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Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment

3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen
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www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2014 met vele nieuwe Fuchsia’s en pelargoniums, 
verkrijgbaar door €5,95 over te maken op IBAN:NL31RABO 0154673951

Openingstijden:

1 mrt t/m 28 juni 

2 juli t/m 25 okt
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wo, do
vr, za
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9:00  - 17:00  uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Koninginsdag | 11:00 - 17:00

1 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop
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Van de voorzitter

 
Het jaar 2013 is ten einde.
 
De feestdagen zijn voorbij; helaas was
er geen witte Kerst. We hebben toch
deze dagen leuk doorgebracht met de

kinderen en kleinkinderen.
Ook hadden Helma en ik weer een week aan ons
Oostenrijks kerstdorp gebouwd, dit geheel met ski-
piste, bobsleebaan en natuurlijk loopt er ook een
trein door het dorp. Dit wordt altijd zeer gewaar-
deerd door de kinderen maar vooral door de klein-
kinderen. Hier kunnen ze uren naar kijken als alles
loopt en draait. Maar de kleinste, dat is Maartje, wil
nog wel eens met haar vingertjes ergens aan zitten
zodat er weer iets ontspoort, en opa mag dit dan
weer oplossen.
Ook in de tuin was de kerstdecoratie volop aanwe-
zig. Zo hadden we een verlichte kerstboom van vier
meter hoog. Ook de vliegende Kerstman en de ver-
lichte sneeuwman waren weer aanwezig. 
 
Op verenigingsgebied is er niet zoveel te melden.
We kunnen natuurlijk terug kijken naar 2013 maar
alles is gladjes verlopen.
 
Wat de fuchsiaplanten betreft: die staan te rusten in
de kas, daar is niet veel werk aan.
Wat ik wel aan het doen ben, is me bezinnen wat ik

voor het komende jaar aan planten over wil houden.
Er zijn toch enkele soorten die het afgelopen jaar
een beetje zijn tegen gevallen, wat groei en bloei
betreft. Maar zoals bij veel van onze leden worden
er elk jaar op shows en bij bezoeken aan kwekerijen
weer nieuwe soorten aangekocht zodat de tuin toch
weer vol komt te staan.
 
Het is nu 2014.
Het eerste wat Helma en ik in 2014 zijn gaan doen
is het organiseren van de Nieuwjaarsbijeenkomst op
5 januari voor regio 28. Dit was nog een hele klus,
daar onze regio uit + 80 leden bestaat.
 
2014 wordt hopelijk een jaar waarin we als NKvF
weer veel activiteiten gaan organiseren en waarin ik
veel van onze leden hoop te ontmoeten. Zo kunnen
we al met trots mededelen dat we dit jaar weer een
mooie locatie hebben gevonden voor onze Vrien-
dendag op 6 september. Deze zal gehouden worden
bij de prachtige Museumboerderij ,,De Smedekinck’’
in Zelhem.
 
Rest mij nog u en de uwen een bloemrijk maar
vooral een gezond 2014 toe te wensen.
 
Cor van Empel
 
 

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het APRIL-NUMMER in 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzon-
den, uiterlijk woensdag, 5 maart 2014 vóór 14.00 uur, in het bezit te zijn van de redactie: Sparren-
gaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
 
Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van de websi-
te van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de re-
dactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Oproep notulist(e)

ZEER DRINGEND GEZOCHT!!
 
Ter verlichting van de werkzaamheden van onze secretaris zoekt het hoofdbestuur een notulist(e) voor
het verslaan van de vergaderingen van het hoofdbestuur (4 x per jaar) en de ledenraadvergaderingen
(2 x per jaar). Deze vergaderingen vinden in principe altijd plaats in multifunctioneel centrum “De Hilt” te
Eemnes.
Dit is geen bestuursfunctie en de notulist(e) heeft dan ook geen stemrecht.
Geboden wordt een hele fijne werksfeer, vergoeding van de reiskosten ad € 0,19 per km en lunchkosten
voor rekening van de NKvF.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Margo Vaandrager, secretaris van het HB.
Tel. 072 – 5051789.

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 5



Van de redactie

  

Je kunt het merken, vooral als het helder is. De
dagen worden weer langer. Ik loop wat vaker de
tuin in en zie voor mijn geestesoog volle pergola's
met bloeiende fuchsia's. Aan het oppotten en water
geven denk ik nog even niet, maar de aarde moet
nodig besteld worden en het nakijken van de pot-
ten, standaards, e.d. staat op de planning. Een ze-
kere opwinding begint zich weer meester te maken
van mij en ik neem me voor om de catalogi van
onze kwekers te gaan bekijken om inspiratie op te
doen.
Een zekere analogie met de feestdagen valt mij wel
op. Van te voren kijk ik er erg naar uit en begin ik
enthousiast met optuigen en alles wat erbij hoort. Ik
geniet elke dag van de lampjes en de boom maar
als het spul weer opgeruimd is ben ik toch blij en
opgelucht. Het geeft een gevoel van ruimte en rust
(voor even). Met de fuchsia's gaat het vergelijkbaar.
Ik vind het vreselijk om de schaar erin te zetten en
alles op te ruimen maar als mijn tuin eenmaal leeg
is en de fuchsia's zitten veilig in hun winterberging
ben ik opgelucht en geniet ik van de rust. Voor een
paar maanden... Dan kan ik in het voorjaar er weer
enthousiast aan beginnen.
Gisteren was ik op de nieuwsjaarsreceptie van onze
regio en ook daar was te merken dat er uitgekeken
werd naar het nieuwe seizoen. Dit komt natuurlijk
ook doordat het tot nu toe zó zacht is geweest dat
er al van alles opkomt, van bolletjes tot (helaas)
gras en onkruid. Ik hoorde enthousiaste verhalen
over sneeuwklokjes, overvloedig bloeiende rozema-

rijnplanten en zelfs nog bloeiende rozen. In mijn
tuin staan mijn winterharde fuchsia's (Saturnus en
Linda Goulding) ook nog rijk te bloeien alleen is de
kleur wat bleker.
Ook voor de redactie gaat er een bijzonder seizoen
beginnen; dit wordt namelijk de 50e jaargang van
ons blad. Een leuke aanloop naar de 50e verjaardag
van de vereniging volgend jaar. Voor wie het nu niet
meer begrijpt: de eerste jaargang is het jaar vóór
de eerste verjaardag. We gaan hier op diverse ma-
nieren aandacht aan besteden o.a. door het plaat-
sen van stukjes en verhalen uit de beginjaren. Hier-
onder de voorpagina en het stukje van de secretaris
van nummer 1 van het NKvF Bulletin uit 1965. Er
werd toen een oproep gedaan om onze vereniging
goed te verzorgen en te laten groeien en de hoop
was om 2000 leden te krijgen die met elkaar wel
2.000 soorten fuchsia's zouden hebben. Nu is het
aantal soorten flink gestegen maar ook nu is een
oproep op zijn plaats om onze 2.000 leden niet al-
leen te behouden maar het ledental ook weer te
laten groeien. Want zoals iedereen weet loopt het
aantal leden terug en is het moeilijk om nieuwe
leden voor onze vereniging te winnen. Ook in deze
tijd zal er hard aan gewerkt moeten worden om
onze vereniging levensvatbaar te houden en zijn
ideeën en inzet om dit voor elkaar te krijgen nood-
zakelijk. Ik hoop dat ook deze oproep gehoor vindt
en de vereniging weer zal gaan groeien.
Veel leesplezier.
                                                         Ria Nauta
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Januari 2014 
 
Overleden: Nieuwe leden: 
 
Mevrouw E. Knoppert - van Nijhuis Putten     Mevrouw T.J.M. Osinga   Ottersum 
Mevrouw L.E. Kers - Mol  Everdingen    De heer J.A.M.G. Vogels   Aarle-Rixtel 
De heer J. Diever   Ter Idzard    De heer F.C. Nievaard   Badhoevedorp 
Mevrouw G. Rustemeijer - Dooper IJmuiden    De heer A. van Santen   Bennekom 
De heer J. Postema      St. Annaparochie 
De heer F. Smedts       Deurne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 geschieden vóór 1 november van het desbetreffende 
boekjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail of via onze website NKvF.nl  
plaatsvinden. De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks te geschieden bij de ledensecretaris 
van de landelijke 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 eerstvolgende 
boekjaar. 
 
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 ledensecretaris@nkvf.nl. 
 
Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris. 

Zoals u allemaal weet en ervaart is het digitaal communiceren en werken tegenwoordig niet 
meer weg te denken. 
 
Velen zien het als een vooruitgang, anderen denken daar heel anders over. De NKvF ziet vele 
voordelen in de mogelijkheden van het digitaal kunnen werken en communiceren en gebruikt 
die al geruime tijd naar volle tevredenheid. 
 
Graag zouden wij ook de mogelijkheid hebben om, op momenten dat dit noodzakelijk en/of 
wenselijk is, de leden rechtstreeks te kunnen benaderen via e-mail. Het programma van de 
ledenadministratie is daar sinds kort voor ingericht. Wij beschikken echter over een zeer beperkt 
aantal e-mailadressen. Daarom doen wij hierbij een oproep aan alle leden die beschikken over 
een e-mailadres om deze aan ons door te geven. Het enige dat u hoeft te doen is een e-mail 
sturen naar het ledensecretariaat (ledensecretaris@nkvf.nl) met als onderwerp  
“E-mailadres” en uw naam en uw lidnummer. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat wij deze 
gegevens niet aan derden zullen verstrekken. 
 
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs. 
  

Van het ledensecretariaat
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De tweede Groep van de Sectie Fuchsia is de Decus-
sata Groep.
 
Er behoren 4 soorten toe en wel F. decussata,
F. ferreyrae, F. fontinalis en F. sancta-rosae.
F. decussata is een klein-bladige en klein-bloemige
soort die in Centraal-Peru ontdekt is door Hipólito
Ruiz López en José Pavón Jiménez tussen 1778 en
1788. Publicatie vond plaats in 1802 in Flora peruvi-
ana et chilensis volume III (zie titelpagina). Decus-

sata betekent: kruisgewijs. Hij is zo genoemd van-
wege de kleine paarsgewijze blaadjes die precies in
een rechte hoek op elkaar staan. Van boven af ge-
zien zie je dan precies 4 rijen blaadjes in een kruis-
vorm. Het zijn warrige struikjes die steun nodig heb-
ben van andere planten. De zijtakjes hebben gauw
de neiging om naar beneden te kronkelen. Ik heb
hem meestal in een gemetselde bak staan waar hij
ook langs kan hangen. Hij heeft mooie donkergroe-
ne blaadjes en kleine bloemen (2,5 cm). De bloe-
men hebben een rode buis en kelkblaadjes en daar-
in een oranje kroontje. Aan de warrige groei kun je

Botanische fuchsia’s – 17: Sectie Fuchsia: Decussata Groep

                  Flora peruviana et chilensis volume III

F. decussata                                          Foto: Henk Hoefakker

F. ferreyrae                                          Foto: Henk Hoefakker

zien dat hij thuis hoort in het kreupelhout, waar hij
zich dan, steunend op andere struiken, kronkelend
omhoog werkt. En dat is dan op een hoogte van
2.900 - 3.400 m.
F. ferreyrae werd beschreven door Paul Berry in
1982. De naam was een eerbetoon aan Dr. Ramon
Ferreyra, de voormalige directeur van het Natuur
Historisch Museum in Lima en een belangrijk Peruvi-
aans botanicus en plantenzoeker, die veel fuchsia’s
verzamelde in de afgelegen delen van Peru.
F. ferreyrae is een opgaande, bijna klimmende
struik met afhangende zijtakken. Hij heeft donker-
groene, elliptische tot ovale blaadjes (20-28/10-30
mm) met kleine kliertandjes. De bloem is in totaal
zo’n 4,5 cm lang met een donkerrode tot donkervio-
lette trechtervormige buis met verdikte basis, don-
kerrode tot donker roodviolette kelkbladen en rood
tot roodviolette kroonbladen. In het boek van Dave
Green staat een veel lichtere variant met foto. En
dat is precies degene die wij hier in Nederland heb-
ben. Hij komt uit Centraal-Peru en groeit daar op
open plekken in de vochtige bossen op een hoogte
van 2.600 - 3.150 m. Hij is nauw verwant aan
F. decussata.
F. fontinalis werd beschreven in 1940. “Fontinalis”

F. fontinalis                                          Foto: Henk Hoefakker
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betekent: groeiend bij of in een bron. Denk bij de
naam maar aan fontein. De botanicus die de soort
beschreef, James Francis Macbride, gaf toe dat de
naam op een heleboel soorten fuchsia’s van toepas-
sing is, maar hij kon geen ander kenmerk bedenken
om hem naar te noemen. F. fontinalis is een op-
gaande tot klimmende struik met uitspreidende zij-
takken. De bladeren staan vaak in kransen en zijn
elliptisch tot speervormig, tot wel 11 cm lang en 3,5
cm breed. Onderin groter dan bovenin met een ge-
tande bladrand. Hij bloeit zeer rijk in dichte groepen
uit de bovenste bladoksel of in eindstandige bossen.
De bloembuis is rood of roze, bijna cilindrisch tot
trechtervormig, de kelkbladen zijn glanzend roze of
rood (13 mm lang en 3 mm breed) en de kroonbla-
den zijn rood, speervormig (9 mm lang en 3 mm
breed). Hij komt uit Noord-Peru en groeit daar in
dicht struikgewas of op rivieroevers op een hoogte
van 2.900 - 3.400 m.
F. sanctae-rosae werd beschreven in 1898 door de
botanicus Otto Kuntze, die hem noemde naar de
stad Santa Rosa in de bergen van Bolivia, waar hij
zelf deze soort verzamelde. Hij komt naast Bolivia
ook in Zuid-Peru voor. Het is een opgaande, goed
vertakkende struik met gladde donkergroene blade-
ren (aan de onderkant een stuk lichter). Deze zijn
lancetvormig tot smal elliptisch (tot 14 cm lang en 4
cm breed) met spitse punt en licht getande rand. Hij

bloeit rijk uit de bovenste bladoksels. De bloemen
zijn helder oranjerood en tot 4 cm lang. Het is een
vrij makkelijke plant en ik denk dat dit de meest be-
kende is van deze groep. Hij groeit in de vochtige
nevelbossen en op de stenige hellingen op een
hoogte van 1.400 - 3.000 m.
Volgende keer de denticulata-groep.
 
Henk Hoefakker

F. sanctae-rosae                                    Foto: Henk Hoefakker

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Beschrijvingsgroep.
 
Op 22 februari komt de beschrijvingsgroep bijeen.
Dan zullen de plannen voor 2014 worden bespro-
ken.
Tevens zullen dan de stekken van de planten die
men in 2014 wil beschrijven onder de aanwezige
leden worden uitgereikt.
Wat de beschrijvingsgroep zoal doet is op de websi-
te van de NKvF onder de UTC te zien.
Het is nog steeds een enthousiaste groep, die nog
steeds een aantal actieve mensen goed kan
gebruiken!!
 
Botanische Groep.
 
De volgende vergadering van de Botanische Groep
staat gepland voor zaterdag, 1 maart 2014, bij de
familie de Boer in Blesdijke, Markeweg 78.
Telefoon: 0561-452463.

De vergadering begint om 10.30 uur.
Commissieleden worden vriendelijk verzocht zich in
geval van verhindering, minimaal 1 week vóór de
vergadering af te melden bij Tiny van der Sande of
bij Jan de Boer zelf.
 
Verder zijn er voor het komende jaar nog twee ver-
gaderingen gepland en wel op:
zaterdag 31 mei 2014 bij Henk Westerhuis in
Rheden, en zaterdag 30 augustus 2014.
 
Zie voor vervolg: pagina 11
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Foto 1: Variatie in bloemgrootte binnen de witroze zaailingen

Op dit moment bestaat er nog steeds geen echt
witte F. triphylla, en zijn er slechts weinig (bijna)
witte triphyllahybriden. En iets dat nog niet bestaat
(denk hierbij aan de gele fuchsia!) heeft toch altijd
een bijzondere aantrekkingskracht. Er wordt daarom
al vele jaren geprobeerd om een witte triphylla te
maken.
De eerste bijna witte F. triphylla was ‘Challenge’ uit
1983, gemaakt door de Nederlandse veredelaarster
Drude Reimann. Deze fuchsia, waarschijnlijk ont-
staan uit een zelfbestuiving van F. triphylla, bestaat
echter niet meer. Een aantal jaren geleden is het de
Nederlandse veredelaar Hans van der Post (u weet
wel, van bijvoorbeeld ‘Postiljon’ en ‘Pangea’) gelukt
om een zachtroze F. triphylla ‘HvdP’ te maken uit
een zelfbestuiving van F. triphylla ‘Herrenhausen’.
Deze fuchsia is slechts op beperkte schaal verspreid
onder een aantal veredelaars voor verdere kruisin-
gen. Het is een vrij moeilijke fuchsia, en weinig ge-
schikt om op te kweken als liefhebbersplant.
In 2013 is het dan toch eindelijk gelukt om bij de
ontwikkeling van een witte F. triphylla een door-
braak te realiseren. Op basis van de zachtroze

F. triphylla ‘HvdP’ en een oranje zaailing F. triphylla 
‘PB7760 nr. 7’, is een serie sterke F. triphylla zaailin-
gen verkregen in verschillende kleurstellingen. Er zit
een flink aantal lichte, zachtroze zaailingen tussen
(zie foto 1). Daarnaast ook vele oranje en mooie
meerkleurige roze/oranje planten (zie foto 2). De
bloem blijkt qua vorm en grootte zeer variabel. Ook
wordt een grote variabiliteit gevonden in vorm,
grootte en kleur van het blad. De species F. triphylla 
heeft blijkbaar een enorm potentieel in zich van tot
nu toe - na 150 jaar fuchsiaveredeling - nog onbe-
nutte kansen.

Op zoek naar de witte F. triphylla: een doorbraak is eindelijk gereali-
seerd.

Foto 3: Witroze zaailing

Foto 2: Oranje aan de buitenkant en roze aan de binnenkant.
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De zaailingen zijn, als moeder en als vader, goed
vruchtbaar. Dit laatste betekent dat er nu voor het
eerst lichte F. triphylla's beschikbaar zijn, die met
succes als vader kunnen worden ingezet bij het ver-
edelingswerk (zie foto's 3 en 4). Dat biedt dan
waarschijnlijk weer mogelijkheden voor de ontwik-
keling van triphyllahybriden in kleurstellingen of
kleurencombinaties die voorheen niet mogelijk
waren. De zaailingen hebben bovendien alle de po-
tentie in zich om door zelfbestuiving of door onder-
linge kruisingen uiteindelijk een echt witte
F. triphylla op te leveren. Als echt wit tenminste ge-
netisch tot de mogelijkheden behoort, wat natuurlijk
nog maar zeer de vraag is. Maar mocht dat niet het
geval zijn: het mooie zachtroze is natuurlijk ook niet
te versmaden. De eerste planten uit de serie
F. triphylla zullen eind 2014 of in 2015 geïntrodu-
ceerd worden.
 
Mario de Cooker

Foto 4: Mooie witroze zaailing

Keuringen 
 
Dit jaar staan er weer 3 keuringen gepland en wel
op de volgende data: 
          
                Zaterdag, 26 juli 2014
                Zaterdag, 16 augustus 2014
                Zaterdag, 13 september 2014
 
De keuringen worden op de gebruikelijke locatie in
De Bilt gehouden, Jasmijnstraat 6, 3732 EC.
De planten dienen tussen 8:45 uur en 10:00 uur
aangeboden te worden.
De keuring begint om 10:15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de website
halen of aanvragen bij de secretaris a.i. van de BCK,
Martien Soeters (tel. 0598-392248).
U kunt de planten die u wilt laten keuren aanmelden
bij de voorzitter a.i. van de BCK: Coen Bakker (tel.
0255-535007).
Veredelaars, let op: Zowel voor genomineerde als
voor niet genomineerde planten die u bij de AFS wilt
laten registreren, moet tegenwoordig 2 euro betaald
worden.
Voor het komende seizoen zijn er enkele wijzigingen
in het keuringsreglement ingevoerd.
Zo hoeft de inzender voortaan slechts 1 overjarige
plant,1 getopte plant en 1 ongetopte plant in te le-
veren. Tevens mag een showplant worden getoond.
De getopte en ongetopte plant moeten planten zijn
die gestekt zijn in het seizoen van inzending. Het
stekseizoen begint na de laatste keuring vooraf-
gaande aan het jaar van keuring, m.a.w. septem-
ber.
Wij hopen dit jaar vele inzendingen te mogen be-
oordelen.
 
OPRICHTINGSVERGADERING VEREDELINGS-
GROEP: 29 maart 2014
 
Wij nodigen hierbij alle belangstellenden van harte
uit om met elkaar van gedachten te wisselen over
een eventueel op te richten veredelingsgroep.
Plaats: De Bilt, Jasmijnstraat 6, 3732 EC.
Tijd: 10:30 uur.
Neem zelf uw boterham mee en wij zorgen voor
koffie en thee.
U dient zich aan te melden (als u dat nog niet heeft
gedaan) bij: Jan de Groot, tel. 0525-682564,
e-mail: r.degroot7@chello.nl of Gerard Rosema: tel.
0348-442965, e-mail: grosema@planet.nl

Uitgebreide Technische Commissie
(vervolg van pagina 9)
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Smedekinck Zelhem 

Fuchsiavriendendag 

6  september 2014 
 

Beste leden, 

na de zeer geslaagde Vriendendag van 2013 samen met regio 4 in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest 
hebben we, in overleg met de ledenraad, besloten ook dit jaar weer een Vriendendag te houden, en wel 
op 6 september 2014. 

Spontaan heeft regio 6, Regio Oost-Gelderland, zich aangeboden om dit mede te gaan organiseren. 

 

 Locatie: de prachtige Museumboerde- 
 rij ,,De Smedekinck’’ in Zelhem. 
 Museum Smedekinck is gevestigd op 
 een historische plek.  
 
 De boerderij werd al in 1341 genoemd 
 als leengoed van het door Ludger ge- 
 stichte klooster in Werden (Duitsland). 
 
 De prachtig gerestaureerde boerderij en 
 haar schuren bieden plaats aan de per- 
 manente collectie, voortdurend wisselen- 
 de exposities en themadagen. 
 

 

Voorzijde boerderij met kruidentuin 

 

U krijgt inzicht in de ontstaansgeschiedenis en leefwijze van 
de Zelhemmers door de eeuwen heen. 

 

 

 

 

 

 

 Regio 8 zal ook dit jaar weer de plantenwedstrijd 
 organiseren. 
 

 

 

 

Vriendendag op 6 september 2014
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VROEGER                  EN                    NU 

  

Als thema is gekozen ,,VROEGER EN NU’’ 

 

Oude ambachten, oude hobby’s, oude werktuigen en 
oude gebruiken staan die dag centraal. 

Het geheel wordt uitgebreid met enkele tenten zodat er 
voldoende ruimte zal zijn om veel bezoekers te ontvan-
gen. 

Buiten is voldoende parkeergelegenheid tegenover de 
boerderij. 

Bussen kunnen 100 meter verder op het voetbalterrein 
geparkeerd worden. 

 

Regio 6 zal een prachtige fuchsiashow (met o.a. oude werktuigen) gaan opzetten met vele fuchsiaplan-
ten. Deze show zal enkele dagen duren. 

 Deze regio heeft in het verleden bewezen prachtige 
 shows te kunnen presenteren. 

 Ook andere planten zoals geraniums en kuipplanten 
 zullen de show compleet maken. 
 
 Een prachtige kruidentuin sluit helemaal aan bij deze  
 presentatie. 
 
 Als organisatie zullen we er alles aan doen om het voor 
 een ieder gezellig en interessant te maken. 

 Voor de regio’s weer een mooie gelegenheid om met hun 
 leden een uitstapje te maken. 

 

Dus noteer het in jullie agenda en plan een bezoek aan deze jaarlijkse zeer gezellige activiteit. 

In de Fuchsiana van april zullen we u verdere informatie geven. 

 

Hebt u een oude hobby, een oud beroep of oud gereedschap en u wilt dit anderen tonen, laat het ons 
dan even weten. Het zal het geheel alleen maar mooier maken. 

 

Voor informatie: 

Kijk op www.museumsmedekinck.nl of bel/e-mail met: 

Namens regio 6:   Derk te Brinkhof, tel: 0573-452406 of te.brinkhof@hetnet.nl 

Namens het hoofdbestuur: Huub Steeghs, tel: 077-4672339 of huub.steeghs@hetnet.nl 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 13



Product of Holland CLXXXVIII

Tweeduizenddertien, klimatologisch een wonderlijk
jaar, met een kil voorjaar dat er voor zorgde dat bij
de opening van de voorjaarsbolbloemententoonstel-
ling Keukenhof amper crocussen buiten bloeiden en
dat de hyacinthenbloemen voor het jaarlijkse bollen-
streekse bloemencorso uit Frankrijk moesten
komen. De zomer was eigenlijk te warm voor fuchsi-
a’s en zo werd de eerste nominatie voor nieuwighe-
den afgelast. Pas in de koelere nazomer en herfst
werden onze planten echt mooi, wat me weer te-
rugbrengt bij de witte triphyllahybride van Hans van
Aspert, maar daarover later. Nu, middenwinter, is
alles nog groen en bloeit zelfs een balsemien, ooit
als zaad meegenomen uit Frankrijk, die vanaf de
zomer delen van de tuin roze kleurde, met slechts
één bloemetje op een enkele plant. Dat lijkt niet
veel, maar zo rond de jaarwende is het even opmer-
kelijk als de bloemenweelde in de zomer. En nu:
hoe wit kan de kroon van ‘Phileine’ zijn? Kleur van
fuchsiabloemen is een wonderlijk iets. Het is het
eerste waar we naar kijken. Leken op fuchsiagebied
hebben het dan ook over de rode, oranje, roze of
witte fuchsia. Voor hen is de naam van de cultivar
niet nodig. De kleur van fuchsia’s is echter helemaal
niet zo overweldigend. Ooit, lang geleden, was er
op de proeftuin van Proefstation Aalsmeer een grote
collectie zomerbloeiers samengebracht met daarbij
ook verschillende bekende fuchsia’s. Wat opviel
was, dat de fuchsia’s het qua kleur ruimschoots ver-
loren van die andere zomerkoninkjes. Eén van de
leden van het fuchsiacomité bezigde toen de kreet
“fuchsiagrijs”. Natuurlijk zijn de bloemen van de
meeste fuchsia’s bij nadere beschouwing heel mooi,
maar echt opvallend zijn de kleuren niet. Echt kleur-
vast zijn fuchsiabloemen evenmin. Leden van de
oude Determinatiegroep en de huidige Beschrij-
vingsgroep weten dat maar al te goed. U denkt dat
de kroonkleur van ‘Phileine’ definitief lichtroze (RHS
kleurenkaart 69 B) is, maar die kleur is afhankelijk
van wisselende factoren als licht, temperatuur, be-
mesting enz. Dat Hans van Aspert, natuurlijk niet
geheel onbevooroordeeld, kiest voor wit, is zo gek
niet en ik ben er zeker van dat als u de plant ergens
ziet uw oordeel zal zijn: een witte triphyllahybri-
de. Dat omstandigheden voor de bloemkleurmeting
belangrijk zijn merkte ik na een periode waarin ik
als voorzitter van het fuchsiacomité van de VKC de
kleurbepaling van de goedgekeurde nieuwigheden
op me nam. Normaal gebeurde dat door een labo-
rante van het Proefstation, maar dat werd te duur.
Ik volgde uiteraard hun werkwijze. Na de keuring op
zaterdag werd van elke plant een geschikte bloem
op een reageerbuis met water gezet, die vervolgens
in de koeling verdwenen en ’s maandags werden
dan de verschillende kleuren bepaald. In die tijd
ging van elke goedgekeurde plant een exemplaar
naar een kweker om vermeerderd te worden, om

daarna te worden verdeeld onder de andere Neder-
landse kwekers. Mevrouw Dymph Werker, toen
hoofd van de Beschrijvingsgroep, kon ze daar be-
schrijven. Het beschrijven van bloemkleuren met de
kleurenkaart lijkt simpel, want het berust slechts op
het vergelijken van een bepaald deel van de bloem
met de kleur van vlakjes op de kaart. Maar toch kan
niet iedereen dat even goed. Vrouwen hebben ken-
nelijk een beter kleurgevoel en kunnen het beter.

'Phileine'                                            Foto: Hans van Aspert

Dymph was daarin voor mij de top. Daarom verge-
leek ik mijn uitkomsten met de hare en wat bleek:
de bepalingen van mij weken vaak af als het ging
om bloemen, die als gebruikelijk in de koeling had-
den gestaan. Waar het kleurbepalingen van mijn
eigen goedgekeurde planten betrof, waarvan ik
verse bloemen gebruikte, klopte het redelijk, wat
voor een man niet slecht was. Niet voor niets eiste
de oude Computer/Determinatiegroep minstens drie
waarnemingen door drie verschillende beschrijvers
onder verschillende omstandigheden, waartussen
gemiddeld kon worden voor een determinatie, die
bleek te werken. Helaas was die drievoudige waar-
neming ook de doodsteek voor het werk. We had-
den domweg te weinig beschrijvers om al die culti-
vars driemaal te beschrijven. Wat nu met de kroon-
kleur van ‘Phileine’? Ik denk dat het momenteel de
triphyllahybride is met de meest witte kroon, die
nog witter kan zijn onder de meest gunstige om-
standigheden en die volgens de regels van de
VKC-nieuwighedenkeuring, waar het vooral ging om
nieuwheid, dit jaar het hoogste aantal punten had
gekregen. Zoals we ook in 1981 konden spreken
over ‘Space Shuttle’ als de fuchsia met de meest
gele kroon, die echter door de zomerhitte verkleurt
tot een onaantrekkelijk licht oranjeroze. Inmiddels
zijn er veel betere. En zo zal het waarschijnlijk ook
gaan met ‘Phileine’.
 
Lisse, 31 december 2013                 H.J. de Graaff
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‘Cotta Vino’, Bielby - Oxtobie 1994 UK AFS nr.: 3238
(F. perscandens x F. fulgens) x ‘Capri’

 
 
 
 
 
 
 
Het is zeker ongewoon dat twee veredelaars van naam samenwerken en niet toevallig bij één kruising,
 
maar voor een hele reeks nieuwigheden. Ze introduceerden samen in ieder geval tien cultivars met het
 
voorvoegsel bij de naam “Cotta”, maar bijvoorbeeld ook in 1996 ‘Shirley Halladay’ (‘Cotta Vino’ x
 
‘Kathleen Smith’). Uit de afstamming van ‘Cotta Vino’ maar ook van ‘Cotta Maverick’ (F. perscandens x
 
F. fulgens) x F. splendens en ‘Cotta Christmas Tree’ (F. decussata x F. crassistipula) blijkt dat de heren
 
goed op de hoogte waren van de succesvolle “Nederlandse School”, die bij ons juist aan het eind van
 
de vorige eeuw in vergetelheid dreigde te raken. Ook het publiceren van de kruisingsouders van alle
 
“Cotta’s” was in Engeland vrij ongebruikelijk en het gebruik van een kennelnaam, weliswaar bedacht
 
door John Wright, is in Nederland gebruikelijker dan aan de andere kant van Het Kanaal. ‘Cotta Vino’
 
is vooral opvallend door de kleur van de separate uitstaande, licht geplooide kroonbladen met de
 
aubergine kleur van F. perscandens net zoals de bloembuis met daartussen de meer conventioneel
 
gekleurde kelk. Die combinatie levert een bloem met een delicate kleurstelling. Van nature is
 
‘Cotta Vino’ een halfhanger waarvan een struikje of een basketfuchsia gevormd kan worden.
 
Dat laatste lijkt me het aantrekkelijkst gezien de opvallende bijzondere bloemen. Kweken in gefilterd
 
licht.
 
 
H.J. de Graaff.
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‘Cotta Vino’ Foto: Sjaak Loef
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‘Double Dribble’ Foto: Sjaak Loef 
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‘Double Dribble’, Smits 1997 NL AFS nr. ----
‘Whiteknights Pearl’ x F. fulgens var. gesneriana

 
 
 
 
 
Vandaag, eerste Kerstdag, doe ik mijzelf een plezier door uit de lijst van te kiezen fuchsia’s die te nemen,
 
die met behulp van botanische ouders zijn ontstaan. Toen we in Nederland met veredelen begonnen,
 
begrepen we al dat dat de enige manier was om nog iets nieuws te creëren. Mag ik, helaas niet ten
 
overvloede, alle Nederlandse veredelaars nog eens wijzen op dit principe zo aan het begin van het
 
nieuwe fuchsiajaar? Let wel: het is niets voor luiaards. Als ik alle voorouders die geleid hebben tot het
 
ontstaan van ‘Double Dribble’ bekijk: F. magellanica molinae, F. fulgens en F. fulgens var. gesneriana, zit ik
 
met een probleem. Waar haalt dat “dubbele druppeltje” van de heer Smits dat dubbel of halfdubbel
 
vandaan? In de kruisingsouders zit niets dubbelbloemigs. De eerste dubbelbloemige fuchsia’s zijn
 
weliswaar halverwege de negentiende eeuw ook ontstaan uit enkelbloemig materiaal door mutaties.
 
Het zou dus kunnen, maar is niet erg waarschijnlijk. Deze verklaring was eertijds wel mijn redding toen
 
tijdens een geneticales op de toenmalige Meisjes HBS een leerlinge met bruine ogen en ouders met
 
blauwe ogen mij vroeg hoe dat kon. De melkboer noemen is wat cru. Natuurlijk kan er ook iets bij de
 
bestuiving zijn misgegaan, maar bij de veredelaar van ‘Double Dribble’ ligt dat niet voor de hand. Een
 
andere mogelijkheid is dat de cultivar niet dubbel is maar dubbel lijkt. Vervormingen van bloemdelen
 
komen nog al eens voor bij kruisingen tussen species van verschillende secties. Los van dit alles:
 
‘Double Dribble’ is een leuke vrij kleinbloemige fuchsia met een weelde aan knoppen en bloemen aan
 
het eind van de wat stijve horizontale, wilgachtig gebogen, takken. Vroeg toppen levert nog meer
 
bloemen, maar verlaat de bloei. Het levert wel een nog aantrekkelijker hanger met een fraai blad-
 
bloemcontrast.
 
 
H.J. de Graaff.
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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffelé. 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

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

 

JAARVERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 5 april 2014. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1c, 3755AV Eem-
nes. 

 (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl) 
 
De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en verkrijg-
baar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 
Het Hoofdbestuur. 

 
Toelichting: 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale 
verenigingen is het hoogste orgaan van de landelijke vereniging. 
De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. 

Op de jaarvergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden 
van de vereniging welkom.  

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden 
van de ledenraad. 

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen bijwonen 
en in aanmerking willen komen voor een lunch, moeten 
zich wel uiterlijk één week voor de vergadering bij de se-
cretaris van de NKvF opgeven. 
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Fuchsia's in Aquarel - 77 Aat van Wijk

'Martin's Diana' Beije 1998 NL; NKF 4573

Afstamming: (‘Lonneke’ x ‘Lord Byron’) x (‘Swanley Gem’ x ‘Rohees New Millennium’)
 
Opgaand groeiende fuchsia met middelgrote, halfdubbele bloemen. De kelk is rood, de kroon roodaubergine. Deze
fuchsia dient regelmatig getopt te worden. Een aantal fuchsia’s heeft de veredelaar Martin Beije genoemd naar vrien-
den en familieleden.
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 4: Groenmarkt 2014. Voorjaarsmarkt “In het Groen”. Foto’s in de
etalage. Belevenissen tussen huis en heg (17). De fietsende reporter.    
 
'Bell'npraoties' (Regio 3, Drenthe) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst in Elp. Activiteitenagenda 2014.
Drentsche weerspreuken. Informatie van 25 jaar geleden over natuurlijke plantenvoeding.
 
'Minibel' (Regio 4, Flevoland) nr. 4: Programma 2014. Verslag najaarsbijeenkomst 5 oktober 2013. Ver-
slag Vriendendag en minishow. Geranium Maderense.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 4: Jaarprogramma 2014. Verslag bingo op 26 oktober
2013.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 1: Notulen voorjaarsvergadering 2013. De Abutilon.
Jaarverslag over 2013. Activiteitenkalender 2014.

'Zuid-Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Agenda 2014. Verslag bijeenkomst 9 november
2013. Clubwedstrijdplant 2014 'Samke'. Verslag open tuin in Stellendam. Veredelresultaten Hans van As-
pert (1). 'On'kruiden 26 Chelidonium majus, Stinkende Gouwe. Fuchsia varia: Bitterzout. Gekke tijd: Pensi-
oen. Herkomst van de fuchsia. Vogels in de tuin, deel 3: de vink.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 6: Agenda 2014. Verslag lezing over bijen op 9 novem-
ber 2013. Gekke ouwe tijd. Stekkenmarkt 2014. Een paar punten uit de ledenraadvergadering van 12 no-
vember 2013. Stekken. 
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Verslag bezoek aan Vrien-
dendag te Luttelgeest. Op bezoek bij.....Piet Vos. Ledenlijst per 31 december 2013. Kerstmarkt in Soest.
Nederlands kampioenschap bloemschikken. Ineke’s (tuin)dagboek. Kort verslag van de lezing door
Hennie van der Wilt over buitenplaatsen en parken langs de Vecht op 22 oktober 2013.
 
Regio 15, Midden Nederland nr. 4: Verslag busreis 7 september 2013. Tuinavond bij familie Manders.
Suggesties naam regioblad.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2014. Voorjaarsvergadering op
22 maart. Winterbijeenkomst 25 januari 2014. Terugblik op 2013.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 4: Regioprogramma 2014. Een terugblik op wat er is geweest.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 14 september 2013. Verslag snoei-
demonstratie 23 oktober 2013.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: In memoriam Gerard van Willegen en Henk
Schreurs. Potgronddag zaterdag 15 februari 2014. Fuchsia in woord 'De Groot’s Tricolore'. Activiteitenagen-
da 2014. Kort verslag ledenraadvergadering 2 november 2013. Fuchsiashow 2014 te Ameide.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst op 12 oktober 2013. Ac-
tiviteiten 2014. Busreis 2014.
 
'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 4: Foto's najaarsvergadering. Belangrijke data 2014.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) december: Botanische fuchsia's 23. Activiteitenagenda.
 
't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid Limburg) nr. 4: Hoe maken we plantjes voor de stekken-
markt? Resultaten enquête activiteiten. Nieuwe fuchsia’s van Mario de Cooker. Verslag Najaarsbijeenkom-
sten 2013.
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Het periodiek The
Fuchsia Breeders
Initiative heeft in-
middels haar tweede
uitgave, het decem-
bernummer, mogen
meemaken. Ook dit
keer weer met zeer
gevarieerde inhoud: er
wordt een aantal nieu-
we fuchsia’s beschre-

ven, er is gestart met een serie artikelen over de
vruchtbaarheid van stuifmeel, en het bevat een
tweetal artikelen over de species F. triphylla.
De meesten van u zullen niet bekend zijn met dit
periodiek. Dat is echter niet zo vreemd: het bestaat
immers pas sinds kort, en de verspreiding is qua le-
zerspubliek nog relatief beperkt.
 
Hoe ontstaat nu zo’n periodiek als The Fuchsia
Breeders Initiative, en hoe ontwikkelt zich dat?
Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar de donkere
decembermaand leent zich voor mij als veredelaar
bij uitstek om, al bladerend door (oude) fuchsiaboe-
ken, onder de kerstboom eens goed na te denken
over het komende seizoen. Belangrijk daarbij is om
jezelf vragen te stellen als: “Wat wil ik bereiken?” en
“Hoe leg ik daarbij de prioriteiten?”. Gedegen infor-
matie over de afstamming en eigenschappen van
bepaalde fuchsia’s is daarbij onontbeerlijk.
 
Een mooi voorbeeld van een boek waarin veel infor-
matie over bepaalde fuchsia’s is te vinden, is ‘Fuch-
sia’s uit Nederland’, daterend uit 1990, maar nog
steeds een aanrader. Verder is tegenwoordig na-
tuurlijk het internet een bron van onschatbare waar-
de. Surfen op het internet kan echter erg tijdrovend
zijn (en het is daarbij zeker niet ieders hobby!). En
als het erop aankomt, dan nog is veel informatie óf
niet te vinden, óf vaak zeer onvolledig, óf gewoon-
weg niet beschikbaar.
 
Dit alles op rij zettende is een goed jaar geleden, tij-
dens de kerstdagen van 2012, het idee geboren om
een handzaam periodiek op te zetten om een beetje
tegemoet te kunnen komen aan de wens om gericht

geïnformeerd te worden over recente ontwikkelin-
gen op fuchsiagebied. Met daarbij als eerste doel-
stelling het verschaffen van informatie over nieuwe
fuchsia’s: de afkomst, de eventuele eigenschappen
t.a.v. de geschiktheid voor veredeling, de opkweek,
gebaseerd op de ervaringen van de veredelaar zelf
en de achtergronden van de naamgeving. Met daar-
bij natuurlijk een goede foto. Dus niet het duplice-
ren van de toch al uitstekend toegankelijke, uitge-
breide technische informatie zoals te vinden is in de
Cultivar Inventaris Lijst, maar meer zoiets als een
‘praatje bij een plaatje’, zoals in bovengenoemd
boek te vinden is.
 
En dit allemaal dan liefst niet alleen voor geïnteres-
seerde fuchsialiefhebbers in een relatief klein ver-
spreidingsgebied als Nederland, maar wereldwijd.
Voor de veredelaar is dit laatste natuurlijk interes-
sant om het ‘product’ breed onder de aandacht te
kunnen brengen, en voor de lezer om op de hoogte
te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied
van nieuwe fuchsia’s ook buiten Nederland. De con-
sequentie van een wereldwijde verspreiding is wel,
dat de inhoud in het Engels moet worden neergezet.
Voor velen toch best een grote hobbel, zoals in de
praktijk blijkt, maar niet te vermijden.
 
Voor de verspreiding van zo’n periodiek biedt het in-
ternet tegenwoordig mogelijkheden, die 10 jaar ge-
leden nog volledig ondenkbaar waren: snel, goed-
koop en met nauwelijks limiteringen qua vormge-
ving en inhoud. Het voordeel van het internet is
bovendien, dat de informatie gemakkelijker
up-to-date te houden is dan in boeken.
Om het internationale karakter te benadrukken is na
de conceptie al snel contact opgenomen met Man-
fried Kleinau, de secretaris van Euro-Fuchsia, met
het voorstel om de periodiek uit te brengen in digi-
tale vorm onder de vlag van Euro-Fuchsia. En na
een positieve reactie waren al enkele weken later de
eerste brieven naar mogelijk geïnteresseerden de
deur uit. Ideeën hoeven niet altijd lang te pruttelen
alvorens tot uitvoer te komen.
 

Uit: De laatste uitgave van The Breeder's Initiative

The Fuchsia Breeders Initiative
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Na deze eerste peiling van de mogelijke belangstel-
ling kwam al snel de gedachte naar boven om de in-
houd van de periodiek een bredere invulling te
geven. Met name bij de veredelaars is immers een
enorme hoeveelheid interessante informatie be-
schikbaar die niet, of slechts in beperkte kring (denk
bij dit laatste b.v. aan de UTC-Info) beschikbaar
komt. Veel van deze informatie zal, als ze niet breed
gepubliceerd wordt, in de toekomst verloren gaan.
Tenzij… we bereid zijn deze nu met anderen te
delen. The Fuchsia Breeders Initiative wil daar-
voor een platform bieden.
 
Om het delen en verspreiden van informatie voor
potentiële schrijvers nog aantrekkelijker te maken is
al bij het verschijnen van het eerste nummer, eind
juli 2013, een aanvraag gedaan voor een ISSN: een
International Standard Serial Number (een uniek
identificatienummer, vergelijkbaar met het ISBN
voor boeken). Hierdoor wordt het terugvinden van
en verwijzen naar bepaalde informatie in de toe-

De zogenoemde 'Open Access' periodieken zijn
sinds enkele jaren sterk in opkomst. De reguliere
(wetenschappelijke) tijdschriften zijn vaak duur
(denk hierbij aan honderden euro's per jaar voor
soms enkele nummers) omdat ze op commerciële
basis worden uitgegeven. De 'Open Access' perio-
dieken daarentegen zijn gratis. Potentieel nadeel
is, dat er geen kwaliteitscontrole vooraf (behalve
dan zo mogelijk door de uitgever zelf) plaatsvindt:
er komen geen 'reviewers' aan te pas. De kwali-
teitsbewaking ligt dan bij de lezers zelf, die bij-
voorbeeld door ingezonden brieven kritiek kunnen
leveren of hun instemming kunnen betuigen. 

komst een stuk gemakkelijker. Deze aanvraag werd
zonder problemen gehonoreerd, waardoor The
Fuchsia Breeders Initiative nu door het leven
gaat als een officieel digitaal ‘Open Access’ perio-
diek. Het wordt enkel verspreid per e-mail. De in-
schrijving, waarvoor een simpel berichtje met naam
en e-mailadres naar de uitgever volstaat, is gratis.
Publicatie op de website van Euro-Fuchsia vindt
plaats met een tijdvertraging van 4 maanden om in-
schrijving aantrekkelijk te maken.
 
“Is deze periodiek ook voor mij interessant?” zult u
zich mogelijk afvragen. Hiervoor geldt, door de na-
gestreefde gevarieerde inhoud, toch wel het Neder-
landse gezegde ‘Voor elck wat wils’. En als u het En-
gels te weinig machtig bent: voor of na publicatie in
The Fuchsia Breeders Initiative kunnen natuur-
lijk altijd bepaalde artikelen in het Nederlands in de
Fuchsiana gepubliceerd worden.
En hoe staat het met de levensvatbaarheid van The
Fuchsia Breeders Initiative op wat langere ter-
mijn? Dat hangt natuurlijk sterk af van de bereid-

heid van veredelaars en andere fuchsialiefhebbers
wereldwijd om kennis te delen. Aan interessante on-
derwerpen geen gebrek.
Op de eerste plaats zijn daar natuurlijk elk jaar weer
de nieuwe fuchsia’s waarover gepubliceerd kan wor-
den. En vanzelfsprekend de ervaringen met (nieu-
we) fuchsia species, en de achtergronden van de
veredeling van fuchsia’s. Verder kunnen we denken
aan het maken van en de ervaringen met winterhar-
de fuchsia’s, aan ervaringen met verschillende soor-
ten potgrond als gevolg van een aangescherpte
wetgeving v.w.b. gebruik van witveen (die er zeker
gaat komen), aan de aangescherpte wetgeving
m.b.t. bestrijdingsmiddelen (die in Europa nu al
voor een deel is ingevoerd) en hieraan gerelateerd
de mogelijkheden van biologische bestrijding.
Kortom, teveel om op te noemen, en stof voor nog
vele jaren.
 
Mario de Cooker

'Audrey Booth'                                         Foto: J. Wagemans
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Vervolg 25 jaar veredelen: Kruisen met Göttingen en Fuchsia triphylla

Kruisen met Göttingen en F. triphylla (7) als moeder
en een dubbele witte als vader.
In het verleden kruiste ik altijd Göttingen met kleine
enkelbloemigen, zoals Whiteknights Pearl en
F. regia (Gerrit), omdat men zei dat kruisen met
dubbelen onmogelijk was.
Over kunstenaars wordt gezegd dat ze eigenwijs
zijn en zo voel ik mij ook een soort kunstenaar. Ik
ben eigenwijs en kies vaak mijn eigen richting,
waarbij ik wel gebruik maak van advies van anderen
als het mij uitkomt.
In 2010 heb ik, in tegenstelling tot wat anderen on-
mogelijk achten, toch kruisingen gemaakt met Göt-
tingen en F. triphylla (7) als moeder en White King
als vader.
De reden dat ik White King als vader heb gebruikt is
dat ik er nog steeds van overtuigd ben dat ze in
Amerika destijds aan chromosoom-verdubbeling
hebben gedaan om zo aan grote dubbelbloemigen
te komen en omdat ik in het verleden ook al eens
met White King gekruist heb en weet dat hij het wit
goed vererft.
Ik veredel al heel wat jaren met Göttingen en sinds
drie jaar met F. triphylla (7) en ondervind steeds het
zelfde probleem dat de zaailingen hieruit steriel zijn
als moeder en als vader. Dus de kruisingen die je
met deze moederplanten maakt moeten in één keer
raak zijn.
Het eerste wat mij opviel is dat er veel meer bessen
aan beide moederplanten bleven hangen dan des-
tijds met kleinbloemigen, bij zowel Göttingen als
F. triphylla en wel 100%. Toeval? Ik weet het niet.
Van zowel Göttingen als van F. triphylla had ik aan
het eind van het jaar meer dan 200 zaden. De
zaden zijn in februari 2011 gezaaid en de opkomst
van beide kruisingen was erg goed, van beide krui-
singen ongeveer 150 plantjes. Na het uitplanten in
de volle grond gingen er na verloop van tijd van
beide kruisingen een stuk of 20 dood. Later in het
jaar heb ik alle niet goed groeiende en slecht ver-
takkende planten verwijderd en niet op bloei ge-
wacht, dit omdat men niet zit te wachten op planten
die slecht groeien of vertakken, ook al is de bloem
nog zo mooi.
Wat opviel is, dat het blad van beide kruisingen die
goed groeiden, lijkt op dat van White King, op twee
plantjes na, van Göttingen en één van F. triphylla.
Twee van de planten hadden bijna gelijke bloemen,
zoals de in 2013 geïntroduceerde Jaspers Falling
Star, een klein blijvend hangertje.
Van de zaailingen had 5 tot 7% klein rommelig blad
en een trage groei, dit ken ik ook uit kruisingen van
Göttingen x kleinbloemigen, die ik vroeger gemaakt
heb. Dit soort planten heb ik ook bij een andere ver-
edelaar gezien, zie foto 1. De linker plant is

Hans van Aspert
F. triphylla x White King, en de rechter plant is een
kruising van Pangea x (Elsie Mitchell x F. magellani-
ca alba). Pangea is weer een zaailing uit Göttingen.
Ik ben er bijna van overtuigd dat dit rommelige blad
en trage groei uit het F. magellanica bloed komt, zie
foto 2, F. triphylla x F. magellanica var. molinae
alba. Er zat niet één goede plant bij, ook bij Göttin-
gen x Whiteknights Pearl had ik dezelfde problemen.

Foto 1: Links: F. triphylla x White King
Rechts: Pangea x (Elsie Mitchell x F. magellanica var. molinae
alba)

Dit heb ik bij kruisingen van Göttingen of
F. triphylla met F. regia of F. fulgens nog nooit ge-
zien. De bloeiende zaailingen zijn bestoven met al-
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Foto 2: F. triphylla x F. magellanica var. molinae alba zaailingen
 
lerlei soorten stuifmeel, wat ik maar kon vinden om
te kijken of er fertiliteit in de planten zit.
Van de ongeveer 20 planten die in de bloei stonden
bleven er bij 15 planten bessen hangen. Bij het op-
potten en snoeien half oktober vanwege dreigende
vorst, zijn de bessen open gemaakt om te kijken of
er goed zaad in zat. Er zat bij 2 planten goed zaad
in, bij 9 planten was het onduidelijk of het zaad
goed was en bij de andere 4 planten waren de bes-
sen te klein.
Het zaad heb ik weggegooid, de doelstelling was om
te kijken of er fertiliteit in de planten zat.
Dit vind ik toch een opvallend resultaat want bij het
kruisen van Göttingen met enkelbloemigen heb ik
nooit bessen gehad.
Stuifmeel heb ik aan geen van de planten kunnen
ontdekken, ook het jaar daarop niet.
Van de bloeiende planten is 75% van de bloemen
buisvormig en enkel.
Bij de andere 25% kun je duidelijk zien dat er White

Foto 3: Een basis voor een dubbele triphylla?

bloemen, waarvan weer in éénderde van de planten
het wit van White King is terug te zien in de bloe-
men. De rest is overwegend roze, de kronen zijn
mooi en regelmatig. Van de 19 stuks met gewone
bloemen zijn er weer 5 dubbelbloemig, allemaal ge-
heel roze. De grootste heeft een diameter van 11
cm, de kronen van deze planten zijn kleiner dan die
van White King en de buizen hebben een lengte tot
circa 7 cm.
Van deze laatste 19 heb ik er nu nog 3 over om ver-
der uit te proberen.
Wat ook opvalt is dat de buisbloemige planten goed
tegen de zon en warmte kunnen. 30 graden is geen
enkel probleem. Mijn keuringsplanten stonden in de
volle zon bij een temperatuur van 34 graden; wel
waren de potten ingegraven tot aan de rand. Ook
regen is geen enkel probleem, ook niet voor de wit-

King in de kruising zit: het zijn zowel enkel- als dub-
belbloemigen.
 
Conclusies:
1. Het blad van Göttingen en F. triphylla vererft niet
of nauwelijks.
2. Trosvorming is duidelijk zichtbaar.
3. Vererving van dubbel en wit is goed zichtbaar,
maar het oranje van Göttingen en F. triphylla is niet
meer aanwezig.
4. Zijn de bloemen buisvormig en enkel, dan is de
kroon gaaf.
5. Zijn het gewone bloemen en zijn ze enkel, dan
zijn ze lelijk. Zijn ze dubbel dan zijn ze redelijk mooi
en zijn ze misschien te gebruiken voor een dubbele
triphylla, zie foto 3.
 
Na de winter heb ik er totaal 120 over gehouden
van beide kruisingen.
Uiteindelijk heb ik dit voorjaar 34 planten in mijn
tuin en bloembakken geplant; de rest van de plan-
ten liep slecht uit of ze zijn doodgegaan in de win-
ter, of de algemene indruk beviel mij niet. Je moet
altijd kritisch blijven over je eigen planten.
Van deze 34 planten hebben er 15 buisvormige

bloemigen.  
Uit beide kruisingen heb ik er 3 geselecteerd: alle-
maal triphylla-achtige planten en geïntroduceerd in
2013.
Uit: Göttingen x White King: Jaspers Impossible,
een halfhanger, Jaspers Unbelievable, een opgaan-
de plant, en Jaspers White Pipes, ook een opgaande
plant. 
Uit: F. triphylla x White King: Jaspers Falling Star,
een klein hangertje, Jaspers Formidable, een op-
gaande plant en Jaspers Pink Pipes, een
halfhanger.   
Het voorgaande bracht mij weer op het idee om
triphylla-types te creëren met schotelvormige bloe-
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men. Daarom heb ik kruisingen gemaakt met als
moeder Göttingen en F. triphylla en als vader Impu-
dence, Loeki, Swanley Gem, Ting-a-Ling en Aalt
Groothuis. In totaal ongeveer 200 zaden, uitgezaaid
in februari van dat jaar. Na het oppotten had ik er
nog 40 over, waarvan er maar 14 goed groeiden en
dat is dus ten opzichte van mijn kruisingen van het
voorgaande jaar een tegenvaller. Maar toch was er
een opmerkelijk resultaat bij: Göttingen x
Ting-a-Ling leverde een trosvormige bijna witte
triphylla op: Phileine, vernoemd naar mijn klein-
dochter, die net als de plant één jaar oud is. Geïn-
troduceerd in 2013, een goed groeiende opgaande
en bloeiende plant die in de volle zon het witst is.
Een zusterzaailing, Jaspers Lightning, heeft de zelf-
de eigenschappen als Phileine, alleen is de kroon
lichtroze en de sepalen zijn iets opgekruld met groe-
ne toppen. Een triphylla met een schotelvormige
kroon zat er niet bij.
Ook voor deze soorten is een temperatuur van 34
graden, zon en regen geen enkel probleem.
Het volgende project waar ik mee bezig ben is het
ontwikkelen van een aubergine triphylla.
In het verleden heb ik ook al eens een poging ge-
waagd die kant op via Göttingen x Whiteknights
Amethyst en omdat één van de ouders van White-
knights Amethyst F. magellanica var. molinae alba 
is, ontstonden toen ook de problemen zoals ik in
mijn vorige stuk geschreven heb: klein rommelig
blad en een trage groei. Jaspers Lange Jaap is hier
uit voort gekomen en is naar mijn weten al niet
meer verkrijgbaar.   
Conclusie: Het idee om via boven genoemde va-
derplanten witte of aubergine-kleurige triphylla’s te
creëren is voor mij geen optie meer.
Ook Lutz Bögemann heeft geprobeerd om triphylla’s
met aubergine-kleurige bloemen te creëren door
Thalia en Göttingen te kruisen met Foolke (een krui-
sing van hemzelf), maar in deze plant zit ook F. ma-
gellanica  var. molinae alba als een van de ouders.
Hij heeft 5 planten op de markt gebracht, maar die
zijn nooit een succes geworden. Ik zelf heb er daar
drie van gehad, maar ik vond deze niet gemakkelijk.
Dan zijn er ook nog de aubergine buisbloemigen
van Herman de Graaff, maar deze hebben niet de
typerende bloemtrossen als die van F. triphylla.
Vorig jaar ben ik in het bezit gekomen van een krui-
sing van Jan van den Berg: I 89-04-02
 (= F. x colensoi x F. magdalenae), zie foto 4. Het is
een zusterzaailing van Elma uit 1990 en ik hoop via
deze weg naar een goede aubergine-kleurige
triphylla te komen. De eerste resultaten zijn er met
de kruising I 89-04-02 x F. triphylla (7), zie foto 5. 
Ook kruisingen van Mario, die toevallig dezelfde
kruising heeft gemaakt maar dan met F. triphylla (6) 
kunnen nog een rol gaan spelen om tot echte tros-

Foto 4: I 89-04-02 (F. x colensoi) x F. magdalenae
(Foto: Mario de Cooker)

Foto 5: I 89-04-02 x F. triphylla (7)

vormige auberginekleurige planten te komen
zoals F. triphylla.
Dan blijven er nog dromen: een witte triphylla met
de donkere bladkleur van Göttingen, een rode buis
en witte kroon en andersom, of dubbele kroon en zo
zijn er nog wel meer combinaties te bedenken.

Hans van Aspert.
E-mail: hvan.aspert@12move.nl
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Ti-Sento’
2. ‘Boogie’
3. ‘Henkelly's Rosita’
4. ‘Jaspers Pink Pipes’
5. ‘Lorna Swinbank’
6. ‘Lisa’
 

1 2 3

 
Uw oplossing vóór 5 maart 2014 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.
 
De oplossing van fotopuzzel 73 is:
 
Foto nr. 1: ‘Charming’
Foto nr. 2: ‘Jaspers Formidable’
Foto nr. 3: ‘Little Jewel’
 
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 73 kwam “uit de bus”:  de heer
J. van Dijk uit Katwijk. Gefeliciteerd!!
 
 
Foto’s: Sigrid van Schaik en Sjaak Loef
 

 

Fotopuzzel - 74
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Het stekken van fuchsia’s
 
Het stekken
Het stekken van uw eigen fuchsia’s is één van de
aardigste bezigheden van onze hobby. In het alge-
meen laat de fuchsia zich gemakkelijk vermeerde-
ren; er zijn zelfs meerdere methoden met goed re-
sultaat.
 
Stekken op water
Het bekende flesje in het keukenraam waar we een
scheut van een fuchsia in zetten, is misschien van
oudsher wel de bekendste manier van stekken. Er
komen al vlot wortels aan en dan hebben we een
nieuwe fuchsia. Maar als we de bewortelde stek in
grond overplaatsen, blijkt toch al snel dat de groei
een poos stil staat. De waterwortels die in het flesje
zijn aangemaakt, moeten zich als het ware omvor-
men tot grondwortels. Daarom is deze manier van
stekken niet zo aan te bevelen.
 
Stekken in de grond
Voor het stekken in de grond kunnen we het beste
speciale stekgrond gebruiken. In ieder tuincentrum
is dit product wel te koop; het bestaat uit gezeefde
potgrond gemengd met scherp zand voor de draina-
ge en is ontsmet van bodemschimmels. Bodem-
schimmels zijn vaak de vijand van onze nieuwe
stekken.
Een ander goed ‘medium’ is cocopeat: een restpro-
duct van de kweek in de tropen van de kokosnoot.
Cocopeat bestaat in feite uit gecomposteerde resten
van de bast. Het is in diverse soorten leverbaar. Het
wordt bemest en al aanbevolen voor in bloembak-
ken, maar die variant is voor ons stekwerk
ongeschikt. De onbemeste vorm leent zich heel
goed voor het stekken.
 
Hoe gaan we te werk?
De top van een fuchsialoot ter grootte van 7 à 10
cm is prima voor het maken van een stek. We ver-
wijderen de onderste bladparen en laten er één ste-
vig bladpaar aanzitten. Het onderstukje van de stek
steken we eventueel in stekpoeder (maar is niet
per se noodzakelijk) en plaatsen de stek in de stek-
bak.
Stekpoeder bevordert de wortelontwikkeling en bo-
vendien zit er in de meeste stekpoeders nog een
ontsmettingsmiddel.
Het is aan te bevelen van te voren met een stokje
een gaatje in de stekgrond te maken. Doen we dat
niet dan zou de stekpoeder aan de stek bij het in-
drukken ‘opstropen’ en zijn uitwerking missen.

Let goed op, dat er niet teveel stekpoeder aan het
stekje zit want dan werkt het groeihormoon ave-
rechts.
 
Voorzichtig! 
Tijdens het werken met stekpoeder niet eten, drin-
ken en roken. Na de werkzaamheden het gereed-
schap goed schoonmaken en handenwassen.
 
Nadat de stek in het gaatje is geplaatst drukken
we de grond licht aan. Vergeet niet de stekken en
de grond te benevelen met een schimmelwerend
middel! Ter afsluiting leggen we plastic folie over de
stekbak.
Zodra groei waarneembaar is, betekent dit dat er in
de grond ook activiteit plaats vindt: er worden na-
melijk tegelijkertijd wortels gevormd. De folie wordt
‘langzamerhand’ verwijderd om de stekjes aan de
omgevingstemperatuur te laten wennen. Daarna
kunnen we gaan denken aan het overplanten in pot-
jes. (*zie noot)
  
Beste tijd om te stekken
Fuchsia’s laten zich bijna het gehele jaar door stek-
ken, al zijn er zeker perioden in het jaar te noemen
die de voorkeur hebben. Het voorjaar is de periode
van de nieuwe groei in de natuur. In februari/maart
kan uitstekend gestekt worden. Maar je moet na-
tuurlijk wel over stekmateriaal beschikken. Bij gemis
daaraan kan een bevriende fuchsialiefhebber mis-
schien wel uitkomst bieden. (Dat is nu net een van

Mijn fuchsia’s en ik. Deel 4.
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de voordelen van een fuchsiavereniging!)
Een tweede periode is september/oktober. Maar dat
betekent wel dat u de gelegenheid moet hebben de
jonge stekken te laten overwinteren door ze aan de
groei te houden (in het licht, temperatuur overdag
van een graad of 10).
 
Stekken in water en grond
Er is zelfs nog een derde mogelijkheid, die we mis-
schien het beste een ‘kruising’ kunnen noemen tus-
sen beide vorige methoden.
We zetten de stekken op water. Zodra er maar iets
waarneembaar is van wortelgroei, plaatsen we ze in
de grond. Een enkele millimeter wortel is al vol-
doende ze op te potten. Op die manier hoeft de stek
niet eerst een nieuw type wortel te ontwikkelen,
zoals bij de eerstgenoemde methode, waarbij hij
moet ‘overstappen’ van water- naar grondwortels. U
kunt bijvoorbeeld experimenteren met een aquari-
umbakje gevuld met water, waarin de bekende ver-
warmingsstaaf is gelegd. De watertemperatuur kan

dan op 18 à 20 graden worden afgesteld. Fijnmazig
gaas boven de bak geeft de mogelijkheid hier de
stekken in te steken.
Bij deze methode kan de naamgeving van de stek-
ken nog wel eens problemen opleveren. Hoe moet
je dit etiketteren?
 
(*noot)
De grondtemperatuur (of zoals hierboven: de
watertemperatuur) is bij het stekken een belangrijk
gegeven.
Bij het stekken in grond wordt een beter en sneller
resultaat verkregen als we onderin de stekbak een
grondverwarmingskabel leggen, gekoppeld aan een
thermostaat. Als de stekken op die manier voorzien
worden van ‘bodemwarmte’ is succes zo goed als
verzekerd.
 
Bewerking: Dominicus Bergsma.
Idee en bron: Frans van Mameren.
Tekeningen: Aat van Wijk

 
De gezegdes ”Als het beestje maar een naam heeft” en ”What’s in a name” kent bijna iedereen.
En zo is het natuurlijk ook: iedereen, of het nu een mens, dier, plant of ding is, heeft recht op een naam.
Maar als iemand die dan heeft gegeven, is het wel zaak dat iedereen zich aan die naam houdt, want dan
is het duidelijk waarover we het hebben.
 
Zo is het ook met onze gezamenlijke vriend (of moet het vriendin zijn?) de FUCHSIA. Iedere fuchsiaplant
is uniek en heeft dus een unieke naam! En daar wordt echt veel tegen gezondigd. Zo kwam ik in een re-
gioblad een rijtje tegen van de fuchsiastekken die ze in het voorjaar van plan zijn te gaan verkopen.
Daarin waren maar liefst vijf van de tien genoemde namen fout geschreven.
 
Zoals jullie misschien wel weten verzorgen wij, Joke en Fon Koek, al jaren de naambordjes op fuchsia-
shows omdat het Hoofdbestuur van de NKvF er veel waarde aan hecht dat fuchsianamen goed worden
geschreven. Elk regiobestuur, ja zelfs elke fuchsialiefhebber, zou ook het belang daarvan moeten inzien
zodat we niet met planten komen te zitten waarvan de naam fout is of verbasterd wordt.
 
Daarom wil ik nog een keer uitleggen hoe het werkt om ook op uw eventuele volgende show alle planten
van de juiste namen te voorzien. Zodra u weet wanneer u een show gaat organiseren laat u dat aan ons
weten. Wij komen dan een paar dagen voordat de show begint naar u toe. Ik ga dan de bordjes opzoe-
ken of Joke schrijft, als het een nieuw soort fuchsia betreft, een nieuw bordje. U kunt daarbij zelf helpen
om de bordjes te plaatsen. Deze manier van werken is al bij veel shows gedaan en tot ieders tevreden-
heid.
 
Zo profiteert u van de mooie naambordjes die de NKvF rijk is (momenteel zo ongeveer 5.000 stuks).
Joke en ik komen dat met veel plezier en gratis en voor niks doen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat
het de juiste namen zijn en het ziet er nog mooi verzorgd uit ook!
 
Ik hoop dat wij jullie hiermee een goede dienst kunnen bewijzen.
 
Fon Koek

Naamgeving fuchsia's: een serieuze zaak
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20/23 Regio 24, Midden-Brabant. TuinIdee 2014 - Spannend TuinIdee 50 tinten groen in de Brabanthallen
        ’s-Hertogenbosch.
22    Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
22    Regio 7, Veluwe. Lezing door Chris Herzog: "De Veluwe, meer dan bos en heide".
28    Stichting Epric. Fuchsia Extra Vaganza, Nieuwediep 9A in Huissen.
 
Maart 2014 
 
01    Stichting Epric. Fuchsia Extra Vaganza, Nieuwediep 9A in Huissen.
08    Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
15    Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
15    Regio 4, Flevoland. Voorjaarsvergadering.
15    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
20    Regio 6, Oost Gelderland. Jaarvergadering.
20    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Jaarvergadering.
22    Regio 3, Drenthe. Ledenvergadering.
22    Regio 8, Zuid-Gelre. Ledenvergadering.
22    Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering. 
24    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
24    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
25    Regio 24, Midden Brabant. Jaarvergadering bij Oertijdmuseum.
29    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
29    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
29    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Voorjaarsvergadering.
29    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
29    Regio 27, Noord-Oost Brabant. Jaarvergadering.

 
April 2014 
 
12    Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
22    Regio 3, Drenthe. Baskets maken bij kwekerij Gommer.

 
Mei 2014 
 
03/04 Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
03    Regio 4, Flevoland. Ontmoetingsmiddag.
03    Regio 6, Oost Gelderland. Stekkenbeurs bij Ineke Wisselink, Lovinkweg 24 in Gaanderen.
03    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
10    Regio 8, Zuid-Gelre. Afsluiting seizoen.
10    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt bij TuinExtra.
14    Regio 17, Rijnland. Baskets maken bij fam. de Groot in Hillegom.
17    Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
24    Regio 11, Noord-Holland Midden. Bijeenkomst.
 
Juni 2014

02    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijenkomst. 
16    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 
Juli 2014 
 
12    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
23/26 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Show.
26    Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.

Kalender
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Augustus 2014
 
02    Regio 5, Twente-Salland. Busreis Drenthe/Friesland.
23    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten en barbecue.
 
September 2014 
 
27    Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst.
 
Oktober 2014 
 
04    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst in Elp.
04    Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
25    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.

Botanische fuchsia's in de kas.

F. decidua

F. magdalenae

Raakt u nu niet enthousiast voor botanische fuchsi-
a’s, na al die verhalen van Henk Hoefakker? Ja, mij
hoef je niet te overtuigen. Ik ben altijd al enthousi-
ast geweest over die wilde fuchsia’s en ik zal u ver-
tellen waarom.
Vanmorgen, 10 januari, de zon scheen. Mooi weer
om eens de kas te inspecteren. Door de zachte win-
ter tot nu toe houd ik de deur en één raam open om
een beetje vocht kwijt te raken. Het is dan een
genot om te zien, dat een aantal van die wilde jon-
gens al staat te bloeien. Zo bloeit mijn Fuchsia mag-
dalenae met zijn prachtige oranje bloemen; verder
vertoont mijn F. splendens var. cordifolia zijn eerste
bloemen. Ook F. apetala heeft een paar bloemen en

natuurlijk de “kleintjes”.
De ENCLIANDRA-sectie bloeit zelfs als het een beet-
je meezit het hele jaar.
Dan de spectaculaire F. decidua, die op het oude
hout bloeit. Ook F. excorticata vertoont al zijn eerste
bloemknoppen. Kortom, wilt u ook in de winter van
fuchsia’s genieten, probeer dan eens een bota-
nische! En u heeft er echt geen kas voor nodig, ook
een licht plekje op een vorstvrije
zolder, of in de garage voldoet.
 
Gerard Rosema

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 31



Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

'Janne den Breejen'                                                                                                                                          J. Wagemans

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

nr. 1 �  Februari 2014


