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inhoud

48e jaargang – nr. 4 • Augustus

iNLevereN kOPiJ Fuchsiana en website NkvF

Fuchsiana: Kopij voor het NOVEMBER-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per 
e-mail verzonden, uiterlijk vrijdag, 3 oktober 2012, vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van 

de redactie: Sparrengaarde 4, 2742DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud 
van de website van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen, 
e.d. toe te sturen aan de redactie: Sparrengaarde 4, 2742DM te Waddinxveen of e-mail: 

eindredactie@nkvf.nl. 

111

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 4 • Augustus 2012



hOOFDbeStuur
voorzitter:
Mario de Cooker
Gr. de Hompeschstraat 9, 6109 AK  Ohé en Laak
tel. 0475 55 22 27 • voorzitter@nkvf.nl

Secretaris:
Margo Vaandrager
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen
tel. 072 5051789 • secretaris@nkvf.nl

Penningmeester:
Cor Boom
Kastanje 14, 2861 VZ  Bergambacht
tel. 0182 35 46 78 • penningmeester@nkvf.nl

algemeen lid:
Joke Koek
Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK  Noordwijk
tel. 071 361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl

Ledensecretaris:
Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK  Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

algemeen lid:
Huub Steeghs
De Weel 14, 5975 XZ  Sevenum
tel. 077 467 23 39 • alg.lid1@nkvf.nl

voorzitter utC:
Jan de Groot
Biezenkamp 57, 8081JA Elburg
Tel. 0525 68 25 64 • utc.voorzitter@nkvf.nl

voorzitter redactie Fuchsiana 
en websitecommissie:
Dirk van Herk
Aquamarijn 56, 1703 AJ Heerhugowaard
Tel. 072 571 60 41 • voorzitter.redactie@nkvf.nl

ereleden:
Mieke Meursing, Miep Aalhuizen en Jan de Nie.

aanmelden/opzeggen leden:
Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan 
mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde 
(ledensecretaris@nkvf.nl).
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschie-
den vóór 1 november van het desbetreffende 
boekjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als 
per e-mail of via onze website NKvF.nl plaatsvin-
den. De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks 
te geschieden bij de ledensecretaris van de landelij-
ke vereniging, mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 
5298 VK Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl) of bij 
het bestuur van de regionale vereniging. Indien een 
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvol-
gende boekjaar.

Contributie NkvF 2012:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 
31 december. Contributie € 25,- 
ING Bank nr. 16.91.900.
Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 12,50.
Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.
Contributie buitenlandse leden storten via IBAN-
nr.: NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A.

bibliotheek:
A.J.M. Koek, Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK 
Noordwijk, tel. 071 361 08 87 • bibliotheek@nkvf.nl

Internet: www.nkvf.nl

ISSN nr.: 1382-2004

reDaCtie FuChSiaNa eN 
webSiteCOmmiSSie
redactielid:
Dominicus Bergsma
Omkromte 12, 8501 CR Joure
tel. 0513 412482 • secretaris.redactie@nkvf.nl

redactielid:
Dirk van Herk
Aquamarijn 56, 1703 AJ Heerhugowaard
tel. 072 571 60 41 • voorzitter.redactie@nkvf.nl

redactielid:
Ria Nauta
Puntenburgerlaan 42, 3812 CE Amersfoort
tel. 033 465 08 72 • advertenties.redactie@nkvf.nl

redactieadres/eindredactie:
Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742DM Waddinxveen
tel. 0182 649120 • eindredactie@nkvf.nl

verzending Fuchsiana:
Bergstraat 4, 5298 VK  Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

webmaster:
Ton van der Vorst
Generaal Bentinckstraat 20
5623 GX Eindhoven
Tel. 06 191 967 86 • webmaster@nkvf.nl

Copyright:
Zonder schriftelijke toestemming van de redactie 
mogen geen artikelen, foto’s en illustraties uit dit blad 
worden overgenomen of verspreid.

Ontwerp & vormgeving: 
Drukkerij Banda, Heerenveen, tel. 0513 630 630

Druk:
Drukkerij Banda, Heerenveen

OFFiCieeL OrgaaN vaN De NeDerLaNDSe kriNg vaN FuChSiavrieNDeN

112

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 4 • Augustus 2012



In juli en augustus worden elk jaar weer verschillende fuchsiashows gehouden. In het ene 
jaar om allerlei redenen wat meer dan in het andere, maar dit jaar worden we uitzonder-

lijk goed verwend. Als u alles zou willen bekijken dan zult u zeker meer dan tien shows moeten 
aflopen. Alleen al onder de vlag van verschillende NKvF-regio’s wordt dit jaar al een zestal shows 
georganiseerd. Verder organiseren onze collega-fuchsiaverenigingen in Nederland en België, voor 
zover mij bekend, al minstens een vijftal shows, en in Duitsland zullen zeker ook diverse shows 
worden opgetuigd. Keuze te over dus, en altijd wel een aantal shows op voor vele leden berijd-
bare afstand. Informatie over plaats en datum vindt u op de website van onze vereniging in de 
evenementenkalender. 

Als u een of meerdere shows bezoekt, deel dan eens uw ervaringen met ons. Laat dan bijvoor-
beeld de redactie van Fuchsiana weten wat u zoal opgevallen is. Komt u veelal nog de klassieken 
tegen, of is er in de fuchsiacollecties ook ruimte gemaakt voor nieuwigheden. Zijn het de hangers 
die het meest populair zijn, of komen ook de wat minder goed hanteerbare grote bomen nog 
aan bod. Of is er zelfs een botanische fuchsia te bespeuren, die precies op dat moment zijn volle 
bloemenpracht toont? Wat dit laatste betreft: probeer eens een stek te bemachtigen van een 
boliviana- of fulgens-achtige cultivar die nog dicht tegen de species aanzit. U zult versteld staan 
van het aantal al vroeg in het seizoen aanwezige bloemen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is F. boliviana ’Jochemshof’. U zult niet teleurgesteld worden. 
De organisatoren van de vroege shows zullen een zucht van verlichting geslaakt hebben toen in 

de loop van juni eindelijk weer eens enkele 
warme dagen in zicht kwamen. Verschil-
lende fuchsia’s zijn door het koude voor-
jaar toch wat achtergebleven in bloei, en 
konden een oppeppertje wel gebruiken. 
Bij de leden die al vroeg in het jaar hun 
tuin openstellen, vaak in de laatste week 
van juni zoals in België gebeurt, bevonden 
waarschijnlijk verschillende fuchsia’s zich 
nog in het knopstadium. Ook voor de 
eerste fuchsia nominatiekeuring op 21 juli 
ben ik een beetje bang dat het aanbod wel 
eens zou kunnen tegenvallen. Mijn eigen 
nieuwigheden zullen op dat tijdstip beslist 
nog niet in topvorm verkeren. Het is per slot 
van rekening levend materiaal, dat zich nu 
eenmaal zonder hulpmiddelen niet op elk 
moment laat schikken naar de wensen van 
de kweker. Maar dat hoort er nu eenmaal 
bij en in augustus is er bij de tweede keuring 
altijd nog een herkansing. 

n juli en augustus worden elk jaar weer verschillende fuchsiashows gehouden. In het ene 

van de
  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

F. boliviana ’Jochemshof’
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Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen

In het juninummer had ik het over de 
Fuchsiana’s van de fam. Stals, die onze neus 
voorbij waren gegaan. Wat schetst mijn verbazing dat 
een paar weken later er een e-mail kwam van Johan de Visser, 
voorzitter van regio 27 (N.O. Brabant) uit Heeswijk. Hij had ook oude 
Fuchsiana’s op zijn zolder staan, van 1975 tot heden, en of wij er als redactie be-
langstelling voor hadden. Nou dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Op een 
goede dag, een paar weken later, omdat ik toch in de buurt moest zijn, ben ik er langs gereden. 
Een fantastische omgeving daar in Heeswijk. Ja, mensen, Nederland is erg mooi. Werd met koffie 
ontvangen door Johan en later, na zijn tuin met voornamelijk stammetjes bewonderd te hebben, 
reed ik weg met twee volle dozen Fuchsiana’s. Ze zullen in ons archief nauwkeurig bekeken en 
opgeslagen worden. Bedankt Johan!
Dan zal ik nu een poging wagen om de enquête aan te bevelen. Beste mensen, dat is ook voor de 
redactie erg belangrijk. Dit om te weten te komen wat u allen zo over de Fuchsiana en de web-
site denkt. Met uw opbouwende kritiek en/of aanbevelingen kunnen wij er voor de toekomst 
een fantastisch clubblad en website van maken.
Daarom een oproep aan u allen om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk formulieren worden 
ingevuld en teruggestuurd. Waar naar toe, staat op het formulier vermeld. Tien minuten werk 
en u doet ons er een ontzettend plezier mee. Iedereen is druk met zijn tuin of met het organise-
ren van een show, maar die tien minuten kunnen er ook nog wel bij. Bij voorbaat dank!
De maand augustus staat in het teken van de vakantie. Ook de redactieleden hebben, volgens 
mij, recht op vakantie. En dat doen ze ook. Maar hopen dat ze goed weer hebben en goede 
afspraken gemaakt hebben met vrienden of kennissen over de verzorging van hun tuin.
Dan kunnen ze weer met volle energie het volgende nummer gaan voorbereiden.

Dirk van Herk, voorzitter redactie

voorbij waren gegaan. Wat schetst mijn verbazing dat 
een paar weken later er een e-mail kwam van Johan de Visser, 
voorzitter van regio 27 (N.O. Brabant) uit Heeswijk. Hij had ook oude 
Fuchsiana’s op zijn zolder staan, van 1975 tot heden, en of wij er als redactie be-
langstelling voor hadden. Nou dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Op een 

van de    redactie

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

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 naar ledensecretaris@nkvf.nl

Overleden:
Juli 2012
Mevrouw G. van Helden-Pflug Arnhem
De heer J. Houthuijzen Almere

Overleden:
Juli 2012
Mevrouw G. van Helden-Pflug Arnhem

van het leden-  secretariaat
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van de    redactie

Jubilarissen
40 jaar lid in 2012
De heer H.J. de Graaff Lisse
De heer W.H. van Hunen Lisse

25 jaar lid in 2012
Mevrouw C.J. Andre-Scheffer Hilversum
De heer B.G. Assinck Lichtenvoorde
De heer A.A.J. Bader Noordwijkerhout
De heer A.W.M. Bakkers Best
De heer J. Beitschat Veldhoven
De heer E. van den Berg Wezep
De heer J. v. d. Bergh Zwanenburg
Prof. Dr. P.E. Berry Ann Arbor (VS)
De heer P. Blaauw Groningen
De heer J. de Bruin Uddel
De heer G.J. Buys Lopik
Culterra B.V. Workum
De heer J. van Elst Kesteren
De heer S.J. Frenken Tegelen
Mevrouw A. Geertsema-Schonenberg
 Wassenaar
De heer J.W. Gosen Woubrugge
De heer J.J. v. Grinsven Schijndel
De heer A. Groenewoud Amstelveen
Mevrouw J.M. v. Heest-Verloop Ede
Mevrouw v.d. Heijden-van Eerd
 Heeswijk-Dinther
De heer E.J. Hendriksen Markelo
Mevrouw J.M. van den Hoek-Kooiman
 Hoogland
Hortus Botanicus Amsterdam
De heer H.J. Janssen St. Michielsgestel
Mevrouw H. Joosten Deurne
Mevrouw T. Klijn-Guijs
 Hardinxveld-Giessendam
Mevrouw J.M.A. Koek-Caspers Noordwijk
De heer T.G. Koerts Stadskanaal
Mevrouw A. de Kort-de Leest Breda

Mevrouw M.M. van der Linden-Klink Veghel 
(overleden 28-02-2012 - 79 jaar)
De heer N.J. Luijk Emmeloord
De heer J. Maassen Landgraaf
De heer H.J. Marsman Hengelo
Mevrouw H.J. Morrenhof-van Leeuwen Raalte
Mevrouw H. Mulder-Boonstra Ureterp
De heer H.J. Nijhuis Ootmarsum
De heer H.M. Pepers Herpen
De heer P. Pruim Krommenie
De heer M.P. Rappold Naarden
De heer J. Rebergen Leiden
Mevrouw W. van Riesen Wezep
Mevrouw P.J. Rundervoort-Andijk Hoogeveen
Mevrouw U. Schellekens Dongen
De heer F.A. Scholten Coevorden
De heer A.F. Segers Nootdorp
Mevrouw J.W. Setz-Uijen Nuenen
De heer M.A. Soeters Sappemeer
De heer C. Spek Heerde 
H.G. van Stippent Wijchen
De heer M.J. Swaalep Boskoop
De heer J. Swaters Enschede
De heer M. Vellinga Boornbergum
Mevrouw J.M. Verweij-Berlee Hilversum
De heer M.J. Vesters Boekel
Mevrouw E.J. Visser-van Klaveren Etten-Leur
De heer J.M. van der Vleuten Helmond
De heer J.G.M. v.d. Wiel Haaren (N. Br.)
De heer J. Wieten Dedemsvaart
Mevrouw M. de Wolff-v.d. Hoeven Soest
De heer A.M. Zijta Haarlem

De leden die 25 jaar lid zijn hebben ondertus-
sen felicitaties en het zilveren fuchsiaspeldje 
ontvangen.
Mocht iemand het speldje nog niet hebben 
ontvangen, neem dan a.u.b. even contact op 
met Tiny v.d. Sande, 0411-631591 of per e-mail: 
ledensecretaris@nkvf.nl.
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tuiNier Je Fit.
auteur:  bert Ydema
Omvang: 127 blz.
Formaat: 247 mm. x 217 mm. x 14 mm. 
uitgeverij: tirion uitgevers te utrecht
iSbN: 978 90 5210 865 0
Prijs: € 19,95

Dit boek is speciaal geschreven voor mensen die geacht worden 
“achter de geraniums te zitten”. Als men dit boek echter leest 
komt men zeker op andere gedachten. Ook als je geen groene vin-
gers hebt en op een bepaalde leeftijd bent gekomen kun je toch 
veel plezier beleven door met bloemen, planten en kweken van 

groente bezig te zijn en te genieten van het resultaat van dit bezig zijn en daarbij te (her)ontdek-
ken hoe ontspannend en gezond tuinieren is. Nu is dat natuurlijk heel bekend bij de lezers van 
Fuchsiana, want zij kunnen zeker beamen dat het hebben en het houden van fuchsia’s de nodige 
inspanningen met zich meebrengt, maar dat het hen ook heel veel ontspanning geeft en dat ze 
bijzonder kunnen genieten van het uiteindelijke resultaat van die inspanningen.
Het boek is verdeeld in 7 hoofdstukken, waarin dat eerder genoemde “bezig zijn” heel prettig en 
duidelijk wordt geschetst, ondersteund door mooie foto’s. O.a. komen aan de orde “Met de klein-
kinderen de tuin in”. "Groenten, fruit en bloemen uit eigen tuin", en zelfs tuinieren binnenshuis 
komt aan de orde. Kortom, een aanrader voor een ieder die niet “achter de geraniums” wil gaan 
zitten en zich fit wil tuinieren.

Sjaak Loef

TIRION NATUUR

TUINIER JE 
FIT! 

BERT YDEMA

ACHTER DE 
GERANIUMS

VANDAAN

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
In het najaar zijn er weer volop winterviolen verkrijgbaar!  

Ook voor Winterstalling van fuchsia’s kunt u bij ons terecht. 
Gedurende het hele jaar kunt u gezellige workshops  

(voorjaar, najaar, kerst) volgen. 
 

ruim 1000
 
soorten fuchsia’s

 

Leuke sortering
 
pelargoniums

 
 

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland! 
Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,  
      www. kwekerijzeelenberg.nl 
 

Open Dagen in 2012: 
6 oktober         Snoeidag        

Workshop Open Dag 
‘Open Fuchsia Dagen’ 

 

auteur:  bert Ydema
Omvang: 127 blz.
Formaat: 247 mm. x 217 mm. x 14 mm. 

boekbespreking

- advertentie -
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CLXXX
Ondanks de winter die veel gewone 

tuinheesters vernietigde, kan ik melden dat 
volgens mij de meest winterharde species F. magel-

lanica alba op het Keukenhofterrein op 10 mei ruimschoots was 
opgekomen en nu waarschijnlijk staat te bloeien. Over species gesproken. 

In deze aflevering van mijn “Product” wil ik het vooral daarover hebben: over in 
het wild voorkomende fuchsia’s. Mogelijk denkt u dat ik me daarmee buiten het stramien 

van deze rubriek begeef, waarin het vooral gaat om fuchsia’s van Nederlandse herkomst. Maar ik 
blijf er wel degelijk binnen, want de aanvankelijke Nederlandse belangstelling voor botanische fuchsia’s 
werd vooral ingegeven door de behoefte aan niet eerder of weinig gebruikte kruisingsouders, om iets 
echt nieuws te produceren. Daarbij komt dat vanaf de eerste aflevering (Fuchsiana, december 1982) 
ook aandacht werd besteed aan het voor ons belangrijkste Nederlandse product: de NKvF. De toon in 
die begintijd was vaak kritisch. Tegenwoordig vind ik mezelf wel eens te “soft”, maar ik realiseer me ook 
dat de huidige vereniging geen kritiek verdient en er zeker niet bij gebaat is. Zolang we in Europa en in 
Nederland fuchsia’s kweken, kwamen er species hierheen. De meeste waren na een paar jaar al weer 
verdwenen. Een goed voorbeeld hiervan is de als eerste fuchsia in Engeland ingevoerde F. triphylla, die 
zich maar een paar jaar rond 1731 in de “Chelsea Physic Garden” wist te handhaven. Aan het eind van 
de achttiende eeuw vonden verschillende soorten van de Quelusia sectie waaronder F. magellanica hun 
weg hierheen. Die waren gemakkelijker en vormden de basis voor de “gedomesticeerde” fuchsia’s. Daarna 
is er nog een reeks wilde fuchsia’s in Europa geïmporteerd, maar veel van die nieuwkomers waren geen 
blijvertjes. Toen in 1965 de NKvF werd opgericht kregen we vanuit Engeland, waar in het begin ook de 
meeste cultivars vandaan kwamen, de nu meest populaire botanische fuchsia’s als F. fulgens, F. splendens, 
F. arborescens, F. paniculata, F. excorticata, F. procumbens en een paar soorten van de vaak lastige sectie 
Fuchsia als F. boliviana en F. triphylla. De kleinbloemige Encliandra’s tel ik niet mee omdat ze niet soor-
techt waren doordat ze in Engeland uit zaad waren doorgekweekt. Met de kennis van nu weten we dat 
dat nog geen 10% van de werkelijke soortenrijkdom aan wilde fuchsia’s is. Door de inzet van een aantal 
geïnteresseerden, later de Botanische Groep, bezitten we nu ruim 50% van het wilde bestand. Ook die 
Botanische Groep is een Nederlands product. Wij waren de eersten die een collectie species aanhielden 
en probeerden te vergroten. Later gebeurde dat ook in het Verenigd Koninkrijk (deels met Nederlands 
materiaal), eerst door de Special Interest Group en later door Fuchsia Research International met een 
opplant in Wales. Een paar jaar geleden ging die naar de Fransen waarmee we via Eurofuchsia veel con-
tacten hebben voor het uitwisselen van planten. Het aanhouden van een grote collectie wilde fuchsia’s is 
niet eenvoudig. Het zijn planten die oorspronkelijk onder zeer verschillende omstandigheden groeien: van 
koude gebieden met vorst tot in de tropen; van laagland tot hoog in het Andesgebergte; van woestijnge-
bied tot nevelwoud met een zeer hoge luchtvochtigheid en van streken met zomer en winter tot plaatsen 
bij de evenaar met een vrijwel constante daglengte maar wel een droge en een natte periode. Gedurende 
vele miljoenen jaren hebben fuchsia’s zich vooral in Zuid-Amerika, maar vandaar uit ook naar Mexico en 
Nieuw-Zeeland en zelfs Australïe verspreid en zich voortdurend aangepast in een evolutie, die nog steeds 
voortduurt. Is het een wonder dat veel van die zo verschillende planten, die weliswaar allemaal de naam 
fuchsia dragen, zo moeilijk zijn te kweken in ons kikkerland? Leden van de Botanische Groep zetten zich 
in om zoveel mogelijk verschillende species te verzamelen en ook te behouden. Daartoe zijn ze gedwon-
gen de speciale eisen van deze soms vreemde kostgangers te ontdekken. Dat is misschien wel de grootste 
uitdaging. In het verhaaltje bij de kleurenplaat van ‘Lunters Trots’ kunt u lezen dat ik Maarten Appel 
indertijd de raad gaf meer te veredelen met ongewone species, die de Appels in hun collectie hadden. 
Achteraf is de gewone cultivar ‘Lunters Trots’ nog volop te vinden. Dat geldt helaas niet voor veel van die 
primaire kruisingen met hun speciale eisen. Als we echter meer leren over de eisen die de verschillende 
species stellen, kunnen ook gewone liefhebbers die vaak wondermooie sterk afwijkende nieuwigheden 
hebben en houden. 

Lisse, 2 juli 2012
H.J. de Graaff .

tuinheesters vernietigde, kan ik melden dat 
volgens mij de meest winterharde species F. magel-

lanica alba op het Keukenhofterrein op 10 mei ruimschoots was 
opgekomen en nu waarschijnlijk staat te bloeien. Over species gesproken. 

In deze aflevering van mijn “Product” wil ik het vooral daarover hebben: over in 

product of 

   Holland
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’beltsjeblom’ (Regio 1, Friesland) nr. 2: 
Floraliaplantenkeuring 2012 op 11 augustus, 
Programma reisje 5 september 2012, Belevenissen tussen huis en heg.

’teudebell’n’ (Regio 2, Groningen) nr. 4: Stekkenmarkt 2012, Artikel over roest, witte 
vlieg en cicaden, Die wonderlijke tuinkruiden - deel 1: Salvia officinalis of gewone 
echte Salie, Bemesten.

’De veluwse Fuchsia-bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 3: Verslag voorjaarsvergadering 24 
maart 2012, Barbecue 18 augustus 2012, Busreis 23 juni 2012, Activiteitenkalender.

’zuid gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 4: Voorzitter Jo Kempe vraagt 
zich af of Fuchsialiefhebbers ook Fuchsiavrienden zijn, Botanische Fuchsia’s 34 F. 
campii, F. confertifolia en F. gherigeri door Henk Hoefakker, “Kip in taal”, 
“On”kruiden 20, Stapelbemesting fosfaten.

’Fuchsiaweelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 2: Fuchsiavriendendag 8 sep-
tember 2012, Open Tuinendagen 2012, Extra ledenvergadering 16 juni 2012.

’De gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 3: Dagtocht naar Floriade op 25 
juli 2012, Alweer de taxuskever, Wetenswaardigheden over termen in het fuchsia-
wereldje, Open Tuindagen 2012 op Volkstuinencomplex “De Hofgeest” in 
Santpoort.

’rijnlands regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 4: Najaarsbijeenkomst 29 september 
2012, Busreis 28 juli 2012.

’Furore’ (regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Plantenverkoop show 2012, Verslag voor-
jaarsvergadering op 24 maart 2012, Bezoek aan kwekerij Zeelenberg op 17 april 
2012.

’bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: In Memoriam de heer H. van 
Dam, Busreis 28 juli 2012, Open Tuinen regio 20, Fuchsia in woord en beeld “Mieke 
Meursing”, Nieuwe leden stellen zich voor, Bezoek aan Orchideeënkwekerij in 
Brakel, Open tuinen en puzzeltocht.

’De bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 2: Verslag voorjaarsvergadering 31 maart 2012, 
busreis 13 juli 2012 naar Fleurig 2012 bij Kasteel de Haar in Haarzuilens, Reis 22 
juni 2012 naar Floriade, Foto’s voorjaarsvergadering.

’t vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) juni: Botanische fuchsia’s nr. 17, sectie 
Hemsleyella, Overlijden de heer Ad Verhagen, Jaarverslag 2011, Beschrijving Pink 
Marshmallow.

’Fuchsia koerier’ (regio 25, De Kempen) nr. 65: Fuchsiapotgrond, Verslag bezoek 
aan Orchilim, Fietstocht 18 augustus 2012, Bemesting, Insecten helpen.

regiobladen
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regiobladen

‘Lunters Trots’, M. Appel  1984 NL              AFS-nr.: ---- 
‘White King’ x ‘Dee Copley’

Maarten Appel, de zoon van dokter Sipke Appel, één van de markantste fuchsialiefheb-
bers die ik ontmoette in de 40 jaar die ik mij met fuchsia’s bezighoud, gaf zijn creaties 
als kennelnaam Lunters mee. Hij leerde het vak van zijn vader, die grote bekendheid in 
binnen- en buitenland verwierf met zijn schitterende tuin in Lunteren met een even 
schitterende fuchsiacollectie. Gaandeweg ging die collectie naar Maarten over, die op 
onnavolgbare wijze het geheel in stand hield en met “kunst en vliegwerk” zelfs verbe-
teringen aanbracht, onder andere door een strak bemestingsschema. Natuurlijk begaf 
Maarten zich ook op het veredelingspad en in 1984 behaalde hij in Aalsmeer het Getuig-
schrift van Verdienste van de VKC voor twee grootbloemige dubbele cultivars: ‘Lunters 
Trots’ en ‘Lunters Roem’. In een gesprek naar aanleiding hiervan, wees ik hem er op dat 
het kruisen van gewone dubbele fuchsia’s eigenlijk beneden de waardigheid was van 
iemand die de beschikking had over één  van de grootste collecties species. Zijn volgende 
aanwinsten: ‘Lunters Margriet’ en ‘Lunters Sterretje’ uit 1987, ‘Lunters Klokje’ uit 1988, 
‘Lunters Zon’ uit 1990 en ‘Lunters Rebel’ uit 1991 waren allemaal primaire kruisingen 
met niet al te gemakkelijke species als ouder. Daarmee schaarde Maarten zich onder de 
elite van de Nederlandse veredelaars. Ik vrees dat van die bijzondere aanwinsten niet veel 
meer over is, terwijl de in mijn ogen gewone ‘Lunters Trots’ nog in veel collecties prijkt. 
Na de dood van zijn vader verliet Maarten met zijn gezin de doktersvilla, vernietigde de 
fuchsiacollectie en maakte naam als organisator van plantententoonstellingen. Voor de 
vele liefhebbers van groot en dubbel is ‘Lunters Trots’ een ideaal bezit. Het is een forse 
krachtige groeier, die opgaande bossige struiken vormt. De bloei is rijk en langdurig. Het 
beste resultaat wordt verkregen op lichte niet te zonnige plaatsen.       

H.J. de Graaff 
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Lunters Trots Foto: Flip van den Elshout
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Berba’s Trio Foto: Sjaak Loef
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‘Berba’s Trio’, Bats 1983 NL AFS-nr.: 1930.
‘La Campanella’ x ‘Bridesmaid’.

Het voorvoegsel bij de naam, Berba’s, is afgeleid van de naam Bertus Bats, de echtgenoot 
van Nel Bats-Wesseling. Haar eerste aanwinst noemde ze ‘Berba’ (1979) en de tweede uit 
1981 ‘Berbanella’. Daarna volgden er tot 1989 nog elf. ‘Berba’s Trio’ is daarvan de meest 
uitzonderlijke. Aan dezelfde plant zijn namelijk drie verschillende kroonkleuren te zien. 
Zo zijn daar bloemen met een rozerode kelk en een witte kroon met blauwpaarse vlek-
ken; bloemen met een rozerode kelk met een witte kroon en bloemen met een rozerode 
kelk en een blauwpaarse kroon. Een vierde mogelijkheid levert nog een mix van verschil-
lend gekleurde kroonbladen. Bij dit alles verkleurt het blauwpaars bij oudere bloemen 
nog in paarsrood. Bij een goed bloeiende plant weet je niet wat je ziet. De vermoedelijke 
verklaring is, dat een instabiel gen voor de kroonkleur voortdurend muteert. Om dat 
eff ect in gestekte nakomelingen te behouden moet men altijd stekken nemen van tak-
ken waaraan de verschillende kroonkleuren voorkomen. Uiteraard slaat Trio in de naam 
op de drie voorkomende kroonkleuren. De rijkbloeiende planten vormen van nature 
vrij hoge zelfvertakkende slappe struiken, die het mooist gekweekt worden als hangers 
op een beschutte plaats in gefi lterd licht. Maar let op bij het nemen van de juiste stek-
ken, want planten met maar één kleur bloemen mogen de naam niet dragen en kunnen, 
omdat ze nooit driekleurig worden, maar beter in de compostbak verdwijnen. Dat stek-
ken voor de winter kan nuttig zijn. Veel afstammelingen van ‘La Campanella’ willen als 
volwassen plant wel eens lastig overwinteren. Met jonge planten gaat dat beter. 

H.J. de Graaff 
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auguStuS
Op donder-, vrij- en zaterdagen in augustus 
zijn liefhebbers van Passifl ora’s, Hibiscussen, 
Aristolocha’s, Fuchsia’s en andere (kuip)planten van 10.00 tot 16.00 
uur van harte welkom op de Passifl orahoeve van familie Moerman, Oud Willigerweg 1 
in Harskamp. Tel. 0318-457411. http://www.passifl orahoeve.nl/zorgboerderij.php. Entree 
volwassenen € 5,--. Kinderen € 3,50.

3 t/m 12  Florashow Ootmarsum in het Openluchtmuseum “Lös Hoes” in Ootmarsum.
4 Regio 28, Noord- & Midden-Limburg. Busreis naar de ”Flora Ootmarsum”.
4 Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en Barbecue.
7  Regio 29, Midden Zuid Limburg. Ledenbijeenkomst.
10 t/m 12   Regio 1, Friesland. Fuchsiashow “Oosterse sferen” en Floralia plantenkeuring 

tijdens de show.
11  Regio 3, Drenthe. Bezoek aan Bosbessenkwekerij “de Haarakker “ in Langeveen.
11 Regio 23, West-Brabant. Th emadag en barbecue.
11/12  Regio 23, West-Brabant. Open tuindagen (Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes) 

van 10.00 uur tot 19.00 uur bij fam. Stals van de Velde, Burgemeester Camille 
Leynlaan 23, 9060 Zelzate-Oost. België.
Tel. 09/345.70.48. Gratis entree en koffi  e.

13  Idem. Opening van 13.00 uur tot 18.00 uur.
18 Regio 7, Veluwe. Leden barbecue bij fam. Davelaar te Voorthuizen.
18 Regio 16, De Heuvelrug. Plantenkeuring en Barbecue-dag.
18 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddag.
18  Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijn Trofee bij fam. Megens, Broek-

straat 15 in Gemonde.
18/25 Regio 25, De Kempen. Fietstocht/opkweekwedstrijd.
25  Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. 

Keuring wedstrijdstek bij Henk Takken.

SePtember
2  Regio 29, Midden Zuid Limburg. Inloopzondag IVN Stein: Th ema FUCHSIA’S.
5 Regio 1, Friesland. Reisje naar drie prachtige tuinen in de provincie Groningen. 
8  Fuchsiavriendendag in de Botanische Tuinen te Utrecht.
12 Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee bij fam. Davelaar te Voorthuizen.
22  Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met een lezing door de heer W. Willemsen uit 

Veenendaal over: Rond het huis o.a. aanleg tuin met borders e.d. “Ons Huis”, 
Hovystraat 2 in Ede. Begin om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

22  Regio 11, Noord-Holland Midden. Lezing over veredelen door de heer Jan de 
Groot + keuring wedstrijdplanten.

29 Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp. Aanvang 14.00 uur.
29 Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.

zijn liefhebbers van Passifl ora’s, Hibiscussen, 
Aristolocha’s, Fuchsia’s en andere (kuip)planten van 10.00 tot 16.00 

Kalender
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OktOber
6  Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst in Elp.
6   Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aan-

vang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur.
6 Regio 23, West-Brabant. Najaarsbijeenkomst.
8 Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter.
13  Regio 7, Veluwe. Lezing door Jan Lubbers over botanische reis door 4 woestijn-

gebieden in het zuidwesten van de USA. Zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, 
Epe. Aanvang 14.00 uur.

13 Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
15   Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst bij „Zalzershoof” te 

Hout-Blerick.
16  Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Najaarsbijeenkomst.
20 Regio 2, Groningen. Najaarsvergadering in “de Broeckhof”, aanvang 14.00 uur.
27  Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.

NOvember
3 Ledenraadvergadering NKvF.
5   Regio 15, Midden Nederland. Lezing over biologische bestrijding van ongedierte 

in fuchsia’s.
9  Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
10  Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet. Zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. Aan-

vang 14.00 uur.
10  Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met een lezing door de heer C. Spek uit 

Heerde over Fuchsia’s van stek tot stam. “Ons Huis”, Hovystraat 2 in Ede. Begin 
om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

10  Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst met lezing over orchideeën 
door Jan van der Linden, aanvang 10.00 uur bij Café Den Bartel, Driehoeven 2 te 
Haaren.

19 Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
24 Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.

JaNuari 2013
12   Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met een dialezing door de Fam. Maassen uit 

Ugchelen over: In de klompen van mijn opa. “Ons Huis”, Hovystraat 2 in Ede. 
Begin om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

14 Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter.
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andere kuipplanten (16)
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.

CaLLiStemON CitriNuS – Lampenpoetser
Deze vrij zeldzame, maar mooie plant komt oorspronkelijk 
uit Australië en kan wel 3 m hoog worden. Al bestaan er 
meerdere soorten, C. citrinus is de bekendste met zijn rode 
‘borstelbloemen’. 

verzorging
De Callistemon kan al vroeg naar buiten, maar dek hem 
bij nachtvorst wel af. De plant wordt koel opgekweekt 
met kalkvrij water. Oudere planten worden om de 2 tot 
4 jaar overgepot in vrij zure grond, waar veel turf aan is 
toegevoegd (azalea-potgrond).  
Let daarbij wel op de kwetsbare wortels.
Begin mei gaat de Callistemon naar buiten en wordt op 
een zonnig plekje geplaatst; om de 14 dagen is bijmesten 
gewenst. Na de bloei wordt hij teruggesnoeid om de 
zaadbolletjes niet te laten ontwikkelen. Wil men wel zaad winnen, dat vaak na 1 à 2 jaar rijp is, 
dan moet er een tak blijven staan. De Callistemon is ook goed op stam te kweken.
Laat ook in de zomer de plant niet uitdrogen, want hij herstelt dan moeilijk.
Ziekten en plagen komen nauwelijks voor.

Overwinteren
De Callistemon kan wel tot 5 graden vorst verdragen en kan dus wat later naar binnen. 
Het grootste probleem is een goede plaats te vinden: koel (5-10 graden), in het licht. Bij 
deze omstandigheden bloeit hij later in het voorjaar en vroege zomer. Bij een hogere 
overwinteringstemperatuur zal hij vroeger bloeien, en bij net boven het vriespunt, in de zomer.
Geef in deze periode zeer weinig (kalkvrij) water, maar laat hem niet uitdrogen. De plant zal zich 
dan niet herstellen.

vermeerderen
-  door zaaien. Dat kan het hele jaar bij een temperatuur van 20 tot 25 graden. Dek het zaad 

niet af, want ze kiemen in het licht. De stekken pas overpotten als er 4 bladparen aan zitten. 
Nadien enkele malen toppen. Het eerste jaar kan de bloei uitblijven. 

-  door kopstek, of een korte stek vanaf een zijtak met een hieltje. Dat is het los snijden van 
een takje van de stam, waarbij men een stukje bast van de stam meeneemt. De beste tijd 
hiervoor is in augustus bij 20 tot 25 graden.

tiP
Kalkvrij water is bij deze plant belangrijk. Regenwater opvangen is een mogelijkheid. Men kan ook 
een jute zak met turf enkele dagen in water leggen, waardoor zuurder water wordt verkregen.

Frans van der Vorst
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Fuchsia’s in aquarel – 69  

‘Suppenkaspar’

Dietrich 1992 Dtsl.
‘Whiteknights Pearl’ x ‘Orange Drops’.
Plant met een wat spichtige bloem aan opgaande stengels. De plant is zelfvertakkend maar moet goed 
gesnoeid worden. Het gedicht Suppenkaspar is van de Duitse kinderboekenschrijver/arts Heinrich 
Hoff mann (1809 – 1894) en vertelt over een jongetje dat zijn soep niet wilde eten, steeds magerder 
wordt en er tenslotte aan overlijdt.
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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

‘Jom kippoer’

De Groot 1967 NL.

Zaailing van ‘Swingtime’.
Hangfuchsia met fraaie, roze-witte bloemen. Jom Kippoer, of Grote Verzoendag, wordt als belangrijk-
ste dag beschouwd in het Jodendom. 
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Fuchsiavriendendag
8 september 2012

arels Nina   awake Sweet Love

Bij deze willen wij, als Hoofdbestuur, jullie uitnodigen voor onze Fuchsiavriendendag in de Bota-
nische Tuinen te Utrecht.

Programma Fuchsiavriendendag

10.15 uur Opening door de voorzitter van de NKvF  de heer Mario de Cooker.

10.20 uur-  Lezing over biologische bestrijdingsmiddelen door de heer Sjaak Boswijk,
11.00 uur van Mertens BV, Wachendorffzaal.

11.15 uur- Diapresentatie Europese tuinen door de heer Flip van den Elshout,
12.15 uur Wachendorffzaal.

13.15 uur- Lezing v.d. Knaap Holland Potgrond door de heer Geerten van Eldik,
14.00 uur Wachendorffzaal.

14.15 uur - Diapresentatie Europese tuinen door de heer Flip van den Elshout,
15.15 uur Wachendorffzaal.

15.30 uur  Prijsuitreiking fotowedstrijd door de heren Henk Takken en Cor Boom.

15.45 uur Prijsuitreiking landelijke wedstrijdplanten door mevrouw Jo Kempe, regio 8.

16.00 uur  Sluiting Fuchsiavriendendag 2012.

• Hebt u zich nog niet opgegeven, dan kan dit nog vóór 20 augustus, bij Gerard Rosema of 
Huub Steeghs (Telefoonnummers: zie Fuchsiana van juni)

• 
Misschien denkt u erover om u zonder van te voren op te geven toch te komen. Indien 
dat zo is dan willen wij u vragen om ons toch even te laten te weten dat u komt. Tot 
nu toe zijn er nog te weinig aanmeldingen. De kosten voor de organisatie van deze dag 
zijn zo hoog dat we minimaal 150 tot 200 mensen hopen te begroeten. Bij te weinig 
aanmeldingen zullen we helaas genoodzaakt zijn deze activiteit af te gelasten. Dit zal dan 
vermeld worden op de website van de NKvF. Ook zal er naar de regiosecretarissen een 
bericht gestuurd worden, indien het niet doorgaat.
Dus informeer eind augustus bij jullie secretaris of kijk op de website of de 
Fuchsiavriendendag definitief doorgaat!
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• In de Fuchsiana van juni staan ook de deelnemers en standhouders vermeld.
o Aat van Wijk heeft vanwege andere verplichtingen  afgezegd voor deze dag.
o  Bijgevoegd moet worden: kwekerij Gerrit van der Velde uit Heerde met zijn informatie 

en verkoopstand winterharde fuchsia’s.
• Voor de loterij worden enveloppen met een lot erin, waarop staat of je prijs hebt of niet, 

verkocht voor € 1,- per stuk. Dit is om de kosten voor deze dag enigszins te drukken.
• Drie sponsoren steunen ons financieel deze dag, te weten:

■ Van der Knaap Holland Potgrond.
■ Mertens BV IJsselmuiden.
■ Kwekerij Zeelenberg Rijswijk.

• Denkt U nog aan de wedstrijdplanten? Opgave, zie Fuchsiana van juni.
• Zo ook de foto’s voor de fotowedstrijd.

Namens het Hoofdbestuur wensen wij u een heel mooie en hopelijk zonnige Fuchsiavriendendag  
toe op 8 september.

Gerard Rosema en Huub Steeghs

Namens	  het	  Hoofdbestuur	  wensen	  wij	  u	  een	  heel	  mooie	  en	  hopelijk	  zonnige	  Fuchsiavriendendag	  	  toe	  op	  
8	  september.	  

	   	   	  
Gerard	  Rosema	  en	  Huub	  Steeghs	  

	  
	  

	  
Routebeschrijving	  Botanische	  Tuinen,	  het	  Kassencomplex	  (zie	  tevens	  de	  plattegrond)	  
	  
Openbaar	  vervoer	  
Vanaf	  Station	  Utrecht	  Centraal	  neemt	  u	  buslijn	  11	  naar	  de	  Uithof.	  Bussen	  vertrekken	  om	  de	  3-‐5	  minuten	  
en	  de	  busreis	  duurt	  ongeveer	  20	  minuten.	  Stapt	  u	  uit	  bij	  halte	  Botanische	  Tuinen.	  	  
	  
Auto	  
Met	  de	  auto	  neemt	  u	  op	  de	  snelweg	  A28	  de	  afslag	  Uithof.	  U	  kunt	  vervolgens	  op	  twee	  manieren	  naar	  de	  
Botanische	  tuinen.	  
	  

Voor	  de	  bezoekers	  namens	  de	  NKvF	  
1	   Via	  de	  hoofdingang,	  Budapestlaan	  17;	  nadat	  u	  de	  snelweg	  verlaten	  heeft	  en	  de	  richting	  Uithof	  

genomen	  heeft	  maakt	  de	  weg	  eerst	  een	  bocht	  naar	  rechts	  (stoplichten),	  dan	  naar	  links.	  U	  neemt	  
vervolgens	  tweemaal	  de	  eerste	  afslag	  rechts.	  U	  bent	  nu	  op	  de	  Budapestlaan	  bij	  de	  botanische	  tuinen	  
alwaar	  parkeerplaatsen	  zijn	  (Budapestlaan,	  Leuvenlaan	  en	  Princetonlaan).	  Bij	  de	  ingang	  van	  de	  
Botanische	  Tuinen	  meldt	  u	  zich	  bij	  de	  infostand	  van	  de	  NKvF.	  

	  
Voor	  het	  aanvoeren	  van	  de	  wedstrijdplanten	  
2	   Via	  de	  achteringang	  aan	  de	  Harvardlaan	  10;	  nadat	  u	  de	  snelweg	  verlaten	  heeft	  en	  de	  richting	  Uithof	  

genomen	  heeft	  maakt	  de	  weg	  een	  bocht	  naar	  rechts	  (stoplichten).	  Direct	  daarna	  maakt	  de	  weg	  een	  
bocht	  naar	  links.	  In	  deze	  bocht	  neemt	  u	  de	  afslag	  naar	  rechts.	  U	  bent	  nu	  op	  de	  Uppsalalaan.	  	  

	   Vandaar	  de	  Harvardlaan	  in	  alwaar	  u	  aan	  het	  eind	  het	  Kassencomplex	  vindt.	  	  

kassencomplex 

park
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routebeschrijving botanische tuinen, het kassencomplex (zie tevens de plattegrond)
OPeNbaar vervOer
Vanaf Station Utrecht Centraal neemt u buslijn 11 naar de Uithof. Bussen vertrekken om de 3-5 
minuten en de busreis duurt ongeveer 20 minuten. Stapt u uit bij halte Botanische Tuinen. 
autO
Met de auto neemt u op de snelweg A28 de afslag Uithof. U kunt vervolgens op twee manieren 
naar de Botanische Tuinen.
vOOr De bezOekerS NameNS De NkvF
1  Via de hoofdingang, Budapestlaan 17; nadat u de snelweg verlaten heeft en de richting Uit-

hof genomen heeft maakt de weg eerst een bocht naar rechts (stoplichten), dan naar links. 
U neemt vervolgens tweemaal de eerste afslag rechts. U bent nu op de Budapestlaan bij de 
Botanische Tuinen alwaar parkeerplaatsen zijn (Budapestlaan, Leuvenlaan en Princeton-
laan). Bij de ingang van de Botanische Tuinen meldt u zich bij de infostand van de NKvF.

vOOr het aaNvOereN vaN De weDStriJDPLaNteN
2   de achteringang aan de Harvardlaan 10; nadat u de snelweg verlaten heeft en de richting 

Uithof genomen heeft maakt de weg een bocht naar rechts (stoplichten). Direct daarna 
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de afslag naar rechts. U bent nu 
op de Uppsalalaan. 

 Vandaar de Harvardlaan in alwaar u aan het eind het Kassencomplex vindt. 
  U rijdt de poort binnen en dan links achter het kassencomplex langs, naar de plaats waar 

de wedstrijd plaats vindt.
 Na het lossen rijdt u naar de parkeerplaats bij de hoofdingang, alwaar u kunt parkeren.

kaNtkriNg ‘De waaier’, harmeLeN (heeFt StaND 
tiJDeNS De FuChSiavrieNDeNDag).

In 1980 is Kantkring ‘De Waaier’ opgericht en heeft ruim 
100 leden, afkomstig uit de regio rond Harmelen en ook (ver) 
daarbuiten. Het belangrijkste doel van deze vereniging is het 
promoten van kant. Hiertoe komen de leden vier maal per jaar bijeen 
in recreatiecentrum H2O te Harmelen voor lezingen en workshops, 
waarvan de inhoud wordt bepaald door een jaarthema. Kantpromotie geschiedt ook door 
het organiseren van tentoonstellingen, demonstraties van kantklossen bij evenementen en 
kantkloslessen in het basisonderwijs. De leden komen natuurlijk ook bij elkaar om ideeën uit 
te wisselen en met plezier samen te kantklossen.

Sinds het 25-jarig lustrum van ‘De Waaier’ in 2005 vinden de activiteiten van de kantkring 
plaats aan de hand van een jaarthema. Achtereenvolgens waren dit: ‘Tassen’, ‘China’, ‘Sieraden’, 
‘Italië’, ‘Holland’, ‘Tafel aangekleed, gekleed aan tafel’ en ‘Van Oostkant naar Westkant’. 2012 
staat in het teken van het thema ‘Klossen met de Franse Slag’.
Tijdens de lezingen en workshops maken de leden kennis met moderne en/of klassieke kant-
technieken. De ‘Lace Lady’ presenteert tijdens iedere kringbijeenkomst het door leden meege-
brachte kantwerk. Gasten zijn van harte welkom bij Kantkring ‘De Waaier’.

Meer informatie: 
www.kantkringdewaaier.nl
info@kantkringdewaaier.nl
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LaNDeLiJke weDStriJDeN 
zaterdag, 8 september 2012

De Landelijke Fuchsiawedstrijden vormen dit jaar weer een onderdeel van de Fuchsiavrien-
dendag die georganiseerd wordt in de Botanische Tuinen te Utrecht.
Regio 8, Zuid Gelre, nodigt elke fuchsialiefhebber uit aan deze wedstrijden deel te nemen. 
Een deskundige jury zal de planten beoordelen.

Er zijn vijf verschillende categorieën, waarvoor onderstaande verkorte reglementen gelden. 
Wellicht ten overvloede willen wij wijzen op de beperking voor wat betreft de potmaat. Deze 
mag maximaal een doorsnede hebben van 50 cm. Deze regel geldt voor alle categorieën, 
tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Al eerder is hierop geattendeerd.

Jhr. ir. N.J. van Suchtelen trofee.
Er zijn geen beperkingen voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, vorm, kleur, enzovoorts.

Newmancup.
Bestemd voor de mooiste buisvormige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten 
opzichte van de sepalen verhoudt als 3:1. Voor wat betreft cultivar, ouderdom, kleur, enzo-
voorts gelden geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze categorie 
valt, beslist de keuringscommissie.

mia goedman trofee.
Bestemd voor de mooiste Botanische fuchsia. Er gelden geen beperkingen voor wat betreft 
ouderdom, kleur, enzovoorts.

arends trofee.
Wedstrijd om de mooiste dubbele hangfuchsia. Potmaat 26 cm. Voor soort cultivar, ouder-
dom, potkleur, enzovoorts gelden geen beperkingen.

NkvF-bokaal.
De fuchsia moet van Nederlandse origine zijn. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan 
de hand van de officiële cultivarlijst. Er worden geen beperkingen gesteld aan kleur en vorm 
van de plant.

Alle planten dienen gezond, zonder ongedierte en in schone pot te worden aangeleverd.

inleveren van planten:
Op 8 september van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Toon bij het inschrijven uw ledenpas en draag zorg voor een lijstje met de plantennamen.

Voor de overige tijden wordt verwezen naar het programma van de vriendendag.

Inlichtingen: Hans van Aspert, tel.nr. 026-3512122.

131

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 4 • Augustus 2012



PLaNteN eN huN LegeNDeN.
auteurs:  Jurrie meulenhoff en Sophieke Nijhuis
Omvang: 192 blz.
Formaat: 230 mm. x 170 mm. x 14 mm.
uitgeverij: wbooks te zwolle
iSbN: 978 90 400 0709 5
Prijs: € 22,50

Planten en hun legenden. 
Dit boek is een boeiend naslagwerk over planten waar een verhaal 
aan zit. De verhalen gaan over het gebruik van planten in de 
mythologie, religie, hekserij, folklore, heraldiek, Mariaverering en 
bloementaal. Het is geschreven onder auspiciën van de Kruiden-
tuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum dat dit jaar 

honderd jaar bestaat.
Planten met een verhaal staan in de natuur, in parken en in tuinen. In dit boek worden ze legen-
deplanten genoemd. Ook is er aandacht voor vernoeming van personen, zogenaamde naamplan-
ten, en het fenomeen tijd (de zonnewijzer-planten).
Ook wordt onze favoriete plant de fuchsia genoemd en wel 
de Fuchsia magellanica Lam., met daarbij een korte beschrij-
ving van de geschiedenis van de fuchsia vanaf het begin van 
de 16e eeuw.
Dit boek bevat veel waardevolle informatie. Van elke catego-
rie legendeplanten is een beschrijving opgenomen. Daar-

naast bevat het boek beschrijvingen van 
specifieke planten, veelal vergezeld door 
een foto. Ongeveer 200 planten komen 
aan de orde. Sommige vertegenwoordigen 
één categorie, andere kunnen in meerdere rubrieken worden onderverdeeld. 
Verklarende naamlijsten maken het boek compleet.

Sjaak Loef

reCtiFiCatie

In de Fuchsiana van juni 2012 staat op blz.100 bij de laatste foto helaas de verkeerde naam. 
De juiste naam is: F. encliandra ssp. tetradactyla (vrl).

Ten onrechte is in de juni-editie van Fuchsiana vermeld dat regio 28 een Fuchsia- en 
Kuipplanten Jubileumshow organiseert van 27 t/m 29 juli 2012.

PLaNteN eN huN LegeNDeN.
auteurs:  Jurrie meulenhoff en Sophieke Nijhuis

boekbespreking

Tulipa Rembrandt

Aconitum napellus
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botanische Fuchsia’s – 9 
Sectie encliandra. 
Dit is alweer het tweede stukje over de sectie Encliandra en 
dit keer gaan we de soort F. microphylla behandelen.
Zoals de vorige keer al gezegd, is ook dit een soort uit 
Midden-Amerika. 
De naam microphylla geeft al aan, dat deze soort hele 
kleine blaadjes heeft. F. microphylla is onderverdeeld in zes 
ondersoorten. Als is gebleken dat er meerdere 
ondersoorten binnen een soort benoemd moeten worden, 
wordt de oudste (eerste) bekende (beschreven) vorm de 
ondersoort met de soortnaam als ondersoortnaam. In dit 
geval dus F. microphylla ssp.microphylla. Was de 
F. encliandra van de vorige keer echt tweehuizig (mannetjes en vrouwtjes), de F. microphylla is 
gynodioecisch, d.w.z. er zijn tweeslachtige bloemplanten en er zijn vrouwelijke bloemplanten.
F. microphylla ssp.microphylla heeft donkere glimmende blaadjes en prachtig rode bloemetjes. 
De bessen van de F. microphylla zijn rond en worden glimmend zwart. 
Vogels zijn er gek op en ik ook.

F. microphylla ssp.aprica is er in twee verschijningsvormen. De ene vorm heeft ook van die 
mooie donkergroene, glimmende wat hardere blaadjes. De ander heeft iets grotere, lichtere en 

slappere bladeren. De bloemetjes van beide vormen zijn wel 
helderrood, maar de kelk- en kroonblaadjes zijn veel kleiner 
dan die van F. microphylla ssp.microphylla. Aprica betekent 
zonnig. Deze soort werd voor het eerst gezien in een open, 
zonnige plek. Misschien hebt u wel eens een soort gezien of 
gehad met de naam F. michoacanensis. Dat is dus één van die 
foute naamgevingen. Want het is namelijk de vrouwelijke 
plant van de F. microphylla ssp.aprica. De vrouwelijke 
bloempjes zijn nog niet half zo groot als de tweeslachtige 
bloemen. Michoacan is een provincie in Mexico.

F. microphylla ssp.hidalgensis heeft kleine ovale getande blaadjes en witte bloemen. Deze soort 
vormt liaanachtige takken die overal 
tussendoor hangen. Het wordt dus geen 
mooie struik, tenzij je hem leidt, snoeit en 
opbindt. Maar als vaste plant is het 
eigenlijk wel grappig om hem overal 
tussendoor te zien gaan. Hidalgo is ook 
een provincie in Mexico. Ook bij deze 
plant heeft de vrouwelijke vorm een 
andere naam gehad en wel F. reflexa. 

F. microphylla ssp.microphylla1 (twsl.)

F. microphylla ssp.aprica (vrl.)

F. microphylla ssp.hidalgensis (twsl.)
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Reflexa betekent teruggeslagen. Dit slaat op de kelkblaadjes die helemaal teruggeslagen langs de 
kelkbuis liggen.

F. microphylla ssp.quercetorum is aan zijn blaadjes al te herkennen. Ze zijn klein en donkergroen, 
maar vooral: ze hebben een licht gegolfde rand. 
De bloemen lijken op die van F. microphylla ssp.
aprica. Quercetorum komt van de 
geslachtsnaam voor eik; Quercus. Hier dus in de 
vorm van: voorkomend in eikenbossen.

F. microphylla ssp.hemsleyana heeft meer rozerode 
bloemen met lichte kroonblaadjes. Ook deze heeft net als F. microphylla ssp.aprica verschillende 
bladvormen. De bloemetjes van de planten 
met de kleine, donkergroene blaadjes zijn 
donkerder rozerood dan de bloemetjes van de 
planten met de lichter groene bladeren. 
Hemsleyana is genoemd naar de taxonoom 
William Botting Hemsley. F. minutiflora is de 
foutieve naam voor de vrouwelijke plant, maar 
het duidt wel aan dat de vrouwelijke 
bloemetjes heel klein zijn (minuta=klein).

Dan is er sinds kort de F. microphylla ssp.
chiapensis. Dit is een vorm die voorheen bij de 
F. microphylla ssp.aprica hoorde, maar nu toch een eigen naam heeft gekregen. Chiapas is ook 
een Mexicaanse provincie.

Het leuke van deze soorten, en 
trouwens ook van de andere 
soorten binnen de Sectie 
Encliandra, is dat ze redelijk 
winterhard zijn. Ze hebben 
wel wat extra bladbedekking 
nodig. Ze stonden bij mij al een 
paar jaar in de tuin en kwamen 
steeds weer terug.  Nu na de 

laatste winter niet meer. Ze komen duidelijk later boven de 
grond dan de F. magellanica en bovengronds sterven ze echt altijd helemaal af. Maar ze komen uit 
de wortels toch weer op. Probeert u het eens. Let wel op dat door de hoeveelheid bessen er ook 
heel wat zaailingen in de tuin komen. Deze mogen nooit dezelfde naam krijgen als de ouderplant, 
omdat niet bekend is wie de vaderplant is. Dat vertellen de bijen en hommels u er niet bij. Als 
u die zaailingen niet wilt, is dat dus een plant op een ongewenste plaats en dus “onkruid”. Maar 
over onkruid schrijf ik andere stukjes. 
Volgende keer verder met deze sectie.

Henk Hoefakker

F. microphylla ssp.quercetorum (twsl.)

F. microphylla ssp.hemsleyana (vrl. en twsl.) 

F. microphylla ssp.chiapensis (vrl.)
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Fotopuzzel 68
zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. “Kwintet”
2. “Veenlust”
3. “Seventh Heaven”
4. “Balkonkönigin”
5. “Elfriede Ott”
6. “Leverkusen”

1 2 3

uw oplossing vóór 3 oktober 2012 zenden: 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 
- óf per e-mail aan eindredactie@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 u: óf meespeelt 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 67:
1. ’Bonnie Lass’
2. ’Medalist’
3. ’Royal Velvet’

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 67 kwam ‘uit de bus’: 
Mevrouw N. van Vliet-Paul te Nieuwerkerk aan den IJssel.
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F. Paniculata Foto: J. Pieters


