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- advertentie -

 
 
 

 
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, kijk  
hiervoor op : www.kwekerijvandervelde.nl 
                      www.fuchsiakwekerij.nl 
 

Catalogus 2012 met vele nieuwe Fuchsia’s en pelargoniums, verkrijgbaar 
door  5,95 over te maken op rek. nr. 409667854 

                                                                                                                          
             Openingstijden:3mrt t/m 30juni ma t/m za       9.00 -  12.00 uur       2e Paasdag 

                                                                              13.00 -  17.00 uur        Hemelvaartsdag 
                                                                                               2e Pinksterdag 
                                   4juli t/m 27okt       wo,do      9.00  -  12.00 uur        Koninginnedag       
                                                                 vr,za       9.00  -  17.00 uur        geopend van  
                                                                                                11.00-17.00 uur                                

Vanaf 30 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                                                      
 
 
Het kan nog net dit jaar: meedoen met de gezellige Kerstworkshops! 
Voor verdere info: www.kwekerijzeelenberg.nl of tel. 015-2131031 
Wij wensen u   Prettige feestdagen  
    en een voorspoedig nieuwjaar 

Vanaf 1maart weer 
volop fuchsiastek 

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

Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen of (e-mail: redactie1@nkvf.nl)
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De vorst heeft zich dit jaar al vroeg aangekon-

digd: de eerste vorstdagen konden half oktober al genoteerd worden. 

Toch nog tamelijk onverwacht. Het was dus wel even aanpoten om de kas schoon te maken, te 

isoleren en de fuchsia’s en kuippplanten op tijd veilig te stellen.

Nu kunnen de meeste fuchsia’s gelukkig wel een stootje hebben, omdat in vele cultivars

F. magellanica-bloed aanwezig is. F. magellanica zelf is, in al z’n varianten, goed winterhard en 

heeft dit ook doorgegeven aan vele nakomelingen. En geeft er eens een plant de geest, wel, dan 

niet getreurd. Dan schaffen we een nieuwe aan, of vragen we een stek aan onze fuchsiavrienden. 

Voor een veredelaar ligt dat wat moeilijker. Vaak zijn van een nieuwe, nog niet geïntroduceerde 

cultivar slechts enkele planten of stekken beschikbaar. Als de nieuwe zaailing pas gebloeid heeft 

is er bovendien soms nog maar één exemplaar aanwezig, een kostbaar maar kwetsbaar bezit. Dit 

materiaal moet dan ook echt tijdig de kas in om rampjes te voorkomen. 

Voor een veredelaar gaan de fuchsia-activiteiten trouwens altijd wel door, zonder een rustpauze 

in het winterseizoen. In de kas staan nog verschillende fuchsia’s met bevruchte bessen, die nog 

enkele weken, en soms enkele maanden, moeten rijpen. Een boeiend gezicht. De bessen variëren 

sterk in vorm, grootte en kleur: langwerpig, ovaal en rond, in kleur variërend van licht roze, 

oranje en rood, via purper naar gitzwart. Ze houden allemaal een nog niet vervulde belofte in, 

die vaak niet, maar in enkele gevallen gelukkig wel in de volgende jaren wordt waargemaakt. 

Ook het maken van kruisingen gaat voor verschillende veredelaars gewoon door. Sommige 

cultivars, waaronder triphyllahybriden, produceren nog volop bloemen, en kunnen waardevolle 

combinaties opleveren met verschillende winterbloeiers. En vroeg gestekte exemplaren staan in 

februari alweer in bloei en kunnen dan al succesvol bevrucht worden.

Eind oktober lijkt, na de eerste vorstdagen, de zomer van 2011 toch eindelijk te zijn begonnen. 

Na de eerste koudeperiode is het wekenlang stralend weer, met relatief warme nachten. Vele 

pas gesnoeide fuchsia’s en kuipplanten in de kas reageren daar op met een snelle start van de 

hergroei. Laat de kou daarom nu toch maar komen, anders begint het nieuwe seizoen straks 

écht veel te vroeg.

van de

  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

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

Overleden:

November  2011

De heer J.W. Doets, Middenbeemster

De heer W. de Vries, Heerhugowaard

De heer W. Everink, Lichtenvoorde

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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BETALING CONTRIBUTIE 2012

Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk alweer de acceptgiro om de contributie voor 

2012 te voldoen. Vriendelijk verzoek, betaal snel. Indien u via internet bankieren betaalt ver-

geet dan vooral niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de accept-

giro. Dit voorkomt dat u straks een herinnering toegezonden krijgt.  Het is n.l. niet mogelijk 

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

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

MAAK UW BETALING ALLEEN OVER OP NUMMER 1691900

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

waarde van € 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus 

snel.

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

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

Tiny v.d. Sande, ledensecretaris.

[Namens de redactie Aat van Wijk]

Mijn laatste ‘Van de redactie’. Anderhalf jaar 

geleden kondigde ik mijn vertrek al aan. Het 

is nu zover: vijfentwintig jaar nadat ik begon; tien jaar 

nadat ik de eindredactie overnam van Jan van Hulten die plotseling 

overleed. Destijds voelde ik mij min of meer verplicht om de eindredactie 

op mij te nemen vanwege de hechte vriendschap die tussen Jan en mij was ontstaan. 

Ondanks het feit dat de eindredactie veel ‘werk’ met zich meebrengt heb ik er geen spijt van dat 

ik indertijd die taak op me heb genomen. Talloze contacten, zij het meestal via e-mail, telefoon 

of post, zorgden er voor dat ik besefte deel uit te maken van een actieve vereniging. In die vijfen-

twintig jaar heb ik ook met veel mederedacteuren aan Fuchsiana kunnen werken.  Opmerkelijk 

is het, dat de redactie tot nu toe vrijwel altijd genoeg kopij heeft. Vooral de inzenders van kopij 

voor de vaste rubrieken zorgen voor de continuïteit en het ‘gezicht’ van Fuchsiana. Uiteraard 

hoop ik dat mijn opvolger ook in de toekomst op hen kan rekenen! Het laatste jaar werd naar-

stig gezocht naar vervangers voor de aftredende redacteuren. We prijzen ons gelukkig dat dit is 

gelukt. Ik wens de redactie in de nieuwe samenstelling veel succes toe!

RECTIFICATIE.

In de vorige Fuchsiana, onder Tweede Keuring 2011 op pagina 130, staat de naam van de fuchsia 

verkeerd gespeld: ‘Sappho Phoon’ moet zijn: ‘Sappho Phaoon’.

RECTIFICATIE

Ook in het vorige nummer staat in de lijst van leden die 30 jaar lid zijn, de woonplaats van G.J. 

van den Brink foutief vermeld. Deze moet zijn: Hulshorst.

van de    redactie
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Kalender

Regio 1, Friesland

 7 jan. ’12: Nieuwjaarsreceptie. Als gast zal 

aanwezig zijn de heer Aat van Wijk. Hij zal ge-

interesseerden wegwijs maken in het tekenen 

van fuchsia's.

 24 mrt. ’12: Voorjaarsledenvergadering. 

Regio 2, Groningen

 10 dec. ’11: Kaarten en sjoelen in de Broeck-

hof te Zuidbroek. Aanvang: 14.00 uur.

Regio 4, Flevoland e.o.

 7 jan. ’12: Nieuwjaars bijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30 uur, zaal 

open om 13.00 uur.

 Regio 5, Twente-Salland

 16 jan. '12: Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur. 

 27 feb. ’12: Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur.

 24 mrt. ’12: Bezoek aan kwekerij Gommer in Dalen. 14.00 uur.

 26 mrt. ’12: Algemene ledenvergadering van onze regio. Aanvang 19.30 uur.

 12 mei ’12: Stekkenmarkt 13.30 uur.

 4 jun. ’12: Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur.

Regio 6, Oost Gelderland

 17 dec. ’11: Kerstbijeenkomst in de zaal van De Radstake, Heelweg. Aanvang 14 uur. 

Regio 7, Veluwe

 14 jan. ’12: Nieuwjaarsreceptie.

 18 feb. ’12: Lezing.

 24 mrt. ’12: Voorjaarsvergadering.

Regio 8, Zuid Gelre

 14 jan. ’12: Nieuwjaarsbijeenkomst met diaklankbeeld, verzorgd door de heer Wijdeveld in 

“Ons Huis” Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.

 24 mrt. ’12: Jaarvergadering in “Ons Huis” Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 uur.

 12 mei ’12: Barbecue en eventueel spelelement in “Ons Huis” Hovystraat 2, Ede. Aanvang 14.00 

uur.

Regio 9, Noord-Holland Noord

 10 dec. ’11: Bijeenkomst.

 14 jan. ’12: Nieuwjaarsbijeenkomst.

 18 feb. ’12: Potgrond halen.

 25 feb. ’12: Jaarvergadering.

regio-    kalender

SHOWS
5 t/m 7 juli 2012: Fuchsiatentoonstelling van regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden “Van 
ambacht tot fuchsia” in de tuin van ’t Veerhuys in Rhoon.

EVENEMENTEN
3 t/m 12 augustus 2012: Florashow Ootmarsum in het Openluchtmuseum "Lös Hoes" in 
Ootmarsum.
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 24 mrt. ’12: Stekkenuitje.

 28 apr. ’12: Bijeenkomst.

 21 jul. ’12: Bijeenkomst voor de show.

 26 jul. ’12 t/m 2 aug. ’12: Show bij “De Boet” in Hoogwoud.

Regio 11, Noord-Holland Midden

 17 dec. ’11: Workshop Kerststukjes maken.

 14 jan. ’12: Nieuwjaarsbijeenkomst.

 28 apr. ’12: Stekkenmarkt Krommenie.

 sep. ’12: Lezing over veredelen.

Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden

 14 jan. ‘12: Nieuwjaarsreceptie in ’t Centrum te Rhoon.

 4 feb. ’12: Uitdelen pot- en stekgrond (niet defi nitief).

 31 mrt. ’12: Algemene ledenvergadering in ’t Centrum te Rhoon.

 26 mei ’12: Bos- en Burchtfair in Oostvoorne.

 5 t/m 7 jul. ’12: Fuchsiatentoonstelling “Van ambacht tot fuchsia” in de tuin van ’t Veerhuys 

in Rhoon.

 jul. ’12: Busreis.

 jul/aug. ’12: Open tuindagen.

 25 aug. ’12: Nazomermarkt Groei & Bloei in Strijen.(niet defi nitief)

 okt. ’12: Najaarsbijeenkomst in ’t Centrum te Rhoon. 

Regio 24, Midden-Brabant

 27 dec. ’11: Potgrond afhalen van 13.00 tot 17.00 uur.

 28 dec. ’11: Potgrond afhalen van 10.00 tot 17.00 uur.

 7 jan. ’12: Nieuwjaarsbijeenkomst bij Den Bartel te Haaren.

 25 t/m 28 feb. ’12: Tuinidee, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Regio 25, De Kempen

 6 jan. ’12: Nieuwjaarsbijeenkomst.

Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 5: 

Activiteitenkalender 2011. Najaarsbijeenkomst. Wel 

en Wee. Busreis naar Baarlo op 23 juli. Verslag van de 

bestuursvergadering van 22 juni. Hortensia’s drogen. 

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 5: Vraagbaak speciaal voor nieuwe leden. Agenda 2011. Notulen 

ledenvergadering. Open “tuinkamer”dag. Koppelwoordpuzzel. Olle wilgen. Feest- en Bloemenshow 

mededelingen. 

‘Fuchsiaproat’ (regio 26, Zuidoost Brabant) nr. 3: Uitnodiging ledenavonden. Sluiting winkeltje Jan 

Driessens. Terugblik ‘Bloem en Tuin’. Terugblik open tuinen. Help, onkruid in de tuin. Te koop. Loonse 

en Drunense duinen. 

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 5: Verslag open tuindagen bij de familie Van den 

Brink in Hulshorst. Activiteitenkalender. “Landgoed Hulshorst”. Stamppotbuff et 19 november 2011. “’t 

Binnenland”.

‘De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 3: Th emadag 20 augustus 2011. Najaarsvergadering. Jan van der 

Bom. Een verslag van de busreis naar het Boerenbondsmuseum. Foto’s van de reis, opentuin dagen en 

themadag.

’Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 3: De tuinentocht 2011. Verslag van de busreis. Keuring wed-

strijdplanten in Oranjedorp. Oproep voor de fotowedstrijd. Even puzzelen. Onderonsje met Sieger 

Postuma. 

regiobladen
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‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Terugblik op de Achterhoekse fuchsiaweek. Fuchsia 

opkweekwedstrijd 14 augustus 2011. Dubbel profi ciat voor Hermien en Arie Elsman. Kom ook naar 

onze Inloop-ochtend. 

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

Ineke. Op bezoek bij ….. Rina en Gerrit Snikkenburg. Een busreis met veel extra’s. Ineke’s tuindagboek 

en andere zaken. Engelse tuinreis. Wedstrijdplant 2011, ‘Sleigh Bell’s. 

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 3: In Memoriam Leen de Korver. Uitslag 

wedstrijddag. Fuchsia in woord en in beeld: ‘Rocket Fire’. Fuchsiapuzzel 4. Uitnodiging Najaarsbijeen-

komst op zaterdag 29 oktober 2011.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 5: Agenda 2011-2012. Een geslaagde dag. Bijeen-

komst 17 september. Info uit de Hortuskrant. Gericht bemesten. Winterharde fuchsia’s.  

‘’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Uitnodiging Najaarsbijeenkomst. Oproep aan 

alle leden van Regio 21. Informatie over show 2012. Verslag busreis. Fotowedstrijd. Wedstrijdplant. 

Impressie open tuin dagen.

‘’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) nr. okt.: Activiteiten agenda 2011. Botanische fuchsia’s – 14. 

Nu potgrond bestellen. Contributie 2012. Door regen en wind naar de uitreiking van de Martien de 

Kleijntrofee 2011. 

 ‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid Gelre) nr. 6: Van de bestuurstafel. Open tuinen in Friesland. 

Botanische fuchsia’s 30. “On”kruiden 17: Equisetum arvense: Heermoes. Verslag landelijke wedstrij-

den.

‘Fuchsia Koerier’ (regio 25, De Kempen) nr. 63: Busreis 25 juni ’11. Fietstocht 2011. Contactdag bij 

Jo v. Th ienen. Te koop op Marktplaats. Een oproep voor de nieuwjaarsborrel (receptie). Open tuin bij 

Th ieu Houben. Contactdag bij Miet v. Eyk.

Bestuur en redactie van 
de NKvF wensen u 

prettige Feestdagen en 
een goed Nieuwjaar!
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1.  F. boliviana luxurians.

2. ‘Vreny Schleeweiss’.

3. ‘Roesse Mason’.

4. ‘Th alia’.

5.  F. simplicicaulis.

6. ‘White King’.

Uw oplossing vóór 2 januari 2012 zenden: 

- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 

- óf per e-mail aan redactie1@nkvf.nl. 

Eén inzending per lid, via post of via de website

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.

Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat 

óf: u speelt mee via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles 

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

Oplossing fotopuzzel 63:

‘La Rosita’

‘Deep Purple’

‘Cannenburch Floriant’

Onder de vele goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 63 kwam ‘uit de bus’: 

Rein Boudesteijn, IJmuiden.

fotopuzzel 64

1. 2. 3.
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Hoewel ik als docent Biologie aan de Dalton 

Scholen Gemeenschap in den Haag al geen 

liefhebber was van huiswerk, wil ik u toch voor het ko-

mende jaar als noodzakelijk kwaad huiswerk opgeven. Ik hoop dat 

u begrijpt dat dit plan op de drempel van het Nieuwe Jaar geboren is uit bit-

tere nood, weliswaar geïnspireerd door het werk dat Peter Rijkoort voor onze vereniging 

verrichtte. Sinds de oprichting van de UTC in 1982 is Peter diepgaand bezig geweest met de naamge-

ving van onze fuchsia’s, wat na de “losbladige cultivarlijst” resulteerde in de Cultivar Inventaris, waaraan 

nog voortdurend gewerkt wordt door Sigrid van Schaik. Deze laatste lijst is zo belangrijk omdat vrijwel 

elke cultivar die u tegen kan komen er in wordt vermeld. Wat ik u vraag is om in het komende jaar van 

al uw planten de naam te controleren. Op zichzelf is dat simpel genoeg. De Cultivar Inventaris geeft van 

elke in Nederland aanwezige fuchsia naast de naam,  grofweg de kleur van bloembuis, kelk, en kroon 

met daarnaast dubbel, halfdubbel en enkel voor de bloemen en hanger, halfhanger en opgaand voor 

de natuurlijke groeiwijze van de plant. Als u zich uitsluitend richt op die bloemkleuren vallen de meeste 

fout benaamde cultivars al door de mand. De overige gegevens dienen slechts ter ondersteuning. Vindt 

u een verkeerd benaamde plant dan is het goed het naametiket te verwijderen, opdat door u geen 

fout benaamde cultivars verder in omloop komen. Dat is namelijk het grote probleem. Juist kwekers en 

liefhebbers die veel stekken in omloop brengen hebben de dure plicht om ons fuchsiabestand zo zuiver 

mogelijk te houden. Wat u met de nu naamloze planten doet moet u uiteraard zelf weten, als ze maar 

niet verder verspreid worden. Natuurlijk heb ik al heel lang en ik niet alleen, gewaarschuwd dat er veel 

mis is met onze cultivarbenaming, ondanks het feit dat een aantal van onze leden veel tijd en energie 

investeren in deze materie. Nu het ledental van de NKvF aanzienlijk gedaald is en we kunnen aannemen 

dat vooral de echte fuchsialiefhebbers zijn overgebleven, durf ik dit van u te vragen. Het zou jammer 

zijn als bij een volgende populariteitsgolf waar het fuchsia’s betreft, de liefhebbers van de toekomst 

verder moeten met een door ons verslonsde fuchsia erfenis, zoals dat ook bleek toen de Engelsen na de 

Eerste Wereldoorlog weer oog kregen voor de in de Victoriaanse tijd zo geadoreerde fuchsia. Mocht u de 

gedrukte uitgave van de Cultivar Inventaris niet bezitten, de nog completere lijst gecombineerd met de 

“losbladige” aangevuld met foto’s waar mogelijk, kunt u vinden op de site van de NKvF, dankzij het vele 

werk van Sigrid, die het stokje overnam van Peter. Het zou jammer zijn als al dat werk voor niets was. 

Nog even over de “onvergetelijke” zomer  van 2011. Toen we tijdens de Nationale Bollenmarkt in het 

derde weekend van oktober op het Keukenhofterrein nog even langs gingen bij de F. magellanica 

alba-aanplant uit 1999 (N.T. ’99), konden we constateren dat die planten een ideaal seizoen achter de 

rug hadden. Dankzij de koele natte zomer stonden de planten op hun hellinkje er fris bij in dit toch 

wel droge binnenduinbos, met voor de tijd van het jaar redelijke bloei. Tot slot, nog één ding over deze 

zomer met voor veel planten een slechte of onregelmatige bloei, wil ik in mijn “Product” kwijt. Wat ik 

nooit eerder zag was een op 9 oktober bloeiende narcis in onze tuin. Het betrof ‘Bridal Crown’, na de 

voorjaarsbloei in een potje in de schaduw gezet tot het volgende voorjaar. Voorjaarsbolgewassen komen 

in bloei als ze na een kou periode “voelen” dat het warmer wordt. Broeiers maken hiervan gebruik om 

door kunstmatige kou en daarna warmte bolgewassen het jaar rond in bloei te trekken. Afgelopen 

zomer en de warme septembermaand hebben mijn ‘Bridal Crown’  ”getriggerd” om op natuurlijke wijze 

in de herfst te gaan bloeien. Het was me het zomertje wel! 

Lisse, 31 oktober 2011.

H.J. de Graaff .

CLXXVI
product of 

   Holland
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Beschrijvingen genomineerde planten  3e BCK keuring 3 

september 2011

‘Arels Tojo’
Keuringsnummer 110304/ NKvF nr.4939/ 72 punten/ A. J. Elsman.

Enkel /Opgaand

Zaadgever: Arels Avondzon

Stuifmeelgever; Arels Arjan

‘Arels Willemien’
Keuringsnummer 110303/NKvF nr.4938/72 punten/A. J. Elsman 

Dubbel /Opgaand

Zaadgever: Sofi e Michiels

Stuifmeelgever; WALZ Xylofoon x Arels Avondzon

‘Arels Naninajo’
Keuringsnummer 110305/NKvF nr.4940/70 punten / A. J. Elsman

Dubbel/Opgaand

Zaadgever: Sloebertje

Stuifmeelgever; Leen van der Kuylen

‘Arels Nina’
Keuringsnummer 110302/ NKvF nr.4937/ 75 punten/ A. J. Elsman

Enkel/Opgaand

Zaadgever: Sofi e Michiels

Stuifmeelgever; WALZ Xylofoon.

‘Henkelly’s  Ostaman’
Keuringsnummer; 110301/ NKvF nr. 4941/ 72 punten/ H. A. C. Spierings

Dubbel/Hanger

Zaadgever; Henkelly’s Ostara

Stuifmeelgever; Manfried Kleinau

‘Oostveens Th ymen’
Keuringsnummer; 110306/NKvF nr. 4936/ 71 punten/S. van Schaik

Enkel en dubbel/ Opgaand

Zaadgever; Rik Knapen

Stuifmeelgever; onbekend.
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‘Bert’s Arendsnestje’, Pelgrims 1994 Be. 

AFS nr: 3090

‘WALZ Harp’ x ?

De Vlaming Bert Pelgrims introduceerde, toen veredeling in België min of meer naar 

Nederlands voorbeeld op gang kwam, enige tientallen cultivars met “Bert’s” als voorvoeg-

sel  van de naam. De eerste drie uit 1993 waren ‘Bert’s Mistletoe’, ‘Bert’s Shana ‘en ‘Bert’s 

Tess’. De oogst van 1994 was geringer met ‘Bert’s Arendsnestje’. Deze hybride van één van 

de mooiste Waldenmaier-creaties mist helaas de uitstraling van de moederplant met de 

overwegend oranje bloemen. Tot 2006 registreerde Frans Peeters ruim 200 introducties 

met ‘WALZ Harp’ als moeder terwijl de vaderplant meestal onbekend was. Daarvan 

hadden er 183 een Belgische oorsprong. De heer Pelgrims ging snel over op origineler 

uitgangsmateriaal. Van nature levert ‘Bert’s Arendsnestje’ een forse goedvertakkende 

halfhanger, met stevige sierlijk gebogen takken met veel forse enkele bloemen aan de top. 

De plant verdraagt volle zon.

H.J. de Graaff .
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‘Bert's Arendsnestje' Foto: Manny Poff er
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'Robert Lutters’ Foto: Manny Poff er
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‘Robert Lutters’, Beije 1989  Nl AFS nr:   ----

(‘Leonora’x ‘Ting-a-Ling’) x ‘Waternymph’.

Martin Beije startte zijn veredelingscarrière door maar liefst met 7 nieuwigheden in 1989 

het Getuigschrift van Verdienste te behalen. ’Robert Lutters’ was er daarvan één. Voor 

die tijd moet hij zich degelijk hebben georiënteerd, want zijn kruisingen hadden ook, 

gezien de afstamming, weinig van beginnerswerk. Over het geheel  kan gezegd worden 

dat Martin een voorkeur had voor fuchsia’s met welhaast klassieke eigenschappen naar 

de Britse norm. Planten met mooie regelmatig gevormde bloemen, met in verhouding 

niet te groot blad aan vooral sterke planten. Toch schuwde hij het experiment niet, 

wat de gele fuchsia ‘Martins Yellow Surprise’ wel bewijst. Tot op hoge leeftijd veredelde 

Martin fuchsia’s. Helaas ging zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit en werd hij 

ondanks de hulp van zijn Engelse vrienden, waaronder Edwin Goulding, gedwongen te 

stoppen. ’Robert Lutters’ is een vrij vroeg, rijk bloeiende cultivar met opgaande groei, 

die de potentie heeft groot te worden. Het is een uitdaging van deze plant een kroon-

boompje te kweken. ‘Robert Lutters’ verdraagt  volle zon.

H.J. de Graaff .
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Landelijke wedstrijden.

In deze editie van Fuchsiana treft u de uitslagen aan van de wedstrijden die dit jaar werden 

gehouden bij Kwekerij Van der Velde te Heerde.

Zoals we al verwacht hadden, was het aanbod minder dan in voorgaande jaren. Uiteraard 

was het weer hier mede debet aan. Toch stellen we vast, dat de belangstelling voor deze 

activiteit blijft. Graag maken we dan ook van de gelegenheid gebruik om ook de fuchsia-

liefhebber, die nog nooit heeft meegedaan, aan te sporen volgend jaar óók van de partij te 

zijn.

De wedstrijdcommissie overweegt voor de eerstvolgende wedstrijden een wijziging aan 

te brengen in de wedstrijdreglementen. Dit betreft dan een beperking in grootte/zwaarte 

van de wedstrijdplant. Gebleken is, dat aangeboden planten soms niet of nauwelijks te 

dragen zijn. Dit levert voor de medewerkers problemen op. Daarom is een aanpassing 

noodzakelijk. Houd met deze wijziging in ieder geval alvast maar rekening. Zodra een 

definitief standpunt is bepaald, zal dit bekend worden gemaakt.

De wedstrijdcommissie Zuid Gelre, regio 8.

DE UITSLAGEN VAN DE VIJF LANDELIJKE WEDSTRIJDKLASSEN IN 2011

Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee, vrije klasse, de mooiste fuchsia (4 planten);

  ‘Royal Velvet’ 1e prijs H. Bresser uit Rijen

  ‘Son of Thumb’ 2e prijs C. Spek uit Heerde

 ‘ Windhapper’ 3e prijs G.H. Poffers uit Hellendoorn

Newman cup, buisvormige fuchsia (4 planten)

   ‘Janske Vermeulen’ 1e prijs A.T.P. Verschoor uit Leerbroek

   ‘Obergärtner Koch’ 2e prijs H. van Aspert uit Arnhem

  ‘Poëtry’ 3e prijs G.H. Poffers uit Hellendoorn

Mia Goedman trofee, botanische fuchsia (8 planten)

   F. regia ‘Gerrit’ 1e prijs H. van Aspert uit Arnhem

   F. fulgens variagata 2e prijs A.T.P. Verschoor uit Leerbroek

       3e prijs J. de Groot uit Elburg

Arends trofee, dubbele hangfuchsia (2 planten)

  ‘Deep Purple’ 1e prijs H. Bresser uit Rijen 

  ‘Pink Marshmallow’ 2e prijs H. Bresser uit Rijen

   …………  3e prijs Niet toegekend

NKvF – Bokaal, fuchsia’s van Nederlandse origine (4 planten)

   ‘WALZ Tuba’ 1e prijs W.L. Verschoor uit Leerbroek

   ‘Atahvalpa’ 2e prijs G.H. Poffers uit Hellendoorn

  ‘Tom Poes’ 3e prijs H. Bresser uit Rijen

Deelnemers: 7 leden met in totaal 22 planten.
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Fuchsia’s in aquarel – 65  

‘Gera’

Rijkers 2003 NED

Sport van ‘Snowcap’.

Kleinbloemige fuchsia met fraaie, bontgekleurde bladeren. Groei opgaand en geschikt als struik of 

(laag-)stam voor een lichte standplaats. De plant is genoemd naar de vrouw van de kweker.
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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

‘Jan Bremer’

Bremer, 1973 NED NKvF 1441.

‘Swingtime’ x  onbekend.

Zeer rijk bloeiende, bijna éénkleurige fuchsia die vooral geschikt is als hanger. Geschikt voor een 

lichte, enigszins  beschutte plek in halfschaduw. De fuchsia is genoemd naar de vader van de kweker 

Antoon Bremer.
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Andere kuipplanten (13)
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.

NERIUM OLEANDER, bekend als oleander

Deze bekende kuipplant komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zee-gebied, oostelijk 

Klein-Azie  en West China. Er bestaan wel 50 cultivars in honderden kweekvormen met allerlei 

kleuren.

De hoogte bedraagt 1 tot 6 m en de bloeitijd is 

afhankelijk van de omstandigheden vanaf april 

tot einde september.

Alle delen zijn giftig. Voor ons klimaat is alleen 

de enkele bloeier geschikt voor buiten; de dub-

bele alleen voor de serre.

Wie kent de oleander eigenlijk niet? Toch zijn er 

veel liefhebbers die vragen hebben over groei en 

bloei van deze bekende kuipplant.

Overwinteren

Hoewel de enkele oleander wel 5 graden vorst kan verdragen moeten we ons niet laten verras-

sen. De laatste twee jaar zijn er veel planten, die goed beschut stonden onder een afdak toch 

bevroren. Dus naar binnen is wel veiliger.

Dan is een plaats in het licht noodzakelijk. Houd de oleander bij een temperatuur tussen 5 en 

10 graden en geef weinig water. Komt de temperatuur in de overwinteringsperiode boven de 10 

graden, dan  groeien ze door  en kan een slechte bloei in de zomer het gevolg zijn.

Een droge kluit kan al net boven het vriespunt gehouden worden; dan geen of spaarzaam water 

geven. Het voordeel is dat de oleander dan geen wortelrot kent en dat de plant dan niet te bos-

sig wordt. Ook is hij dan minder gevoelig voor ziekten en plagen. Frisse lucht is onontbeerlijk: 

regelmatig luchten en broezen voorkomt spint. Vooral de zalmkleurige cultivar is hier gevoelig 

voor.

In de late winter begint de plant weer te groeien. Dan is een lichte staanplaats echt nodig om 

een slappe groei te voorkomen.

Verzorging

Jonge planten worden een paar keer overgepot in goed doorlatende potgrond met eventueel 

toevoeging van wat klei.  De oleander houdt van een grote pot. Oudere planten worden nauwe-

lijks of niet meer overgepot; wat nieuwe potgrond op de kluit  is dan voldoende.

Al vroeg in mei kan de oleander  al naar buiten; zet hem op een zonnige plaats en niet onder 

een boom (zie plagen). 

Hoge temperaturen en een beschutte plaats is niet perse nodig. Houd de plant steeds vochtig 

en om de 14 dagen wat mesten is voldoende. Bij te veel mest gaat de oleander alleen maar 

groeien en weinig bloeien.

Wordt de plant te groot of van onderen kaal, dan kan men hem rustig stevig snoeien; zelfs tot 

op 30 cm. vanaf de potkluit is mogelijk. Dan zal de bloei waarschijnlijk een jaar uitblijven. De 

oleander gaat dan weer gewoon op alle plekken uitlopen en het volgend jaar bloeien.

Om de oleander toch gedeeltelijk in bloei te krijgen, kan men de helft van de takken om en om  
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afknippen en het jaar daarop de andere helft. Men kan ook al snoeien in augustus voor een bloei 

in het volgend jaar, maar dan gaan wel alle bloemen er af. Dan is de keus dus aan u.

Maar PAS OP!  De oleander is in alle delen zeer giftig. Er zijn zelfs sterfgevallen bekend  bij 

mensen die de bloemen aten. Ook het verbranden van snoeihout en gebruik van twijgen bij het 

grillen of bij de barbecue van vlees is gevaarlijk. Gebruik hem ook niet als snijbloem en zet een 

bloeiende oleander niet in de woonkamer. Dit kan bedwelmend werken. Zorg ook dat er geen 

snoeihout of twijgen op plaatsen komen, waar vee ervan kan eten. Laat kinderen weten dat ze er 

af moeten blijven. Dus als u met een oleander bezig bent geweest, was dan eerst de handen voor 

u iets anders gaat doen.

Vermeerderen

De oleander laat zich gemakkelijk stekken, zowel in stekgrond als in water. De beste tijd is juni; 

neem van een overjarige tak een iets verhoute kop. Snijd de tak onder een knoop af en laat 

boven 2-3 bladparen staan. Dit geheel in stekgrond op een bodemwarmte van 20-25 graden 

plaatsen. Later in het jaar geen groeistof gebruiken in verband met wortelrot.

Ook stekken in een glazen pot met water voor het raam in de woonkamer gaat prima. Laat de 

wortels dan wel wat langer doorgroeien.

Soms laat de oleander zaadknoppen staan. Dit worden dan bruine  zaadjes met pluisjes; haal 

ze er wel af voor die weg waaien. Die kunnen dan in het voorjaar worden gezaaid  op 20 tot 25 

graden, maar de cultivars komen niet rasecht terug.

Ziekten en plagen

Een gezonde oleander heeft weinig last van ziekten en plagen, maar toch moet men rekening 

houden  met enkele problemen.

Twee typische plagen zijn wel spint, schild- en dopluis, die de plant in korte tijd kunnen ruïneren. 

Spint kennen we onderhand wel, schild- en dopluis kan men herkennen aan licht-bruine gladde 

bultjes aan de onderkant van het blad. Deze kan men met de nagels verwijderen en dan spuiten 

met zeep onder toevoeging van een scheut spiritus. Als dit niet helpt of het is te veel werk dan 

gebruikt men een chemisch middel (vragen bij een tuincentrum).

Speciaal bij de oleander kan bij langdurende regenval een schimmel ontstaan, ascochyta. De 

schimmel is te herkennen aan bruine vlekken in de bladoksels; dan verwelken de bladeren en 

jonge scheuten gaan slap hangen. U moet de plant uit de regen zetten; ook uitkijken voor lang-

durig afdruipend water van bomen.  Oplossing: alle aangetaste delen wegknippen en de snoei-

schaar  ontsmetten met 96 % alcohol. Het snoeihout vernietigen (verbranden).

Er kán nog een veel ergere kwaal optreden: dat is de nerium-kanker. De kenmerken zijn ronde, 

waterige vlekken, groen geel van kleur. Daarna vormen zich bruine gezwellen: ook dit is vaak te 

zien op de stengel in de vorm van wratachtige woekeringen, die donkerbruin van kleur zijn. Soms 

splijten die zich en er komt dan een slijmerig vocht uit de bloemknoppen. Die gaan niet meer 

open en sterven af.

Oplossing; de plant sterk terug snoeien en besmette delen verbranden 

(ga dan niet in  de rook staan) de snoeischaar ontsmetten en de plant apart zetten. Kou en vocht 

vermijden. Is dit te veel werk dan de gehele plant vernietigen (verbranden).

Laat u zich ondanks dit negatieve slot er niet van weerhouden de prachtige oleander te houden 

en ervan te genieten.

Frans van der Vorst
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Botanische Fuchsia’s. 5. 
Dit keer gaan we het hebben over de sectie Quelusia. Dat is de sectie waaruit veel bekende 

winterharde soorten voortkomen, met name de magellanica’s.

De naam Quelusia is afgeleid van het paleis Queluz, het Portugese koninklijke zomerpaleis 

even buiten Lissabon. In 1788 werd de groep als geslacht beschreven door Domingo Van-

delli, een Italiaans-Portugees botanicus, maar later 

als sectie ingelijfd bij het geslacht Fuchsia.

Deze sectie omvat in totaal 9 soorten, dus niet eens 

zo’n grote sectie, maar er zijn tientallen variaties 

binnen die soorten waardoor er bijna 100 namen of 

nummers op de lijst staan. 

We beginnen met Fuchsia magellanica, vroeger dus 

Quelusia magellanica, de meest bekende winterharde 

fuchsia. 

De naam is afgeleid van de Straat Magellaan 

(Ned.), Magallanes (Port.)of Magalhaes (Spaans) in 

het zuiden van Zuid-Amerika waar deze fuchsia voor 

het eerst is gevonden. Die is weer genoemd naar Fer-

dinand Magellaan, een Portugees zeevaarder, die 1520 

voor het eerst door deze straat voer. Deze vindplaats 

in de buurt van Vuurland geeft al aan waarom deze 

fuchsia zo winterhard is.

Een beschrijving van deze, algemeen bekende, soort  

met rode bloem en paarse rok is hier haast een beetje 

overbodig. Maar er zijn veel varianten, zowel in bloem-

kleur als bloemvorm, maar ook het blad  varieert 

nogal. Maar ze zijn allemaal winterhard.

Er zijn nu nog 6 varianten met een zaainummer aanwezig, die onderling grote verschillen 

tonen. Er zijn er 2 met witte bloemen, de F. magellanica var. alba (alba staat voor wit) en de 

F. magellanica ‘Enstone’. Deze laatste stamt af van 

de eerste maar heeft knalgeel blad. Het is jammer 

dat het zo’n slechte groeier is.

F. magellanica var. gracilis (gracilis= slank, sier-

lijk) vind ik één van de mooiste en rijkste bloei-

ers. Deze variëteit heeft ook drie sporten (een 

misgroei in de plant, die, gestekt, een nieuwe 

variëteit oplevert) gegeven. F. magellanica var. 

Versicolor (met lichtgroen blad met crème rand), 

F. magellanica var.tricolori (=driekleurig, hier met 

grijsgroen blad met roze schakeringen en ook met 

een crème rand; de hele vroege en de hele late jonge scheuten 

zijn prachtig paarsrood) en F. magellanica var. aurea (=geel, dus met geelgroen tot goudgeel 

blad, afhankelijk van de hoeveelheid zon). De bloei van deze bladvariëteiten is wel minder, 

F. magellanica aurea

F. magellanica 80-540

F. magellanica arauca
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maar de kleur van het blad vergoedt dat helemaal.

Dan is er nog een grote variatie in blad- en bloem-

vorm .

F. magellanica var. Globosa (denk aan globe, dat is 

bolvormig) met ronde knoppen en bollere bloem-

vorm met brede kelkbladen.

F. magellanica var. longipedunculata heeft extra 

lange bloemsteeltjes zoals de naam al zegt.

F. magellanica var. conica heeft kleine ronde blaad-

jes.

F. magellanica var. pumilla is een dwergstruik. 

F. magellanica var. arauca heeft heel mooi gekleurde bloemen en is extreem winterhard, 

maar heeft aan hete zomers een hekel. Deze is genoemd naar de provincie Arauca in het 

zuiden van Chili. Overigens is dit dezelfde, of lijkt heel erg veel op F. magellanica var. ebur-

nea.

Er zijn er nog meer, maar dit zijn de meest beken-

de variëteiten. 

Overigens: botanische namen worden altijd schuin 

geschreven, de rechtop geschreven toevoeging 

met een hoofdletter en tussen aanhalingstekens 

geeft aan dat het geen zuivere wildvorm is maar 

waarschijnlijk een hybride (kruising). Maar het kan 

ook een zaaiselectie zijn 

De meest voorkomende is F. magellanica ‘Riccar-

tonii’ waarvan dus niet zeker is of het mogelijk een 

hybride betreft.

Magellanica’s zijn hele makkelijke planten met weinig eisen aan de standplaats en de grond-

soort. Als u ze in de volle grond wilt zetten kunt u het beste planten in hun tweede jaar 

gebruiken. De grond moet luchtig maar vooral niet nat zijn. Teveel vocht verslechtert de 

overwinteringkans. De bovenkant van de kluit, zoals die in de pot staat, moet 10 cm bene-

den tuinoppervlak komen. Dit mag in een kuiltje blijven, het hoeft niet meteen vol te liggen, 

dat gebeurt vanzelf met krabben en wieden in de loop van het jaar. Hoe ouder de plant 

wordt hoe minder vorstgevoelig. Bij heel strenge vorst komt ie dan gewoon vanuit de die-

pere wortels terug. Snoeien doet u pas in het vroege voorjaar, zodat de oude takken in de 

winter bescherming tegen koude winden geven. 

Elk jaar zullen er meer takken uit de grond komen 

zodat er op den duur een mooi bosje ontstaat.

Veel tuinplezier met uw fuchsia’s.

Henk Hoefakker

F. magellanica gracilis

F. magellanica tricolori

F. magellanica versicolor
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Lezers schrijven (3)
Geachte redactie.

Naar aanleiding van het onderwerp Andere Kuipplanten 12, wil ik reageren:

Al jaren heb ik een Cestrum. Ik  behandel de plant net als onze fuchsia’s maar bloeien, ho 

maar. Bestaat er soms een mannelijk of vrouwelijke plant? De groei is het niet, hij komt nu 

boven de pergola uit en dat mag van mij best minder als er maar bloemen in komen. Hij 

staat net als m’n fuchsia’s gesnoeid in het kasje. Weet Frans van der Vorst wat ik kan doen? 

Met een hartelijke groet van I. v. Rees-Bakker, Voorschoten. Regio 17.

Een onwillige cestrum

Op de vraag van een lezer waarom soms een plant –in dit geval een cestrum- niet wil 

bloeien geeft Frans van der Vorst het volgende antwoord. Ook bij de bekende Bougain-

villa en Hybiscus kennen we dit verschijnsel en is er dezelfde oplossing: ‘plantje pesten’. 

Daarmee bedoelen we de plant bewust een aantal dagen geen water geven, zodat de 

bladeren echt een tijdje slap gaan hangen. De plant zetten we daarbij in een hoekje van de 

tuin uit de volle zon. Pas daarna kunnen we overgaan tot de bekende verzorging.

Lezers vragen
Ik ben op zoek naar informatie omtrent de fuchsia genaamd ‘Ihlow’.

Wie helpt mij? Indien mogelijk graag voorzien van een foto!

Bij voorbaat mijn dank, 

K. Kuiper, E-mail: kkuiper01@home.nl 

Lid/bestuurslid regio 2, Groningen.

Lezers vragen de aandacht
Eindredacteur Aat van Wijk  

Wie kent hem niet? Een zeer bescheiden, vriendelijke man, die 25 jaren lang het gezicht 

van de Fuchsiana heeft bepaald. En daar wil ik als trouwe lezer van het blad toch even bij 

stilstaan. Hij heeft op zijn eigen wijze en met grote kennis van onze taal, die vele voetangels 

en klemmen heeft, steeds een blad weten neer te zetten, dat tot de betere tijdschriften kan 

worden gerekend. Niet alleen in ons land maar ook in onze nabuurlanden wordt met veel 

waardering over Fuchsiana gesproken. Ik heb Aat goed leren kennen gedurende de peri-

ode dat ik voorzitter van de redactiecommissie ben geweest en als parttime schrijver heb 

geopereerd. Het was altijd een lust om met hem te werken omdat hij ook zeer planmatig 

kan werken. Daarbij heb ik een groot respect gekregen voor zijn vele aquarellen die hij pro-

duceerde, uiteraard van fuchsia’s. Ik weet dat hij wars is van complimenten of dergelijke, 

maar ik meen, dat hij het verdient dat een lid, die hem zo goed kent, zijn licht niet onder 

de korenmaat houdt. Aat, geniet van de vele vrije tijd die je nu krijgt. En zie met genoegen 

terug op alles wat je voor Fuchsiana heb gedaan. Wij zullen je niet vergeten. 

Ad v.d. Vliet
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Jubileum Tuinenreis 2012

Het is al weer voor de 25ste keer, dat ik de tuinenreis voor de NKvF mag organiseren.

Daar hoort natuurlijk ook een passende reis bij. Waar kan je beter naar toe gaan dan 

naar de Cotswolds. De tuinen liggen in een tijdloos landschap van ongekende schoon-

heid. Manor houses, opgetrokken uit de beroemde honingkleurige steen worden verge-

zeld door tuinen van zeer hoog niveau. Natuurlijk 

bezoeken we  de National Trusttuin van Hidcote 

Manor. Bijna naast deze tuin de al even beroemde 

tuin van Kiftsgate Court. 

Verder gaan we naar Broughton Castle, waar het 

fraaie kasteel ook wordt bezocht. 

Dan Broughton Grange, waarvan de eigenaar 

vindt, dat deze tuin binnenkort de mooiste van 

Engeland moet worden. Wat dacht u van Moor 

Wood, met de nationale collectie van rambler 

rozen.

Eastleach House, een van de best bewaarde geheimen van de Cotswolds.

Stone House Garden met zijn vele bijzondere planten in de schoonheid van het omrin-

gende landschap. 

Abbey House Gardens, een fraaie tuin met een echtpaar in een zeer opmerkelijke ver-

schijning. Ook wel bekend van het programma “The Naked Gardeners”.

Verder nog een bezoek aan Bourton House met ultieme borders.

Upton Wold gelegen in een prachtig land-

schap met mooie borders en de nationale 

collectie van walnoten.

Als laatste twee Througham Court en 

Pettifers met fraaie ornamenten en mooie 

borders.

Tijdens de reis maken we ook een stop in 

Burton on the Water.

Deze 6-daagse reis wordt gehouden van 

donderdag 5 juli t/m dinsdag 10 juli 2012.

Exacte prijzen zijn nog niet bekend maar de 

indicatie is € 625 pp, toeslag 1-persoonskamer € 165

Inbegrepen:

. Overtocht met Le Shuttle/Eurotunnel Calais-Folkstone.

. Vervoer per luxe tourbus met toilet en airconditioning bemand door een ervaren 

chauffeur.

. Begeleiding door deskundige reisleiding.

. Vijf nachten in het Barcelo Cheltenham Park Hotel.

. Op de eerste en laatste nacht verblijft u in een *** of **** overnachtingshotel.

Broughton Castle

Eastleach House
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FUCHSIA CESTROIDES, 
(Schulze-Menz,1940), weer een nieuwe (spectaculair bloeiende) species in ons land.

Deze fuchsia-soort komt voor in het 

Noord-Westen van Peru. Het is een uiterst 

zeldzame soort. F. cestroides en behoort, 

omdat hij geen bloemblaadjes heeft en 

wel knollen (zie foto 1), duidelijk thuis in 

de HEMSLEYELLA-sectie. De soort is geo-

grafisch gezien erg geïsoleerd van andere 

soortgenoten binnen de sectie. Hij groeit 

in de nogal droge, open struik-vegetatie 

van de westelijke hellingen van de noor-

delijke Andes in Peru, tussen de 1100 en 

1700 m hoogte. 

Het zijn opgaande tot klimmende struiken 

van een halve meter tot drie meter hoog.

Veel is over deze soort niet bekend. Paul Berry geeft aan, dat in hetzelfde gebied ook planten 

zijn gevonden, door andere onderzoekers, die er wel op lijken, maar toch duidelijk afwijken 

van de plant, die hij beschrijft. Of het hier dezelfde soort betreft of varianten, van de door 

Berry beschreven soort kon (nog) niet worden geverifieerd. Het zou interessant zijn om de 

plant, die we in Nederland hebben zelf te bestuiven om te zien hoeveel variatie we aantreffen 

in de nakomelingschap. (in elke bes kunnen zo’n 50 zaden zitten, dus dat moet lukken).

In Frankrijk, in het Arboretum in Chevreloup, zag ik deze soort voor het eerst in een plastic 

tunnel. Het zat volop in het blad en droeg slechts 1 bloem, lichtrose van kleur. Om de plant 

.  Een programmaboekje bij vertrek.

Niet inbegrepen:

. Entrees van de tuinen, geschat op £ 75.

. Lunches, koffie en thee in de tuinen.

. Kosten van verzekeringen en uitgaven van 

persoonlijke aard.

Opstapplaatsen:

Amersfoort, Utrecht, Breda, Antwerpen, 

Gent en Jabbeke.

Een inschrijfformulier wordt u later toege-

zonden.

Meer informatie over deze reis en opgave bij 

Flip v.d. Elshout

De Stockbempt 38

5671 DL Nuenen

Tel. 040-2833356   Email: P.vandenelshout@onsnet.nu

Website: http://www.europesetuinen.nl

The Abbey House Gardens

Foto 1 Uitlopende knol
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in onze Botanische collectie te krijgen kocht ik 

er een, maakte stekken, en verdeelde die onder 

leden van de botanische groep. Ik vertelde 

erbij, dat het niet veel bijzonders was, en zeker 

niet rijk bloeide. Maar ik moet mijn woorden 

terugnemen. (zie foto 3). Foto 3 werd me 

toegestuurd door Edwin Goulding. Een plant, 

die in het voorjaar bloeit, in prachtige vertakte 

trossen, in de oksels van de bladeren. Als je dat 

zo ziet lijkt hij wel een beetje op F. decidua, die 

tot de ELLOBIUM-sectie wordt gerekend. (zie 

Fuchsiana-december 2010, pagina 178). Deze 

soort bloeit echter op het kale hout.

Of het voor de veredelaars een aanwinst betekent valt nog te bezien. F. cestroides heeft 

slechts 22 chromosomen. Aan de andere kant lijkt het me wel wat, fuchsia’s met in de oksels 

van de bladeren trosjes van fuchsia-bloemen!

Gerard Rosema

Literatuur:

P.E. Berry

The systematics of the apetalous fuch-

sias of South America, FUCHSIA sect. 

HEMSLEYELLA (ONAGRACEAE)

Annals of Missouri Botanic Gardens 72 

: 213-251. (1985)

Foto 2 F. cestroides in het najaar

Foto 3 F. cestroides in bloei

foto Edwin Goulding

177

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



boekbesprekingMOESTUIN IN POT

Auteur: Peter Bauwens 

Omvang: 95 blz.

Formaat: 200 x 145 mm

Uitgeverij: Uitgeverij Lannoo, Tiel

ISBN: 978 9020 995756

Prijs:  € 12,99 

Wat is er heerlijker dan van eigen oogst sla, tomaten, kruiden of bessen te eten. 

Maar niet iedereen heeft de ruimte of een tuin om eetbare planten te kweken. 

Het telen van bloemen in potten is al in. Hierop wordt ingespeeld in een handzaam boekje “Moestuin 

in de pot”. Hierin wordt beschreven welke groenten – met planten op maat – zich hiervoor lenen. 

Ook wordt aandacht besteed aan de te gebruiken potgrond, water en plantvoeding alsmede welke 

seizoenen geschikt zijn voor een bepaalde teelt. 

 

Het boekje is door Peter Bauwens geschreven en daarin is de ervaring verwerkt die hij in zijn kwekerij 

heeft opgedaan. 

Het is voor een ieder begrijpelijk geschreven en vervult de lezer ongetwijfeld met enthousiasme. 

Daarom wordt het van harte aanbevolen aan hen die groenten willen telen op kleine schaal in potten. 

Ad v.d. Vliet.  

Regio 4 Flevoland e.o.

Er ligt al weer bijna een jaar achter ons met voor de fuchsia’s niet altijd het 

ideale weer. We zijn 2011 begonnen met op 8 januari elkaar het allerbeste toe te wen-

sen, waarna we na wat huishoudelijke zaken begonnen aan een serie oud hollandse spelletjes 

wat met veel plezier werd gedaan. De ledenvergadering was op 12 maart waarin we afscheid namen 

van ons algemeen bestuurslid. Zijn opvolger lag toen in het ziekenhuis, dus kon niet worden verwel-

komd. Na alle lopende zaken van een jaarvergadering hebben we gekeken naar activiteiten van 2010 

die op fi lm waren vastgelegd. De planten- en stekkenmarkt samen met Groei en Bloei was op 16 april 

weer bij de familie V.d. Vliet te Dronten. Met beter weer als verleden jaar ontmoetten we elkaar op 

14 mei bij de familie Oostbeek, IJsselmuiden voor onze ledenmiddag, wat weer gezellig was. We kre-

gen de wedstrijdplant ‘General Monk’ mee om er wat moois van te maken. Op 6 augustus genoten 

we van een tuinentocht bij eigen leden van Lemmer naar Emmeloord. Van daar uit gingen we naar 

aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden voor een interessante rondleiding. Het einddoel was een 

volkstuinencomplex ook te IJsselmuiden voor een heerlijke barbecue. En dan de laatste bijeenkomst 

van dit jaar, de najaarsbijeenkomst op 8 oktober, waar we de heer Boswijk van de fi rma Mertens uit 

IJsselmuiden mochten begroeten. Hij gaf een lezing over biologische gewasbestrijding voor o.a. de 

taxuskever, wat zeer interessant was. De prijzen voor de wedstrijd werden uitgereikt aan: Wil Hulsker 

1e prijs, Wolter Beute 2e prijs en Grietje Beute 3e prijs. Met de mededeling dat de nieuwjaarsbijeen-

komst op 7 januari 2012 is wenste de voorzitter ons allen wel thuis.

Wil Hulsker.

Regionieuws


