van ’t Hof, Marijkestraat 23, 3274 AJ Heinenoord

 26 jul. ’11: Busreis: bezoek aan de fuchsia tuinshow van de Regio Noord & Midden Limburg, 

Tuin en Historie in Beeld bij Kasteel De Berckt in Baarlo. Aansluitend een bezoek aan het 

Rosarium te Lottum.

 30 jul. ’11: Open tuinen van 10.00 – 16.00 uur bij Familie Chiel Donkersloot, Dwarsweg 9, 

3257 LC

Ooltgensplaat en familie Leen Klok, Abbewerveweg 1a, 3238 LH Zwartewaal.

Regio 23, West Brabant

 30 jun. ’11: Contactbijeenkomst.

 16 jul. ’11: Tuinentocht met aansluitend barbecue.

 20 aug. ’11: Martien de Kleijn trofee.

Regio 24, Midden-Brabant

 30 jun. '11: Contactbijeenkomst bij Nel en Paul Snels, Heisteeg 18, Oisterwijk. Aanvang 20.00 

uur.

 16/17 jul. '11: Open tuin fam. Leenhouts, Munsterkerk 35, Dussen.

 23 jul. '11: Barbecue bij Marie-José en Mies Habraken te Liempde. Aanvang 16.30 uur. 

 20 aug. '11: Martien de Kleijntrofee. 8 okt. '11: Snoei-ochtend.

Regio 26, Zuidoost Brabant

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

Regio 28, Noord- en Midden-Limburg

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

Regio 29, Midden- en Zuid-Limburg

 7 jun. ’11: Ledenbijeenkomst. Aanvang 19.30 uur.
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‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 1: Voorjaarsledendag. Verslag ledenvergadering  2010. Jaarverslag 

over 2010. Voorjaarsmarkt 'In het Groen'. Spelmiddag.  Op bezoek bij  . Poëzie in uw fuchsiatuin. 

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 1: Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst. Agenda Algemene ledenver-

gadering regio Drenthe.  Even puzzelen. Busreis 20 juli 2010. Bericht uut Coevern.

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Op bezoek bij … Tilly van 

den Hoek. Wedstrijdstek 2011: ‘Sleigh Bells’. Opentuinen dag met afsluitend BBQ. Stekkenmarkten. 

Ineke’s tuindagboek. 

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 2: Activiteitenkalender 2011. Wel en Wee. In Me-

moriam Goos Koolhaas. Winterbijeenkomst zaterdag 22 januari 2011. Busreis zaterdag 23 juli 2011. 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 2: Agenda 2011. Agenda Jaarvergadering. Jaarver-

slag 2010. “On”kruiden 15 – Zwarte Nachtschade.  Botanische Fuchsia’s 26. Propolis.

‘Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 2: Bestuursmededelingen. Uitstapje 

zaterdag 16 april. Stekmorgen 12 maart. Onze website. Show “Tuin en Historie in Beeld”. Jaarverslag 

2010. 

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 1: Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst. Activi-

teiten agenda. Excursie. Fuchsia in beeld “Veenlust”. Fuchsiapuzzel. Winterharden.

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 2: Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2011. Foto’s van 

onze Nieuwjaarsreceptie 2011. Activiteitenkalender. Straat Futami. Zeger Tuytel. Verslag lezing 12 

februari 2011. 

‘De Bel’ (regio 23, West Brabant) nr. 1: Agenda en uitnodiging voorjaarsvergadering. Open tuindagen 

2011. Foto’s van de Nieuwjaarsbijeenkomst. Nieuwjaarsreceptie. 

‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Notulen Alg. ledenvergadering 10 april 2010. 

Jaarverslag 2010. Activiteiten 2011. Allerhande. Wel en Wee. Zelfreinigende fuchsia’s. Ervaringen 

met…. Winterberging. 

‘Fuchsiaproat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 1: Agenda Jaarvergadering donderdag 7 april 2011. 

Verslag Jaarvergadering 2010. Jaarverslag 2010. Open Tuinen. Bloem en Tuin.  

‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma. We staan op de Lente Fair in Vars-

seveld. Plantenruildag in De Keyenborg. Het was lachen op onze Kerstbijeenkomst. Lief en Leed. 

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 2: Agenda 2011. In Memoriam Dirk Krom. Dag-

tocht 2011. Potgrond en de winkel. De wedstrijdplant 2011. Een paar tips voor het nieuwe seizoen.

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 3: Agenda 2011/2012. Open Tuindagen 2011. 

Botanische fuchsia’s 27. Uit de ledenraad 2 april 2011. Verzorging Brugmansia.

‘Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 3: Activiteitenkalender 2011. Wel en Wee. Stekken-

markt 7 mei. Voor u gelezen door Jan Pieters. Busreis zaterdag 23 juli 2011.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 3: Vraagbaak speciaal voor nieuwe leden. Agenda 2011. Verslag 

snoei-ochtend 9 april 2011. 25 jaar Regio 2, Groningen. Teudebell’n zomerpuzzel. Plantenkeuring 

2011.

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) nr. april ’11: Activiteiten agenda 2011. Botanische fuchsia’s 12. 

We mesten te weinig! Barbecue.  Fotowedstrijd 2011. Fuchsia top-10.

regiobladen
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Jaarverslag secretaris 
 
Op 24 april 2010 hebben wij samen met de ledenraadsleden de jaarvergadering gehouden. Fijn om 
te constateren dat er ook leden op de publieke tribune zaten en dat ook zij inspraak kregen van de 
voorzitter, mede daardoor ontstond er ook een prettige discussie met de leden op de publieke 
tribune. 
De najaarsvergadering met de ledenraad was 6 november 2010. 
 
De leden van hoofdbestuur hebben in het afgelopen jaar driemaal vergaderd op t.w.: 
12 juni 2010, 2 oktober 2010 en 29 januari 2011. 
Voor aanvang van de HB-vergadering op 2 oktober 2010 hebben wij eerst met de redactie van 
Fuchsiana vergaderd waarbij de opvolging van de vertrekkende redactieleden aan de orde is 
geweest.  
Door het vertrek van dhr. Ad van der Vliet is er een vacature ontstaan in het hoofdbestuur m.b.t. de 
vertegenwoordiging van de redactieraad. Een tweede vacature in het hoofdbestuur  is ontstaan door 
het vertrek van dhr. Hans Jonker.   
 
Het afgelopen jaar zijn leden van het hoofdbestuur aanwezig geweest bij de opening van shows in 
de regio. Het waren stuk voor stuk van klein tot groot mooie shows met prachtige planten en 
arrangementen!  
Met elkaar kunnen wij trots zijn op al die vrijwilligers die dit toch maar voor elkaar hebben 
gekregen.  
 
De vriendendag viel dit jaar op 11 september 2010 in de Botanische Tuin van Utrecht.  
Het was prachtig weer en ook een beetje feestelijk n.a.v. het 45 jarig bestaan van de NKvF. Alle 
leden die deze dag op bezoek kwamen kregen een briefopener als aandenken. 
Mede door de inzet van vele vrijwilligers kunnen wij terugkijken op een geslaagde Vriendendag! 
 
Wij vonden het fijn om voor onze vereniging deze inspanningen te doen. 
 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 
 
Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2010 hebben we in totaal 75 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Ook de actie ‘Leden 
werven leden’ leverde nieuwe leden op. De aanbrenger kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te 
leveren bij kwekers of servicepunten. 
 
Het zilveren speldje voor 25 jarig lidmaatschap werd aan 52 mensen uitgereikt. 
Mevrouw Mien van Oirschot was 40 jaar lid en kreeg daarvoor het vergulde speldje. 
Twee personen, mevrouw Mieke Meursing en de heer M. Zwijnenburg waren 45 jaar lid van de 
NKvF. 
 
11 Kaarten werden verstuurd voor 35 jarig lidmaatschap en 24 voor 30 jarig lidmaatschap.  
 
Tiny van de Sande-de Beer 
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Jaarverslag redactie Fuchsiana. 
 
In 2010 verscheen zesmaal een Fuchsiana in een vernieuwd omslag met in totaal 184 pagina’s. Dat 
alle nummers goed gevuld waren was te danken aan de vele kopij die we mochten ontvangen. 
Belangrijk, ook dit jaar weer, waren de vaste rubrieken. We zijn dan ook de auteurs hiervan 
dankbaar. 
 
Zij, deze rubrieken, vormen de basis en geven continuïteit aan ons blad. Zo voltooide Herman de 
Graaff in het decembernummer zijn CLXXe (honderd en zeventigste!) ‘Product of Holland’, Frans 
van der Vorst zijn 8e aflevering van ‘Andere Kuipplanten’, schreef Herman de Graaff zijn 150e 
beschrijving van een kleurplaat, Aat van Wijk zijn 59e ‘Fuchsia’s in Aquarel’  en kon u voor de 58e 
keer de ‘fotopuzzel’ oplossen. Gerard Rosema schreef zijn zesde aflevering over de ‘Veredeling van 
fuchsia’s’.Daarnaast kon u talloze andere bijdragen van leden lezen, zoals verslagen van shows, 
keuringen, enz. Door dit alles was de inhoud van ons lijfblad zeer gevarieerd. 
 
Halverwege het jaar kondigde Aat van Wijk, de eindredacteur, aan de redactie eind 2011 te zullen 
verlaten. Dominicus Bergsma werd benaderd en stemde toe tot de redactie toe te treden. Ad van der 
Vliet, redactievoorzitter en vertegenwoordiger in het hoofdbestuur, liet weten dat ook hij mogelijk 
zou af treden wegens zijn gezondheid. Eind van het jaar moest Frans van Mameren eveneens om 
gezondheidsredenen aftreden. We betreuren dit zeer. Beide waren enthousiaste en kundige 
medewerkers. Uiteraard is de redactie op zoek gegaan naar vervangers, maar dit leidde helaas nog 
niet tot enig resultaat. 
 
De redactie heeft in 2010 in goede harmonie kunnen werken aan Fuchsiana. Alles in uitstekende 
samenwerking met de drukker, drukkerij Banda in Heerenveen. 
 
Aat van Wijk. 
 
 
Jaarverslag bibliotheek 
 
In dit verenigingsjaar is 1 Engelstalig boek uitgeleend en wel op de vriendendag in Utrecht. 
In totaal zijn er onder de leden 16 Nederlandse boeken en 7 Engelse boeken. 
 
Fon Koek 
 
 
Jaarverslag website NKvF 
 
De NKvF website is in 2010 vernieuwd en heeft zich ontwikkeld tot een site die gezien mag 
worden. Er is door onze webmaster Ton van der Vorst veel werk en energie in gestopt. 
De regio’s hebben inmiddels de weg naar de website gevonden en hebben er al flink wat foto- en 
videomateriaal op geplaatst.  
 
Verder is de UTC druk in de weer om de site van relevant materiaal te voorzien betreffende 
ondermeer de nominatiekeuringen en de Cultivar Inventarislijst. Het bouwen aan de website gaat 
ook in 2011 onverminderd voort. 
 
Mario de Cooker. 
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Jaarverslag UTC  
 
Binnen de UTC(= Uitgebreide Technische Commissie) zijn vier werkgroepen actief, met een heel 
verschillende taak. De BCK(=Begeleidingscommissie Keuringen) zorgt dat de keuringen goed 
verlopen, de Beschrijvingsgroep verzorgt de beschrijvingen van nieuwe cultivars, de Botanische 
Groep beheert de botanische collectie en de Studiegroep Winterharde Fuchsia’s (SWF)  houdt zich 
o.a. bezig met de verzorging van de winterhardentuin in Appeltern. 
De UTC functioneert goed. Hierna volgen nog per groep een aantal belangrijke gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar. 
 
1. BCK-Keuringen 
 
Dit jaar zijn er weer 3 keuringen georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een keuringsreglement voor 
winterharde fuchsia’s (is inmiddels gereed) en er is een locatie gevonden om fuchsia’s te testen op 
winterhardheid. 
De AFS-formulieren werden weer, net als vorig jaar, door Dhr. M. Soeters en Mevr. C.M. van 
Schaik verzorgd.  
 
2. Beschrijvingsgroep. 
 
 De Beschrijvingsgroep is nog steeds zeer actief met het maken van beschrijvingen van cultivars. 
Nog niet alles is ingevoerd, maar er wordt hard aan gewerkt. De Cultivar-Inventaris-lijst is nu 
redelijk klaar, en nu worden alle Nederlandse cultivars, voor zover dat mogelijk is, nagekeken op 
correcte schrijfwijze van cultivarnaam, auteur en jaartal. Dhr. C.T. Bakker en Dhr. M. Soeters 
hebben dit werk op zich genomen. De groep blijft dapper doorgaan, ondanks het feit dat het nog 
maar een kleine groep betreft. 
 
3. Botanische Groep. 
 
In 2010 is de Botanische Groep weer twee keer bij elkaar geweest. Er zijn dit jaar weer een aantal 
nieuwe species bijgekomen. Nu is het zaak om deze te vermeerderen en te verspreiden in de groep 
zodat het risico van verlies kleiner wordt.  
Het aantal leden blijft rond de dertig. Op de vriendendag heeft de Botanische Groep zich laten zien 
met een zeer geslaagde presentatie. 
De Botanische Tuin in Amsterdam heeft ook interesse voor de hele botanische collectie en de 
Botanische Tuin in Utrecht wil ook een aantal species aan haar collectie toevoegen. De contacten 
met beide tuinen worden geïntensiveerd. Verder wordt er via Eurofuchsia gewerkt aan een Europese 
specieslijst. 
 
4. Studiegroep Winterharde Fuchsia’s(SWF). 
 
Deze groep is het afgelopen jaar weer 3x bij elkaar geweest. Er is vooral gewerkt aan het 
keuringsreglement voor winterharde fuchsia’s, samen met de BCK en de Keuringscommissie. 
Bovendien is er nu een proefveld-locatie gevonden om fuchsia’s op winterhardheid te testen. Ook is 
er een huishoudelijk reglement voor de groep gemaakt. 
De tuin in Appeltern wordt door leden van de groep ook komend jaar weer maandelijks bezocht er 
verzorgd. Waar planten zijn weggevallen worden nieuwe aangeplant.  
 
Gerard Rosema  
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 

ACTIVA

Liquide middelen
ABN Amro Rek.crt. 971 5.112
ABN Amro Spaarrekening 52.582 148.485
ING Rek.crt. 3.496 4.375
ING Spaarrekening 103.970 0
ING Ledensecretariaat 2.861 7.506
ING servicepunt 3.995 2.223
Kas servicepunt 0 244

Totaal liquide middelen 167.875 167.945

Vorderingen
Debiteuren 247 467
Debiteuren servicepunt 0 187

Totaal vorderingen 247 654

Voorraden
Voorraad servicepunt 968 10.369
Voorraad jubileumspeldjes 327 1.016

Totaal voorraden 1.295 11.385

Overlopende activa
Vooruitbetaald 922 1.170
Nog te ontvangen 1.194 597

Totaal overlopende activa 2.116 1.767

TOTAAL ACTIVA 171.533 181.751

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 85500 97.021
Resultaat boekjaar 419 -3.164
Resultaat boekjaar servicepunt 44 -808
Resultaat afschrijving goederen servicepunt -4414 -7.249
Resultaat afschrijving restant servicepunt -3759 -300

Totaal eigen vermogen 77790 85.500

Reserves
Statutaire reserve 34034 34.034
Reserve jubileumjaar 2015 33 2.633
Activiteitenfonds 13135 13.135

Totaal reserves 47202 49.802

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten 141 80
Crediteuren 5590 5.850
Vooruit ontvangen contributies 40810 40.519

Totaal kortlopende schulden 46541 46.449

TOTAAL PASSIVA 171.533 181.751
0

31-12-2010 31-12-2009
Balans per 31-12-2010 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 

2010 2009

Ontvangsten
Contributies 53203 56944
Rente 2150 3318
Advertenties 2244 4259
Overige opbrengsten 124 0
Opbrengsten uit reservering 3600
Servicepunt verkopen 2611 3582

Totaal ontvangsten 63932 68103

Uitgaven
Afdracht aan de regio's 18060 18668
Attenties 564 746
Relatiegeschenken en speldjes 1616 492
Contributies en abonnementen 331 401
Assurantiekosten 442 486
Drukwerk en papier 19517 21460
Diverse vergoedingen 1082 678
Telefoonvergoedingen 148 389
Kosten website 516 0
Portikosten 702 728
Kantoorartikelen 191 773
Bank en administratiekosten 775 1176
Vergaderkosten 1500 1943
Reis-en verblijfkosten 1538 2149
Autokostenvergoeding 5294 7269
Verzendkosten Fuchsiana 6027 6335
Diverse huren 763 729
Algemene kosten 836 2263
Afschrijvingskosten 8173 7249
Kosten 45-jarig jubileum 1000 1000
Kosten voorgaande boekjaren 0 300
Servicepunt inkoopwaarde verkopen 1692 3448
Servicepunt kosten 875 942

Resultaat boekjaar 419 -3164
Verliessaldo bonnen voorgaande boekjaren 0 -300
Resultaat boekjaar servicepunt 44 -808
Resultaat afschrijving goederen servicepunt -4414
Resultaat afschrijving restant servicepunt -3759 -7249

Totaal uitgaven 63932 68103

0

Resultatenrekening 2010 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €
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Kostenplaatsenoverzicht 
 
 
De cijfers in grafieken 
 

Kosten 2010 per onderdeel, afgerond op hele euro’s: 

 

Vergelijking kosten 2009 en 2010 
Onderdelen in percentages van de totale kosten
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Servicepunt 

omschrijving
Postbank 3.995
Goederenvoorraad 968
Nog te betalen kosten 69
Rek.crt. Hoofdadministratie 13023

Inkoopwaarde verkopen 1692
Administratiekosten 87
Telefoonkosten 135
Autokostenvergoeding 77
Representatiekosten 180
Electriciteit 180
Garagehuur 90
Afschrijvingskosten restant goederenvoorraad 3759
Afschrijvingskosten tot Vriendendag 4414
Verkopen op rekening 1542
Contante verkopen 1070
Korting regio's 127

Verlies afschr. goederenvoorraad 8.173 8173
Winstsaldo 44 44

13.136 13.136 10785 10785

Financieel overzicht servicepunt 2010 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
Balans in € Verlies en winstrekening in € 

Cor Boom 

Bladstek of hielstek.
In het voorjaar als onze serre te klein wordt door de fuchsiaplanten die wij overhouden van 

vorige jaren en er vele najaarsstekken in de serre staan, vindt mijn vrouw Annie het jammer dat 

er geen plaats meer is om voorjaarsstekken te kweken.

Om toch voorjaarstekken te kweken heeft Annie van een fuchsiaplant 

diverse goede groene bladeren genomen met een hieltje van een halve 

centimeter. Hieraan stekpoeder gedaan en deze geplaatst in de pot bij de 

moederplant.  (Zie foto 1)

Na ongeveer 4 weken was er al een goed resultaat. Een slapend oog in de 

oksel wordt op deze manier tot groei gedwongen. (Zie foto 2)

Het is leuk om te doen en het neemt weinig ruimte in beslag zodat wij 

toch enkele voorjaarsstekken hebben. Vol-

gend jaar zal Annie op deze manier beslist 

meerdere bladstekken kweken.

Mogelijk dat de groei sterker is dan bij het 

stekken van 2 bladparen omdat de kans 

bestaat dat er vier of meer scheuten kunnen opkomen.

Annie en Michel Wijnands.

Regio 29, Midden en Zuid- Limburg.

Moederplant met

bladstekken (foto1)

Bladstekken met wortels (foto2)
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Tuin open

van 10.00 uur 

tot 22.00 uur

Kijk ook op de website:

www.fuchsiaoost-gelderland.nl

 Er is ook gelegenheid om te kamperen 

bij de  fam Wisselink 0315-324535
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. ‘Impudence’

2. ‘Beacon Rosa’

3. ‘Rose van de Berg’

4. ‘Fokko’s Katrientje’

5. ‘Flirt’

6.’Delta’s Bride’

Uw oplossing vóór 6 juli 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. ‘Mary’

2. ‘Remembering Claire’

3.’Tom West’

Onder de vele goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 60 kwam ‘uit de bus’: 

R.A. Ottignon, Drunen.

fotopuzzel 61

1. 2. 3.
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‘Wilson’s Pearls’, J.W. Wilson 1967 UK. AFS-nr: --

Afstamming onbekend.

Het ontbreken van zowel het American Fuchsia Society nummer als de publicatie van de ou-

ders was in 1967, twee jaar na het oprichten van de NKvF, zeker in Engeland niet ongewoon. 

Het vermelden van de voorletters bij het geven van de auteursnaam daarentegen wel, maar 

dat is hier uitermate zinvol, omdat er tenminste drie fuchsiaveredelaars met de naam Wilson 

waren: een Amerikaan en twee Britten, namelijk onze J.W. Wilson uit Reading en Stanley J. 

Wilson. Van hen was Mr. J.W. Wilson het meest productief, met tot 1984 volgens Leo Boul-

lemier een tiental introducties. Curieus is dat ‘Wilson’s Pearls’pas in 1978, elf jaar na introduc-

tie, door Wills Fuchsia Nursery voor het eerst op de markt werd gebracht, weliswaar in een 

periode waarin het veredelingswerk van Mr. Wilson het hoogtepunt bereikte. Opvallend aan 

de cultivar zijn de lange smalle kelkbladen, die iets spiraalvormig gedraaid zijn en de wat ge-

kartelde rand van de kroonbladen. De parels in de naam worden ongetwijfeld gevormd door 

de lichtgekleurde bloemkronen. Van nature groeit ‘Wilson’s Pearls’ als een slappe opgaande 

struik, wat natuurlijk goede mogelijkheden biedt tot het vormen van een mooie halfhanger. 

Als kruisingsouder heeft de plant tot op heden nog geen status verworven.

H.J. de Graaff . 
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‘Wilson's Pearls’ Foto: J.M. Buggenum
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'Mascotte’ Foto: Hans v.d. Post
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‘Mascotte’, De Graaff 2003  NL. AFS –nr: 5607

‘Gerharda’s Panache’ x ‘Tsjiep’.

Aanvankelijk was het aantrekkelijk om ‘Gerharda’s Panache’ (‘Small Pipes’ x ‘Pan’) te kruisen 

met species en cultivars die neigden naar trosvorming teneinde de vertakte tros van de moe-

derplant te behouden. Pas later ging ik werken met normalere cultivars zoals ‘Tsjiep’ als ou-

derplant. Hoewel afkomstig van twee duidelijk opgaande ouders is ‘Mascotte’ meer een lage 

dwerggroeier, die uitstekend voldoet in hangpotten. De overheersende bloemkleur herinnert 

vaag aan oerouder F. paniculata met purperrose tinten. De bloemen tonen ook een bijbeho-

rende vorm met een lange dunne bloembuis (25 bij 3 mm), en staan in kleine trosjes aan het 

eind van de van nature veel aanwezige zijtakjes. De plant is niet lastig in het gebruik al willen 

er in de winter wel eens exemplaren wegvallen. Tenslotte is via ‘Pan’ F. magdalenae een verre 

voorouder die dit gedrag veelvuldig vertoont. Zoals de meeste pantrihybriden (afstammelin-

gen van F. paniculata en F.  triphylla) is ‘Mascotte’ weinig gevoelig voor de meeste ziekten en 

plagen, met uitzondering van witte vlieg.          De rokers onder u zullen zich zeker de oude 

reclame voor sigarettenvloeitjes nog herinneren: “Met ‘Mascotte’ gaat ie goed!” En zo is het.

H.J. de Graaff .  

82

                           no 3  juni 2011



Afscheid van het servicepunt
door Mario de Cooker

In de jaarvergadering op 2 april hebben we afscheid genomen van het servicepunt van de ver-

eniging. Riet en Piet Romijn hebben zich daar gedurende zo’n twaalftal jaren op onnavolgbare 

wijze voor ingezet. In goed overleg met de Ledenraad is besloten om onze waardering hiervoor 

uit te spreken door Riet en Piet beiden het Lidmaatschap van Verdienste van de NKvF aan te 

bieden. Riet en Piet: van harte gefeliciteerd hiermee, en we hopen dat jullie de bijbehorende 

speld bij gelegenheid met trots zullen dragen. 

Riet en Piet hebben al enkele jaren geleden te kennen gegeven om in de loop van 2010 te wil-

len stoppen met het beheren van het servicepunt. Het beheer brengt heel wat werk met zich 

mee, en op een gegeven moment moet zo’n taak toch ook eens door iemand anders overgeno-

men kunnen worden! Voor het bestuur was dit een goed moment om te overdenken hoe het 

servicepunt zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft, en hoe de toekomst er uit zou kunnen 

zien. Belangrijk punt daarbij was, dat het servicepunt al een aantal jaren verliesgevend was, en 

dat dit moeilijk om te buigen zou 

zijn in een winstsaldo omdat het 

aantal aankopen gestaag aan het 

afnemen was. Verder was in de 

loop der jaren een deel van de 

voorraad minder courant gewor-

den, waardoor het onvermijdelijk 

werd om een fors deel hiervan 

af te boeken. Op zich is dit al-

lemaal niet zo’n groot probleem, 

omdat het servicepunt primair is 

opgezet als service naar de leden, 

en niet om winst te maken. 

Echter, ondermeer door het sterk 

teruglopend ledental zou naar 

verwachting de situatie er niet 

beter op worden. Er is daarom besloten om bij het afscheid van Riet en Piet ook afscheid te 

nemen van het landelijke servicepunt. Als eerste aanzet  is toen een deel van de voorraad in de 

uitverkoop gedaan, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat bij de laatste twee Vriendendagen 

nog een aanzienlijke omzet gedraaid is kunnen worden. We hebben Riet en Piet zien buff e-

len, en het heeft enorm veel voldoening gegeven dat op deze dagen het servicepunt nog zo 

voortreff elijk gelopen heeft. De laatste acties begin dit jaar bestonden uit het verdelen van de 

restvoorraad, waardoor alle bij de jaarvergadering van 2011 aanwezige regiovertegenwoordi-

gers met een goed gevulde tas huiswaarts konden keren om de inhoud in de regio’s te gebrui-

ken bij b.v. de verloting.  

Piet en Riet, nogmaals namens alle leden van de NKvF onze dank voor het vele werk dat door 

jullie verzet is, en we hopen dat jullie nog jarenlang actief in de vereniging zullen blijven mee-

draaien.
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OPEN TUINEN in 2011

Naam Adres Woonplaats Telefoon Tijdperk

Regio 1 Friesland
Fam. Postema Joh. Kuikenstraat 5 St. Annaparochie 0518-402002 16 en 17 juli. + Na afspraak
Dhr. R. Winkel K. Annesstraat 38 Oude Bildtzijl 0518-421661 16en 17 juli
Marcel Teitsma Van Wijngaardenstraat 10 St. Jacobiparochie 0518-491153 17 juli
Fam. Faber Berltsumerdijk 8 Beetgum. 058-2532027. 23 en 24 juli. + Na afspraak
    Extra: poëzie in de tuin.
Fam. Dusselaar Buterhoeke 53 Berlikum. 0518-461485 23 en 24 juli. + Na afspraak
    Extra: poëzie in de tuin.
Dhr. W. Groenewoud Harddraversdijk 39 Drachten 06-47001428 23 en 24 juli.
Fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B Burgum 0511-461829 23 en 24 juli Extra: poëzie in de tuin.
Dhr. E.J.M. Lanphen Kanaalwei Sud 13 Nij Beets 056-6631569 23 en 24 juli.
Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 Oudehorne 0513-541417 30 en 31 juli. en op 6 en 7 aug.
    + Na afspraak Extra: poëzie in de tuin.
Fam. Diever Idzardaweg 51D Ter Idzard. 0561-688494 6 en 7 augustus.
Fam. Woudstra Idzardaweg 33 Ter Idzard. 0561 688335. 6 en 7 augustus.
Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 Oranjewoud. 0513-633351 6 en 7 augustus.Extra: poëzie in de tuin.
Fam. Zwanenburg Jan Jonkmanweg 3 De Knipe. 0513-688540 6 en 7 augustus.Extra: poëzie in de tuin.
Dhr. R. Rodermond Nije Buorren 23 Rottevalle 0512-341904 13 en14 aug

Regio 2 Groningen
Fam. De Winter Talmaweg 39 Uithuizen 0595-431722 16 en 17 juli,23 en 14 juli
Mevr. Zijl.Schutter Parrallelweg 20 Oostwold 0597- 671720 24 en 25 juni , 4, 17 en 31 juli,
    14 en 28 aug., 11 sept. 
    Steeds van 11 tot 17 uur
Hr. K. Kuiper Slochtermeenteweg 42 Slochteren 06-22670338 23 juli / 20 aug. van 10 tot 18 uur
Fqm. Uchtman Burg. Jonkerenstr. 17 Sappemeer 0598-395296 23 juli / 20 aug.  van 10 tot 18 uur
Fam. Schuitema Eenrummerweg 30 Baflo 0595-423587 Na tel. afspraak elke dag in juli en aug. 
Hr. Hoven Burg. Reijndersstr. 62  Stadskanaal 0599-658062 Na tel. afspraak elke dag in juli en aug.
Fam. Koetje Hereweg 108  Meeden 0598-619310 Na tel. afspraak in juli en aug.
    Niet op maandag en dinsdag.

Regio 4 Flevoland
K. Hulsker Fuikhoren 3 Swifterbant  13 aug. van 10.00 – 16.00 uur

Regio 6 Oost Gelderland
Fam Elsman Baron v.d.Heydenlaan 24 Wichmond  17-18-19-juni, 16-17-18 juli
    12-13-14- augustus
    Van 10.00 tot 18.00 uur

Regio 7 Veluwe
Fam.Hendriksen Oud-Milligenseweg 55 Garderen 0577-461652 22+23 juli
Fam.G.J.v.d.Brink Varelseweg 22 Hulshorst 0341-451280 27+28 juli en op afspraak
Fam.v.d.Biezenbos Reigerlaan 18 Nijkerk 033-2458529 29+30 juli
Fam.Davelaar  Overhorsterweg 53 Voorthuizen 0342-478214 29+30 juli
Fam Meulenman J Jonasweg 19 Vaassen 0578-573533 6 aug.
Mevr.d.Jong Welgelegenweg 9 Apeldoorn 055-3668239 13 aug.
Fam. J.v.d.Brink Apeldoornseweg 30 Hattem 038-4443965 op afspraak
Fam.v.Lagen Vierhouterweg 92 Elspeet 0577-461798 op afspraak
Fam.Wolfswinkel Nijkerkerstraat 24 Hoevelaken 033-2571835 op afspraak

Regio 8 Zuid Gelre
Fam:  A. Maassen Kanoweg 123 Ermelo 0341 266299 23 en 30 juli
   of 06 51775502 Van 10.00 – 17.00 uur
Fam:  E. v.d. Pol Laarweg 84 Harskamp 0318 456339 14 en 21 juli en 16 en 23 juli
    van 11.00 – 17.00 uur

Regio 9 Noord-Holland-Noord.
Blok Drevelstraat 30 Alkmaar 072-5643552 30-31-juli van 10.00 - 17.00 uur
Liefting Ruimtevaartstraat 36 Dirkshorn 0224-552223 31-juli van 10.00 – 17.00 uur
Levering Hogeweg 150 Limmen 072-5051945 31-juli van 10.00 – 17.00 uur.
Pranger Hopmansweg 13 Oudkarspel 0226-312756 30-31 juli van 10.00 – 17.00 uur
Munniksma Omring 40 Heerhugowaard 072-5710076 30 juli van 10.00 – 17.00 uur
Fam. Burger Huijgendijk 5 Heerhugowaard 072-5746342 30-31 juli  van 10.00 uur - 17.00 uur

Regio 13  ’t Gooi, Eemland en Vechtstreek.

Fam. Uit den Bosch Berkenhof 8 Kortenhoef 035-6562425 1 t/m 6 aug. 10.00 – 17.00 uur
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Regio 20 Eilanden van Dordrecht E.O.

Mevr. D.van der Waal Lagendijk 359 Ridderkerk 0180-426475 Na telefonische afspraak 
Dhr. C.van der Spuij Steynstraat 14 Rikkerkerk 0180-418044 Na telefonische afspraak
Dhr. P.G.Golverdingen Hugo de Grootstraat 32 Gorinchem 0183-622817 Na telefonische afspraak
Dhr. A.T.P.Verschoor Kanaaldijk 10 Leerbroek 0183-352608 12 aug. – van 10.00-20.00 uur
    13 aug. – van 10.00-16.30 uur

Regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden
Henk van ’t Hof Marijkestraat 23 Heinenoord 0186-601737 12, 19 en 23 juli 2011 van
    10.00 - 16.00 uur
Kees van Weezel Eendrachtsweg 31 Stellendam 0187-492569 23 juli 2011 van10.00 - 16.00 uur
Chiel Donkersloot Dwarsweg 9 Ooltgensplaat 0187-631681 30 juli 2011 van10.00 - 16.00 uur
    28 juli, 4 en 8 aug.
    13.00 – 16.00 uur
Leen Klok Abbewerveweg 1a Zwartewaal 0181-461869 30 juli 2011 van 10.00 - 16.00 uur 
    en na afspraak via mail of telefoon

Regio 23
Stals-v.d Velde Burg.Camiel Leynlaan 23 Zelzate ( Oost) Belgie 0032-93457048 25-26 juni en 13-14 aug van 
    10.00 tot 20.00 en15-16 aug van
    14.00 tot 18.00 uur
Verdaasdonk Deken Maeslaan 19 Prinsenbeek 076-5415279 Op afspraak
v.d. Broek Wouwseweg 109 Roosendaal 0165-535639 Op afspraak
Fam. Maas Visartstraat 76 Sluiskil 0115-491740 Op afspraak
Toos Janssens Bisschop Hopmansstraat 37 Noordhoek 06-41714556 Op afspraak en op16 juli van
    10.00 tot 17.00 uur
Verwijmeren Vliet 29 Prinsenbeek 076-5412419 Op afspraak
Mart Coppens Strijpsedreef 4 Oud Gastel 0165-315782 17 juli van 10.00 tot 17.00 uur

Regio 24 Midden Brabant
M.A.J. Leenhouts Munsterkerk 35 Dussen  0416-391719 16 en 17 juli
    van 10.00 tot 18.00 uur

Regio Noordoost Brabant 
E.J. Spanbroek Grippensteinsestraat 3A Velp-Grave 0486-473086 3 juli van 10.00 – 17.00 uur

OPEN TUINEN in 2011 (vervolg) 

Open Fuchsia thema tuinen 2011

Organisator
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden afd. Friesland.

De fuchsiavrienden van regio Friesland organiseren dit jaar voor het eerst ‘Open Fuchsia 

Thema Tuinen’ .In het noorden van Friesland op zaterdag en zondag 23/24 juli. In het zuiden 

van Friesland op zaterdag en zondag 06/07 aug.

Thema voor beide weekeinden is: poëzie.

Info over de deelnemende tuinen zoals namen en adressen vindt u op de website van de Fuch-

siavrienden van Friesland.

Ga naar: www.nkvf.nl

Klik op: regio 01 Friesland

Vervolgens op de afbeelding van de omslag Beltsjeblom en u bent op onze website waar u alle 

info over deze nieuwe activiteit kunt lezen.

Voor overige inlichtingen kunt u terecht bij ons bestuurslid:

Rimkje Klijnstra, Tel.: 0513-633351, E-mail: klijn510@planet.nl
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Aan het eind van een afl evering van “Op het scherp van de Snede”door prof. Dr. 

B.Smalhout werd ik getroff en door een opmerkelijke uitspraak. Klaas Jansma, de schrijver 

van het boek  “De hardloper” verklaarde zijn grote motivatie uit het feit dat hij zich nog veel te vitaal 

voelde om “achter de fuchsia’s” te verpieteren. Ik wist dat dat achter de geraniums kon, maar iedere 

fuchsialiefhebber weet dat daar zelfs met een gemiddelde fuchsiacollectie geen sprake van kan zijn. Voor 

die tijd zijn de planten al lang verpieterd. Uit het land ontvang ik berichten dat in onze vereniging door 

het teruglopen van het aantal actieve leden en door nieuwe inzichten de bakens verzet gaan worden. 

Dat daarbij Fuchsiana een veer moet laten en er zelfs gedacht wordt van 6 naar 4 nummers per jaar 

terug te gaan betreur ik hartgrondig. Juist voor de vele oudere leden vormt ons blad de belangrijkste 

band met de vereniging. Dat er gedacht wordt aan het verzamelen, ook in het wild, van meer nog onbe-

kende species, is voor mij een pleister op de wonde.  Het gaat hier wel degelijk om een doelstelling van 

de NKvF. In mijn fuchsiabibliotheek, bij het verzamelen van gegevens over de fuchsia’s van de kleuren-

platen, viel mijn oog op het eerste, inmiddels 129 jaar oude, Nederlandse fuchsiaboekje geschreven door 

de oud-hortulanus van de Leidse Hortus, de heer H. Witte, uitgegeven in de reeks Floralia door Henri J. 

Sternberg, Den Haag in 1882. Omdat dat geschrift dichter bij het begin van de zegetocht van de fuchsia 

in Europa staat, zijn de gegevens oorspronkelijker en betrouwbaarder. Voor liefhebbers van botanische 

fuchsia’s zijn de volgende gegevens mogelijk interessant. In 1877 waren er nog maar 50 Amerikaanse 

species en 3 uit Nieuw-Zeeland bekend. Dat is inmiddels ruim verdubbeld en wie weet wat daar nog bij 

komt, vooral uit de sectie Hemsleyella. De eerste ontdekte soort was zoals bekend F. triphylla in 1704, 

maar deze kwam pas veel later levend naar Europa. De plant bleef zo verder onbekend en had volgens 

Witte in 1882 voor de geschiedenis van het geslacht behalve als naamgever geen waarde. Hij had eens 

moeten weten wat er kort daarna juist uit deze species door veredelaars werd ontwikkeld. In 1788, 

nog voor Napoleon hier kwam, werd volgens Witte de eerste levende fuchsia uit Chili naar Engeland 

gebracht en doorgekweekt in Kew Gardens. Aanvankelijk werd gedacht dat dit F. coccinea was, maar 

gezien de oorsprong moet het F. magellanica geweest zijn. Rond die zelfde tijd echterspeelt het bekende 

verhaal, door Witte uitgebreid beschreven, van de kweker Lee en de kapiteinsweduwe, wiens man uit 

West-Indië F. coccinea had meegebracht. Dat was de eerste fuchsia die in de handel kwam en ruim 

verspreid werd. Dat is ook de plant die naar Nederland kwam en door sterk af te wijken van de eerst 

beschreven fuchsia aanleiding gaf tot het voorstel  haar in een nieuw geslacht Nahusia te plaatsen. 

Waar het de Nieuw-Zeelandse fuchsia’s betreft werd F. excorticata in 1821 naar Engeland gebracht. 

Witte schrijft er over: “Hoewel op zich zelve niet onaardig, trekken toch de kortgesteelde bloemen, die 

half opgericht zijn, en dus niet zo bevallig naar beneden hangen als de gewonen, weinig aan”. In 1834 

werd F. procumbens ontdekt. Het commentaar van Witte luidt; “Deze tweede wijkt zo zeer af van alle 

bekende fuchsia’s, dat de leek haar , zelfs wanneer zij bloeit, niet als een zoodanige zal herkennen”. In 

1873 of 1874 werd de plant in Engeland heringevoerd en gezien de sterk afwijkende habitus en daardoor 

geschikte groeiwijze ruim verspreid. Van hybridisatie met de Nieuw-Zeelandse soorten was toen nog 

geen sprake. Daarvoor was het wachten op John Wright en veredelaars van de Nederlandse School die 

vanaf de jaren zeventig de auberginekleurige fuchsia’s ontwikkelden. Daarvoor waren de Nieuw-Zeelan-

ders uitsluitend een curiositeit zoals nu de kroonloze fuchsia’s van de Hemsleyella sectie. Wie weet wat 

we met die die we al hebben en die die we nog willen ontdekken nog kunnen!

Lisse, 1 mei 2011, H.J. de Graaff  .

CLXXIIIproduct of 

   Holland
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”TUIN EN HISTORIE IN BEELD”, Baarlo (L) Van zaterdag 23 juli t/m zondag 31 juli 2011

Met de voorbereidingen op onze show ”Tuin en Historie in 

Beeld” zijn we zo langzamerhand in de eindfase beland. De 

diverse commissies hebben hun plannen gereed, maar de 

komende weken dienen ze uitgevoerd te worden. De belang-

rijkste werkzaamheden zullen nu zijn: het inrichten van de tuin 

van kasteel ”De Berckt”. Gezien de vele aanmeldingen voor 

medewerking hebben we er alle vertrouwen in dat alles op zijn 

pootjes terechtkomt.

In de tuin van Kasteel “De Berckt” wordt een vijfjaarlijkse prachtige tuinshow gehouden. De tuin-

show wordt georganiseerd door Fuchsiavereniging Noord- en Midden Limburg. Deze keer is er voor 

het thema historie gekozen wat refereert aan het rijke historische leven in het Peel-gebied. De oude 

historische werktuigen worden tussen veel kuipplanten, orchideeën en eenjarige bloemen geplaatst. 

In totaal meer dan 6.000 planten zullen er te zien zijn. De medewerking van verschillende histori-

sche musea uit de Peel-regio geven de tuinshow extra allure. De tuin zal hierdoor het oude boeren 

landleven uitstralen verwerkt in een zee van bloemen. Wandelend door de tuin kun je mooie ideeën 

opdoen of gewoon genieten van de bloemenpracht.

KASTEEL ”DE BERCKT”

De benaming ”De Berckt” verwijst naar de weelderige berkenbegroeiing, die in het begin van de 

Middeleeuwen aldaar aanwezig was. Volgens een bron van 1321 was de hof de Berckt toen in het 

bezit van de heren van Heinsberg. Tot aan het einde van de 19e eeuw werd het kasteel bewoond 

door adellijke families. Praktisch de gehele 20e eeuw was het kasteel in het bezit van kloosterordes 

die het kasteel inrichten als klooster. Vanaf 1994 is kasteel ”De Berckt” in bezit van de heer P. Nagels. 

Hij stichtte er een groepsaccommodatie. Met grote regelmaat werd ”De Berckt” gerenoveerd en 

geïnnoveerd hetgeen in 2010 leidde tot de prestigieuze gouden award voor de “Meest Innovatieve 

Recreatieondernemer” van Nederland.

OPENINGSTIJDEN

Zaterdag 23 en zondag 24 juli: van 10:00 tot 19:00 uur., Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli: van 10:00 

uur tot 18:00 uur, Zaterdag 30 juli en zondag 31 juli: van 10:00 tot 19:00 uur.

TOEGANGSPRIJS

De toegangsprijs bedraagt € 6,50 per persoon. Gratis parkeren. Kinderen tot 12 jaar hebben, onder 

begeleiding van volwassenen, vrije toegang. Groepskorting (vanaf 20 personen): € 1,50 per persoon.

INLICHTINGEN

Voor informatie bezoek onze website: www.tuinenhistorie.nl

Contact adres: Mevrouw T. v.d. Moosdijk-Stienen, tel. 0495-

625312 of e-mail PR@tuinenhistorie.nl.

BEREIKBAARHEID

Adres kasteeltuin ”De Berckt”: De Berckt 1, 5991 PD Baarlo. 

Bereikbaar via de A73 en/of de A67 en vervolgens de N273, (de 

Napoleonsbaan). Bushalte De Berckt (lijn 77) is op de Napoleonsbaan-Noord. Er is voldoende (gratis) 

parkeergelegenheid, ook voor fietsers. De tuin is goed begaanbaar voor minder validen.

PR-commissie  “Tuin en Historie in Beeld”
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Fuchsia’s in aquarel – 62  

‘Straat Soenda’

De Boer 2000 NED  AFS 4781

((F. perscandens x F. cyrtandroides) x (‘Whiteknights Pearl’) x ‘Whiteknights Pearl’. 

Fors groeiende fuchsia met ongewone, maar fraaie bloemkleuren. Het blad is vrij groot, grof getand. 

De plant is geschikt als struik en vraagt een beschutte, lichte standplaats. De kweker, de heer De Boer 

noemt veel van zijn door hem gekweekte fuchsia’s naar zeestraten, als herinnering aan zijn actieve 

loopbaan als ‘zeeman’.
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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

‘Comperen Atrata’  AFS 5537

Comperen 2004 NL

‘Roesse Apus’ x ‘Willy Tamerus’

Sierlijke fuchsia met  elegante bloemen die geschikt is als hanger op een lichte, maar niet zonnige plek. 

De kweker gebruikt zijn eigen familienaam als ‘stalnaam’. Atrata komt van lat. atratus=(dof)zwart. 

Vergelijk Odezia atrata = rouwspanner (vlinder).
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Andere kuipplanten (10)
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 nahouden.

TIBOUCHINA

De herkomst is Zuid-Amerika (Brazilië); er bestaan 

zowat 350 soorten, maar de bekendste is toch wel 

de Tibouchina urvilleana die naar gelang de stand-

plaats wel 4 m hoog kan worden.

De bloem heeft een koninklijke kleur; ze lijken wel 

van purper blauw fluweel en hebben meeldraden 

die een spinachtig figuur hebben. De bladeren zijn 

donker groen en lichtelijk behaard.

Hij bloeit voor onze normen van augustus tot 

april. Dus ook in de winter. In de praktijk is dit een 

nadeel; hij komt naar onze begrippen laat in bloei als het naseizoen zich al aankondigt.

Hij behoort tot de mooiste planten en groeit op vierkante stelen  die tamelijk breekbaar zijn. De 

bladeren zijn donker groen en licht behaard.

Overwinteren

Vóór de vorst invalt moet hij naar binnen en om wat langer plezier van de fraaie bloei te heb-

ben kan hij bijvoorbeeld uitstekend in een serre worden geplaatst. Hij kan dan doorbloeien tot 

maart-april. In dat geval moet wel redelijk water en mest gegeven worden.

Gaat de Tibouchina direct de winterberging in, dan wat lichte snoei toepassen en in het licht 

plaatsen bij een temperatuur tussen 5 en 12 graden.

De Tibouchina is bladhoudend en krijgt nu weinig water en geen mest meer. Laat de plant niet 

uitdrogen; mocht hij toch veel blad verliezen blijf dan zeker zuinig met watergeven.

Vormgeving

Als de Tibouchina in het voorjaar is uitgebloeid of van de overwinterings- plaats wordt wegge-

haald, dan wordt hij stevig gesnoeid: de bestaande takken minstens tot op de helft terugnemen, 

wat korter kan ook geen kwaad.

Na het uitlopen worden alle jonge scheuten getopt vanaf het eerste of tweede bladpaar. Hier-

mee gaan we door tot begin juli. Bij te weinig of te late snoei wordt hij van onderen  kaal. Bij de 

snoei gaat de Tibouchina ‘sap bloeden’;  dit kan gestopt worden met houtskool.

Nu kan de plant eventueel worden overgepot in normale potgrond. Pas op, de Tibouchina heeft 

een gevoelig wortelgestel: houd daar rekening mee. Oudere planten pot men over om de 2 tot 4 

jaar en heel oude planten nauwelijks.

Verzorging

De Tibouchina kan niet tegen harde wind  en ook niet tegen de felle zon. Hij heeft in de zomer 

nogal veel water nodig, het liefst ontkalkt water. Dit kan verkregen worden door een jute zakje 

met turf enkele dagen in het water van een ton of emmer te hangen. Maar u weet: regenwater is 

ook zacht. Geef regelmatig mest. Als de randen van het blad bruin worden  krijgt de Tibouchina 

te veel mest. Door wat koudere nachten in de herfst kan het blad mooi verkleuren.
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Vermeerderen

Vermeerderen kan door te stekken in het voorjaar. Neem een half verhoute kopstek met twee 

ogen en plaats die onder glas in stekgrond op 25 graden bodemwarmte.

Zaaien in het voorjaar kan ook: onder glas op 20 graden; het zaad niet bedekken en vochtig 

houden. De Tibouchina bloeit al als jonge plant.

Ziekte en plagen

Die zijn er nauwelijks; mogelijk wat witte vlieg.

Tip: 
Als je een Tibouchina koopt in juni of juli kan hij al in bloei staan. Laat je dan niet wijs maken dat 

hij volgend jaar eerder bloeit dan augustus: dit kan alleen de kweker.

Frans van der Vorst

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. heeft 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 gelijktijdig 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.

Inlichtingen: Hans van Aspert, tel.nr. 026 3512122.
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Botanische Fuchsia’s - 2.
De vorige keer heb ik u verteld dat er ruim 100 soorten echte fuchsia’s in 12 secties zijn. Ik 

noemde daarin dat ik mij als hoofddoel stel om een paar secties zo compleet mogelijk te verza-

melen. Ondertussen komen er van de andere secties ook steeds soorten bij, zodat ik daar soms 

nog meer soorten van heb dan van de secties die ik verzamel. Deze keer wil ik u wat vertellen 

over één van die secties. En wel de sectie Ellobium, alfabetisch gezien de eerste sectie in de rij. 

Tot deze sectie behoren slechts 3 soorten, te weten F. decidua, F. fulgens en F. splendens. Wat de 

betekenis van Ellobium is, is mij onbekend. In 1841 publiceerde de Zweedse botanicus Nils Lilja 

het als een apart geslacht met Ellobium fulgens wat later een Fuchsia fulgens bleek te zijn. Mis-

schien iets met een Zweedse betekenis?

F. decidua is een zeldzame vaak epifytisch levende fuchsia uit 

Mexico. Epifytisch wil zeggen: levend op bomen of takken, maar 

niet parasitair. De plant heeft dikke vlezige (wortelstok met knol-

len) wortels. In het droge seizoen verliest deze plant al zijn blade-

ren voor een paar maanden. Hier heeft hij zijn naam ‘decidua’ (= 

afvallen) aan te danken. Deze naam heeft hij gekregen van Paul 

Standley in 1929. 

Na de droge periode, als het weer begint te regenen, begint hij 

allereerst met bloeien. Op het kale hout, dus voordat het blad er 

weer aankomt. Hij bloeit met trossen 

rozerode bloemen aan de uiteinden van de kale jonge zijscheuten. 

Bij ons dus in de winter, in de kas, als de dagen beginnen te lengen 

en er wat meer water wordt gegeven, verschijnen de bloemknop-

pen. Deze soort is sinds kort weer herontdekt in Mexico en via 

Engeland en Duitsland nu ook in Nederland. Na de bloei begint 

hij uit te lopen en dat doet hij met schitterend gekleurd blad, dat 

later in het seizoen weer groen wordt. Hij vraagt veel zon, een heel 

luchtige grond en niet te veel water.

De tweede soort is F. fulgens (staat voor glanzend, glimmend, 

algemeen verwijzend naar de mooie bloemen). In 1828 is 

deze soort gepubliceerd door Alphonse DeCandolle. Deze 

soort komt in diverse variëteiten voor en er is ook nog een 

ondersoort. Ook deze soort 

heeft dikke, sappige wortels, 

waarmee hij moeilijke perio-

den overleeft. ’s Winters kan 

de afgeknipte plant op een 

donker plekje, vorstvrij overwin-

teren. Vanuit de wortels of de stobben komt hij in het voorjaar 

weer tevoorschijn. De plant kan ook in zijn geheel overwin-

teren en loopt dan op de takken weer uit. Dan wordt het een 

veel grotere plant maar ook veel wilder. Want het zijn krachtige 

groeiers, met grote bladeren. Aan het einde van de nieuwe scheuten vormen zich trossen met 

lange oranjerode bloemen met groenige kelkbladen en rode kroonbladen. 

F. fulgens goselli

F. fulgens michoacan

F. deciduna (blad)

F. deciduna (bloem)
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Na de bloei ontstaan lange, eerst ruwe groene, later glanzende, 

glimmende (denk weer aan de naam) lange roodviolette vruch-

ten. De ondersoort is F. fulgens ssp. fulgens. Deze heeft wat lange-

re, slappe stengels. De variëteiten zijn: F. fulgens var. gesneriana, F. 

fulgens var. goselli, F. fulgens var. michoacan, F. fulgens var. miniata, 

F. fulgens var. rubra-grandiflora, F. fulgens var. variegata, F. fulgens 

var. tolisco (eerder jalisco geheten) en F. fulgens var. niniata nana. 

De meeste van deze varieteit namen verwijzen naar Mexicaanse 

provincies. 

F. fulgens heeft een luchtige, rijke grond nodig en behoorlijk veel 

water. Bij mij in de tuin is het ook de eerste soort die last heeft van Taxuskeverlarven.

De derde soort is F. splendens. Hij heeft deze naam gekregen van Joseph Zuccarini in 1832. Splen-

dens staat voor stralend of schitterend. F. splendens heeft hartvormige bladeren die behoorlijk 

ruw van oppervlak zijn. De bloemen zijn schitterend rood 

met de typische samengeknepen bloembuis en de geelgroene 

kelk- en kroonbladen. Het “nadeel” van deze soort is dat hij al 

in januari begint te bloeien en tegen de tijd dat hij naar buiten 

kan over de grootste bloei heen is. In juni is het zo goed als 

over. Na de bloei terugsnoeien geeft in het najaar nog een 

beetje nabloei. 

Er is ook nog een fuchsia die de naam F. cordifolia heeft. F. cordi-

folia (het betekent: hartvormig 

blad) heeft veel grotere, langere 

bloemen dan F. splendens maar wordt tegenwoordig ook een 

F. splendens genoemd, of eigenlijk F. splendens ssp. cordifolia. 

Daarmee wordt de eerder in tijd benoemde F. splendens, F. 

splendens ssp. splendens..

Van de ssp. splendens zijn ook nog eens twee varianten bekend, 

de ‘short flower’ en de ‘long flower’. Deze ‘long flower’ werd 

eerder ook wel eens als een F. cordifolia benoemd.

Een natuurlijke hybride (kruising) binnen deze sectie is F.x 

‘Speciosa’. Dit is een kruising tussen F. fulgens en F. splendens. Hij 

bloeit goed met korte fulgens-achtige bloemen.

Over het algemeen zijn de planten van deze Sectie niet moeilijk 

te houden.

Henk Hoefakker

F. splendens (long flower)

F. splendens (short flower)

F. x 'Speciosa'

F. fulgens rubra-grandiflora
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Regio 23, West Brabant.

Voorjaarsvergadering 9 april 2011 

De voorzitter opende zoals gewoonlijk de vergadering en verwelkomde de 49 opgekomen 

leden. Ons werd medegedeeld dat mevrouw De Dekker is overleden. 

De op de agenda staande punten: jaarverslag, fi nancieel verslag, kascontrole, verkiezing reservelid 

kascontrole en herverkiezing  van twee leden passeerde de revue. Helaas moest afscheid genomen 

worden van Truus Backer als bestuurslid in verband met haar gezondheid. 

De reis werd besproken. Men kan zich daarvoor opgeven bij Miep v.d. Broek, de kosten zijn € 50,-- per 

persoon.

Over de nieuwe show Bouvigne moet nog worden onderhandeld. Een aantal mensen stelde zich 

beschikbaar voor bijstand. 

Na de vergadering kregen wij een prachtige diavoorstelling aangeboden met foto’s van het Arbore-

tum in Kalmthout. Wat een enorme verscheidenheid aan planten met bloemen en bomen zo dicht 

bij huis. 

Iedereen kreeg vervolgens een wedstrijdplant mee naar huis. Deze kan ingeleverd worden op de 

themadag 20 augustus (was 13 augustus). Een ingeleverde wedstrijdplant kost € 5,-- .

De wedstrijdplant is fuchsia “La Campanella”. Deze heeft een halfdubbele kleine bloem, de bloembuis 

is licht vleeskleurig, de kelkbladen zijn wit met een roze waas en groene punten, de kroonbladeren 

zijn paars verbloeiend naar lavendelblauw, aan de basis lichtroze met kersrode streepjes. Zij bloeit 

zeer mild en vertakt spontaan. Het is een krachtig groeiende hanger. Daar zij moeilijk overwintert 

moet ze in het najaar worden gestekt. 

A.C. Wisse, Roosendaal

Regionieuws
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