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- advertentie -

   Kwekerij Zeelenberg 
  Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031                                                      
 
 
Het kan nog net dit jaar: meedoen met de gezellige Kerstworkshops! 
Voor verdere info: www.kwekerijzeelenberg.nl of tel. 015-2131031 
Wij wensen u   Prettige feestdagen  
    en een voorspoedig nieuwjaar 

Vanaf 1maart weer 
volop fuchsiastek 

verkrijgbaar! 

Kruisstraat 51, 2500 Lier  Koningshooikt, (Antwerpen) België 

Tel : 0032 474 440 706  Mail : fuchsia.michiels@skynet.be 

 

 

 

Bezoek onze 

 

Planten en leuke 
hebbedingetjes  uitkiezen 
en bestellen was nog nooit 
zo makkelijk. Dit 7 dagen 

op 7 en 24 u per dag! 

Onze  in 
2012 gaan door op : 

17 & 18 maart 

28 april tot en met 1 mei 

Tijdens deze dagen krijgt elke 
betalende klant een 

 Mis dit niet!!! 

 : van  van 9u  12u en van 
13u  18u,  van 9u - 12u en van 13u -17u,  

van 9u  12 u  en van 18 maart t/m 28 mei ook op zondag van 
13u  17u 

Wij zijn  in  

 3100 soorten Fuchsia 
 1000 soorten 

Pelargonium 
 130 soorten 

Streptocarpus 
 hangingbasket planten 
 hangbegonia 
 gewasbeschermings-

middelen 
 potgronden 
 meststoffen 
 Engelse Baskets 
 en alles om van uw 

hobby een succes te 
maken! 
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Kopij voor het APRIL-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per email verzonden,
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Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen of e-mail: redactie1@nkvf.nl.
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Over enkele maanden -zo rond de berichten over het

eerste kievitsei- kan een aantal van onze fuchsia’s alweer eens schuchter voor de 

eerste keer van de buitenlucht genieten. Het doet ze goed, zo’n voorjaarszonnetje bij niet te hoge 

temperaturen. Net zoals het ons goed doet als we de tuin weer zien opleven na de winter: een 

prachtig gezicht, die kleurenpracht van de ontluikende voorjaarsbloeiers.

Soms vindt het buiten plaatsen van een aantal fuchsia’s noodgedwongen plaats, omdat in de 

loop van februari/maart, als de dagen alweer aanzienlijk langer worden en de temperatuur 

in de kas flink kan oplopen, veel fuchsia’s al aardig aan de groei komen en met elkaar wel erg 

veel ruimte gaan innemen. Bij dreiging van vorst moeten we onze dierbare planten natuurlijk 

wel even veiligstellen, maar zolang het er niet teveel zijn biedt de garage of een niet te warme 

ruimte binnenshuis wel even soelaas. 2012 en 2013 zijn voor onze vereniging spannende jaren. 

Gaat het ledental zich enigszins stabiliseren, of blijft de daling zich voortzetten? Kijkend naar 

de leeftijd van het merendeel van onze leden ben ik bang dat een zich voortzettende daling 

het meest waarschijnlijk is, omdat de aanwas van nieuwe leden het verlies aan oudgedienden 

niet gemakkelijk zal kunnen compenseren. Wellicht vertoont de daling nog een korte tijdelijke 

opleving doordat een aantal huisgenoten zich nog zou kunnen aanmelden als huisgenootlid (ik 

zou zeggen: “Doen!”). Een dalend ledental hoeft echter voor de vereniging niet tot onoverko-

melijke problemen te leiden. Per slot van rekening zijn we ook klein begonnen, en hebben de 

meeste buitenlandse fuchsiaverenigingen veel minder leden dan wij op dit moment nog heb-

ben. We zullen dan echter wel een aantal zaken anders moeten aanpakken en regelen dan we 

nu doen. En een actieve betrokkenheid van de leden bij de vereniging is daarbij erg belangrijk. 

Een werkgroep, bestaande uit leden uit verschillende delen van het land, gaat zich onder leiding 

van Huub Steeghs daar dit jaar over buigen. En hebt u zelf ideeën waarvan u denkt dat het de 

moeite waard is om die kenbaar te maken, neem dan even contact op met Huub, dan worden 

ze bij de beeldvorming zeker meegenomen.

Tot slot: u neemt hoop ik toch wel ter harte wat Herman de Graaff in de vorige Fuchsiana heeft 

geschreven over een verzorgde naamvoering van onze fuchsia’s. Want dit jaar zien we natuurlijk, 

om maar een voorbeeld te noemen, de fuchsia ‘Decibel’ liever in al haar pracht en praal terug als 

fuchsia ‘Daisy Bell’.

van de

  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

van het leden-  secretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:

December 2011      

Dhr. J. Kamphuis, Assen, lid van verdienste 

van de NKvF

Dhr. C. v. den Berg, Noordwijkerhout

Dhr. W. Dimmendaal, Westendorp

Neem even contact op met het 

ledensecretariaat als:

- U gaat verhuizen,

- Uw adresgegevens niet kloppen,

- U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 0411-631591

of mail ironka@home.nl
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De eerste Fuchsiana, samenge-

steld door de nieuwe redactie, 

valt bij jullie door de brievenbus.

Voor u en voor ons een moment om even bij stil te staan.

25 jaar lang heeft Aat van Wijk met veel enthousiasme de Fuchsiana 

verzorgd als lid van de redactie en de laatste jaren als eindredacteur. Dat alleen 

al is een felicitatie waard en is er een woord van dank verschuldigd. Dit geldt natuurlijk 

ook voor de redactieleden die tijdens het “Aat“ tijdperk de Fuchsiana tot stand hebben gebracht. 

Hij heeft de nieuwe redactie al zijn kennis met veel passie en enthousiasme overgedragen.

Wat Aat nu gaat doen met al zijn vrije tijd heeft hij ons al kenbaar gemaakt. Al zijn tijd gaat hij in 

zijn andere hobby’s steken. En dat zijn er nogal wat. Komt hij weer tijd te kort! 

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de gelukwensen die we van alle kanten uit het 

“fuchsiawereldje “mochten ontvangen. Het zal niet eenvoudig zijn om Aat te vervangen maar 

toch heeft de nieuwe redactie de ambitie om er in de toekomst iets moois van te maken. Daarom 

willen wij ons aan de lezers voorstellen (in volgorde van aantreding).

Allereerst, DOMINICUS J. BERGSMA, secretaris van regio 1 (Friesland). 

Is al anderhalf jaar lid van de redactie. Wilde niet vertellen aan ons, hoe 

oud hij precies is maar we weten dat hij tijdens de tweede wereldoorlog 

is geboren op het Friese platteland. Heeft daar de lagere school en de am-

bachtsschool doorlopen en is later in de autotechniek gedoken. Hij heeft 

het geschopt tot eigenaar van een autobedrijf, dat hij (op tijd) op latere 

leeftijd heeft verkocht. Daarna heeft hij zich, samen met zijn vrouw, kun-

nen storten op andere dan alleen materialistische zaken. Bergen, bossen, 

flora, fauna, kortom de natuur, boezemt hem diep ontzag in. Ecologisch 

tuinieren is niet alleen zijn hobby maar ook zijn manier van leven. In de redactie gaat hij de 

secretariële zaken uitvoeren. 

Dan, DIRK VAN HERK, penningmeester van regio 9 (Noord-Holland-

Noord). Na Dominicus als redactie lid toegetreden. Geboren in 1940 in 

Nieuwenhoorn, een dorpje onder de rook van Rotterdam. Na zijn mid-

delbare school heeft hij verder gestudeerd aan de Hogere Tuinbouwschool 

in Utrecht en verder de HTS (Chemisch specialist) voltooid. Heeft na wat 

omzwervingen door het land (Zoetermeer, Elburg) zijn verdere loopbaan 

afgemaakt in Wormerveer als bedrijfsleider van een maalderij. In 2000 is 

hij met prepensioen gegaan en toen wist hij niet meer wat hij moest gaan 

doen, want zijn werk was zijn hobby. Gelukkig stuurde zijn vrouw hem 

weer de tuin in en vond hij daar zijn hobby terug. Het kweken en verzorgen van bloemen en 

planten. Een zoon, die met vrouw en kinderen woont en werkt in het verre Vietnam. Dus een 

paar keer per jaar gaat hij met zijn vrouw, naar Vietnam om zijn kleinkinderen te kunnen knuffe-

len. In de redactie gaat hij het voorzitterschap aan en is de directe link van de redactie naar het 

hoofdbestuur (als lid (a.i.) van het HB NKvF).

Dan, SJAAK LOEF, secretaris van regio 19 (Rotterdam e.o.), het volgende toegetreden lid van 

de redactie. Geboren in 1948 in Boskoop. Jullie weten wel, het centrum van de bomen- en 

struikenteelt in Nederland. Je zou kunnen zeggen vanaf zijn geboorte besmet door het tuinge-

van de    redactie
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BETALING CONTRIBUTIE 2012

Bij het decembernummer heeft u de acceptgiro ontvangen om de contributie voor 2012 te 

betalen. Iedereen ontvangt nog de Fuchsiana van Februari. Ook degene die nog niet betaald 

heeft. Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen en vergeet niet uw lid-

nummer bij de betaling te vermelden. 

beuren. Zijn hele werkzame leven werkzaam geweest bij diverse gemeen-

ten. Laatstelijk als projectleider Informatievoorziening en Faciliteiten bij 

de gemeente Lansingerland. Als vrijwilliger (fotograaf), sinds 2007, bij de 

Stichting Groene Hart, kan hij zich uitleven. Ook hij is door zijn vrouw in 

aanraking gekomen met de fuchsiaclub. Hij heeft een dochter en twee zo-

nen en 1 kleindochter. Naar zijn zeggen nog niet helemaal goed bekend met 

het “Fuchsiawereldje“! Maar zoals hij zich nu al profileert zal dat niet erg 

lang meer duren. In de redactie gaat hij de eindredactie voor zijn rekening 

nemen.

Dan, RIA NAUTA, van regio 13 (Het Gooi, Eemland en Vechtstreek), het 

laatst toegetreden lid van de redactie. Geboren in 1956 te Voorburg (Mag 

ik eigenlijk niet doen, die datum). De leeftijd van een vrouw is altijd een 

publiek geheim maar van haar mogen we het verklappen. Na haar middel-

bare school is ze gaan studeren in Wageningen, waarna ze in Amsterdam 

haar studie (Moleculaire Wetenschappen) volbracht heeft en als weten-

schappelijk medewerker aan de VU op de afdeling Oncologie heeft gewerkt. 

Later heeft ze zich omgeschoold in de automatisering en heeft bij DHV 

(Ingenieursbureau) in Amersfoort gewerkt. Momenteel is ze bezig met een 

opleiding (laatste jaar) tot mental-coach. Dus dat wordt opletten voor de andere redactieleden. 

In haar huis in Amersfoort woont ze samen met haar poezen, papegaai en in de tuin met haar 

fuchsia’s. Haar hobby’s: wandelen, natuur fotograferen, tuinieren, lezen en sporten. In de redactie 

gaat ze de acquisitie en bijkomende zaken behartigen.

Zo, nu kennen jullie ons (een beetje). Maar jullie zullen wel zeggen: nu nog jullie daden. De 

nieuwe redactie zit vol met ideeën en die zullen wij u zo snel als mogelijk kenbaar maken.

De redactie

RECTIFICATIE.
In de vorige Fuchsiana bij Fotopuzzel 64 op pagina 160 staat onder nummer 2 de naam van de 

fuchsia verkeerd gespeld: ‘Vreny Schleeweiss’ moet zijn ‘Vreni Schleeweiss’.

Eveneens in de vorige Fuchsiana staat bij de foto's op blz. 164 en 165 dat ze genomen zijn door 

Manny Poffer. Dit moet zijn Manny Poffers.
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Fuchsiavriendendag 
8 september 2012
Beste leden,

Het afgelopen jaar hebben we geen fuchsiavriendendag gehouden om 

verschillende redenen. In 2009 in Appeltern en in 2010 in de Botani-

sche tuin van Utrecht waren beiden een groot succes. Wij, als bestuur, 

kijken daar met een goed gevoel op terug.

Voor dit jaar hebben we her en der geïnformeerd om deze dag te 

gaan houden. Er waren enkele goede suggesties die we zeker in 

herinnering houden voor de komende jaren. Er ligt een voorstel om 

dit in de toekomst te gaan houden op bijv. shows die regionaal ge-

houden worden. Maar dit moet nog allemaal overlegd worden. Als 

NKvF willen we onze leden meer gaan betrekken bij verschillende 

activiteiten. Na goed beraad met de Botanische tuinen van Utrecht 

hebben we besloten om deze dag op zaterdag, 8 september 2012, 

te gaan houden. We zijn hard aan het werk om een gedeeltelijk 

nieuwe opzet te geven aan dit gebeuren. In de Fuchsiana van april 

kunt u hierover meer lezen.  We hopen dat er verschillende regio’s 

zijn die dit nu al in kunnen passen in hun zomerprogramma, zodat 

we dan weer veel van onze leden met partner mogen begroeten.

Wilt u iets weten over deze activiteit? Neem dan even contact op met:

Gerard Rosema e-mail: grosema@wxs.nl,  tel.: 0348-442965  

Huub Steeghs e-mail: huub.steeghs@hetnet.nl, tel.: 077-4672339 
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ZOEK DE JUISTE DRIE NAMEN UIT DE 
VOLGENDE ZES:

1. ‘Dark Eyes’

2. ‘Angelika Fuhrmann’

3. ‘Lunters Trots’

4. ‘Achilles Tops’

5. ‘Christmas Gem’

6. ‘Obergärtner Koch

UW OPLOSSING VÓÓR 29 FEBRUARI 2012 ZENDEN: 
 - óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 

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

Eén inzending per lid, via post of via de website

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

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

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

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

OPLOSSING FOTOPUZZEL 64:

1. ‘Roesse Mason’

2. F. simplicicaulis

3. ‘Vreni  Schleeweiss’

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 64 kwam ‘uit de bus’: 

Hans van Aspert, Arnhem.

fotopuzzel 65

1. 2. 3.
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‘Beltsjeblom’ (regio 1, Friesland) nr. 4: Oud Hollandse Spellen op 11 febr. 2012. Enquêtefor-
mulier wensen en bedenkingen regioleden. Belevenissen tussen huis en heg.

‘Teudebell’n’ (regio 2, Groningen) nr. 6: Vraagbaak speciaal voor nieuwe leden. Agenda 
2012. Nieuw leven in de Ihlower kwekerij. Verslag plantenkeuring en wandeling in de 
Hortus te Haren op 20 augustus 2011. In Memoriam dhr. Hemme Abbas. Bloemenshow 
en Feest Mededelingen.

‘Bell’npraoties’ (regio 3, Drenthe) nr. 4: In Memoriam Jan Kamphuis. Notulen najaars-
bijeenkomst 8 okt. 2011. Activiteitenkalender 2012. Het Lieveheersbeestje. Bericht uut 
coevern.

‘Minibel’ (regio 4, Flevoland en omstreken) nr. 4: Lezing van Sjaak Boswerk over de biolo-
gische gewas bescherming. Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari 2012. Puzzelrubriek. 
Verslag najaarsbijeenkomst. 

‘De Fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) nr. 4: Verslag busreis naar fuchsiashow van 
regio 28, Noord en Midden Limburg in Baarlo op 26 juli 2011. Stekkenmarkt op 12 mei 
2012. Genieten van oostelijke successen bij de landelijke fuchsiawedstrijden. In Memo-
riam T.F. Roossink.

‘De Bellenbode’ (regio 6, Oost Gelderland) nr. 4: Nieuwe fuchsia ‘Arels Nadia’. Jaarprogram-
ma 2012.

‘De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 6: Gerrit Hendriken te gast bij televisiepro-
gramma ‘De gelderse koppen’. De digitale Veluwse Fuchsia-Bode. Hans van de Beek trofee 
2011 op 31 aug. 2011 gewonnen door de heer H. Hertgers. Lezing 8 okt. 2011 door mw. 
Hillary Jellema van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Epe – 
Heerde over vlinders en libellen. 

‘Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Toelichting agenda 2012. Clubwed-
strijd 2012. Botanische fuchsia’s. “On”kruiden. Verslag clubbijeenkomst 12-11-2011. 
Beukenhaag planten.  Kuipplanten. Het gebruik van fosfaat.

‘De Gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 6: Potgronddag 18 febr. 2012. ’t Skep-
pings- verhaal van Gerrit Koedijk. Fuchsia’s van betere kwaliteit vragen meer samenwer-
king door veredelaars. In Memoriam dhr. Joop Doets. 

‘De Vier Jaargetijden’ (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Agenda 2012. 
Bestrijding Taxuskeverlarven. Verslag lezing 18 okt. 2011 door Jan Graafl and over kassen. 
In Memoriam de heer Rotensen en mevrouw Annie Oosterhuis. Ledenlijst 2012.

‘Regioblad’ (regio 15, Midden Nederland) 2012 nr. 1: Algemene ledenvergadering 5 mrt. 
2012. Verslag Ledenraadvergadering NKvF 15-11-’11. Tuinfuchsia’s. Verslag regio-avond 
7 nov.’11. Overlijdensbericht dhr. G.W.J. van Rossenberg.

regiobladen
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‘Furore’(regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 1 okt. 2011. Wintertips 
voor de fuchsia. Aanschaf laserprinter. Nieuwjaarsreceptie op 21 jan. 2012. In Memoriam 
de heer J. de Ligt.

‘Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 4: Activiteitenagenda 2012. Fuchsia 
in woord “Willie Tamerus”. Overwinteren.

’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 29 okt. 
2011. Verslag NKvF vergadering 5 nov. 2011.

‘De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 4: Verslag najaarsvergadering 8 okt. ’11. Belangrijke 
data 2012.

’t Vrindje’ (regio 24, Midden Brabant) jan. 2012: Botanische fuchsia’s 15 door Henk Hoef-
akker. Verslag jaarvergadering 24 mrt. 2011. Uitnodiging ledenvergadering 29 mrt. 2012.

‘Peel- & Maasfuchsia’ (Regio 28 Noord en Midden Limburg) nr. 1: Jaarprogramma 2012. 
Stekmorgen 12 mrt. 2012. Verslag  najaarsbijeenkomst 3 okt. 2011. 

Landgoed Hulshorst
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De dag na Sint Nicolaas hebben we Martha 

Franck begraven. Maar de cultivar ‘Martha 

Franck’ leeft voort net als haar andere scheppingen, 

waar ze het Hollandse product mee vorm gaf. Als veredelaar was 

Martha een natuurtalent. Van de Wetten van Mendel begreep ze niets. Daar 

had ze ook geen opleiding voor gevolgd. Maar in het, tussen haar zaailingen, ontdekken 

wat de moeite waard kon zijn, was ze onovertroff en. Enige ervaring met veredelen had ze wel, want 

in het familiebedrijf van de Francks, waarin ze meewerkte, werden met succes nieuwe dahlia’s ontwik-

keld. Groene vingers had ze zeker ook. Alleen bij Martin Beije heb ik ooit een plant van de echt lastige 

F.pilaloensis gezien die met de hare kon wedijveren en dat zegt wel wat. Als vrouw was Martha binnen 

onze Veredelingsgroep een uitzondering. Al die tijd waren er maar vier vrouwelijke fuchsiaveredelaars 

in Nederland: Rina Felix de latere echtgenote van de heer van ’t Westeinde die “Delta’s”als eerste in 

cultivarnamen gebruikte, Nel Bats met als huisnaam “Berba’s”, Drude Reiman met haar “Radings”-

cultivars en Martha, die haar hele familie vernoemde, soms inclusief koosnamen zoals bij ‘Feepie‘ en 

‘Baby Veerman’ en toen die mogelijkheden echt uitgeput waren week ze uit naar vrienden en kennis-

sen. Op een zomerse zaterdagmiddag, naar ik meen in 1984, ontmoette ik haar en haar man voor het 

eerst, terwijl ik met Hans van der Post in onze voortuin de fuchsia’s aan het bekijken was. Er stopte een  

Mercedesbusje voor de deur en daar stapten ze uit met de vraag of we mee wilden gaan naar Noord-

wijkerhout om Martha’s zaailingen te bekijken. Het waren er heel wat. Ze stonden in de volle grond en 

we konden het alleen maar eens zijn met haar voorlopige selectie. Vooral een ‘Leverkusen’-zaailing, de 

latere ‘Yolanda Franck’, genoemd naar haar dochter, viel ons op. Vanaf die dag groeide een vriendschap 

en nog steeds bezoeken Loeky en ik met plezier “Het Mossennest”, hun kwekerij op de plaats van een 

historische boerderij met die naam. Aad en Martha hadden geweldige planten, die in principe nooit 

gesnoeid werden en groeiden naar hun eigen natuur. De snelle groeiers kregen steeds grotere kuipen en 

planten als ‘Celia Smedley’ stonden al gauw in een 200 liter kuip. Dat was een boom geworden waar 

je met een klein gezelschap onder in de schaduw kon zitten onder het genot van een kop koffi  e, iets fris 

of een Pilsje. Voor shows waren dergelijke planten goud waard en ik durf te zeggen dat het succes van 

de “Fuchsiaden” van de regio Rijnland in het tuincentrum van Jaap Kooy voor een groot deel te danken 

was aan de collectie van Aad en Martha. Als die planten goed door de winter waren gekomen – grote 

exemplaren in een donkere wagenschuur- kon de Fuchsiade dat jaar doorgaan. Het was wel eens kantje 

boord, want Aad zette zijn planten vroeg buiten. Meerdere malen moest hij in de nanacht de collectie 

natspuiten om de jonge knoppen en uitlopers te beschermen tegen de vorst. Zo dicht bij de duinen kan 

het snel afkoelen! Martha was voor het fi jnere werk. Zo zag ik haar een paar weken voor de opening 

van de tentoonstelling op een trapje bezig alle bloemen en bijna rijpe knoppen van ‘Celia Smedley’ af 

te plukken. Ze “oogstte” een afgestreken kruiwagen vol van die ene plant, die zo op de show nog rijker 

bloeide. Verder waren de door hen ingezonden planten nooit “gelikt“ en dat maakte ze ook apart. De 

collectie bestaat nog steeds, maar Fuchsiaden zal Lisse voorlopig wel niet meer zien. De enthousiastelin-

gen die zulke shows mogelijk maakten zijn grotendeels oud of helaas overleden. Ze hebben wel net als 

Aad en Martha genoten van de voorbije fuchsiahausse en alles wat er toen mogelijk was. De jongeren 

en de overlevers wachten op de volgende golf in de fuchsiageschiedenis, die ook dit nieuwe jaar 2012 

kan worden geboren. En ik besluit 2011 met een laatste saluut aan Martha en die anderen, die veel 

betekenden voor de fuchsiavrienden die hen kenden.                                                                                

 Lisse,  31 december 2011, H.J. de Graaff .

CLXXVII
product of 

   Holland

12

                              nr. 1  Februari 2012



‘Marinka’, Stika 1890 DE. AFS nr:   ----

Afstamming onbekend.                                                                                                                                   

Schrijvend op de grens van het oude en het nieuwe jaar ging mijn keuze uit naar een 

oude en een nieuwe cultivar voor onze kleurenplaten. De introductie uit het verre verle-

den betreft ‘Marinka’. De Duitse kweker Stika heeft hiermee in 1890 een topcultivar op 

de markt gebracht. De vrijwel éénkleurige rode tot dieprode bloemen hebben qua kleur 

ook nu 122 jaar later weinig concurrentie. Niet voor niets bood een beroepskweker in het 

begin van de jaren zeventig 100 gulden voor zaad van ‘Marinka’. Toen werd aangenomen 

dat de cultivar practisch steriel was, hoewel de plant prachtige rode tot paarsrode bes-

sen produceert. Die 100 gulden zou vermoedelijk weggegooid geld zijn geweest: de vijf 

inmiddels uit zaad geproduceerde nakomelingen , waaronder zelfs één van John Wright, 

hebben niet de zo vurig gewenste bloemkleur, evenmin als de twee met ‘Marinka’ als 

vader, waarvan één van de Nederlandse veredelaar Steevens (‘Greet Altena’, 1968). Onze 

cultivar is verder vrijwel ideaal met de middelgrote goedgevormde enkele bloemen die 

redelijk vroeg in overvloed verschijnen, in harmonie met het kleine donkergroene rood-

generfde blad. Dat alles aan een krachtig groeiende, goed vertakkende bossige halfhanger. 

Zo is ‘Marinka’ op te kweken tot hanger zowel als kroonboom met alle mogelijke vari-

aties. Eén bezwaar kleeft er aan deze wonderplant: er treden bladverkleuringen op als 

gevolg van wind, teveel vocht en plotseling dalende temperatuur. Ze houdt dus eigenlijk 

niet van het typisch Hollandse zomerweer. Toch wil ik eindigen met nog iets positiefs. In 

1955 ontdekte de Amerikaan Weber in zijn collectie de bladverloping, die hij naar goed 

gebruik ‘Golden Marinka’ (AFS nr: 0401) noemde. Ook deze plant met het schitterende 

geelbonte blad mag een topper worden genoemd. Ze groeit iets trager wat gezien het 

verminderde bladgroen te verwachten is. Wel wordt hier nog nadrukkelijker gevraagd om 

een tegen het weer beschermde lichte en zelfs zonnige standplaats en kan een te ruime 

watergift fataal zijn.                                       

H.J.de Graaff 
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‘Marinka' Foto: Sjaak Loef
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'Hidden Treasure’ Foto: Flip v.d. Elshout
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‘Hidden Treasure’, de Graaff 1997 NL.   AFS nr: 4082.   

‘John Maynard Scales’ x ‘Marcus Graham’.

Aanvankelijk wilde ik deze zaailing uitsluitend aanhouden voor verder kruisingswerk 

in verband met de oranjeroze bloemkleur. Bij mij is het daarvan nooit gekomen maar 

wel bij de heer Kranenburg met ‘Creiler Flora’ (2005). Mijn aanvankelijke bezwaar was 

de bloemvorm, die met de lang gesloten kelkbladen (als bij ‘Fiona’) niet voldoet aan de 

geijkte fuchsiavorm. Wanneer is iets een interessante bloemvorm dan wel een mon-

struositeit? Huub Jetten, toenmalig lid van het nieuwighedenkeurings- comité van de 

VKC haalde me echter over om de plant ter keuring in Aalsmeer aan te bieden. Hij had 

het goed gezien. Niet alleen behaalde ‘Hidden Treasure’ het Getuigschrift van Verdienste, 

daarnaast verdiende zij ook “lof van de jury”. Als extra waardering werd de cultivar ook 

gekozen als plaat voor de maand mei in de jubileumkalender van 2005 van de NKvF. Dat 

is geen onterechte keus, want ‘Hidden Treasure‘ kan zowel heel vroeg als heel laat bloei-

en, wat vermoedelijk te danken is aan de gedeeltelijke triphylla-afstamming via ‘John 

Maynard Scales’. Ook door die afstamming bloeit de plant overvloedig met lange lampi-

onachtige bloemen in trossen aan het eind van de neigende takken. Het gaat daarbij om 

een slappe natuurlijke hanger, die in een grote basket een schitterend eff ect kan leveren, 

wat bleek bij de wedstrijdplanten tijdens de Vriendendag 2010 in de Hortus van de 

Utrechtse Universiteit. De naam “verborgen schat” vraagt om een verklaring. De schat 

van een bloem zijn uiteraard de voortplantingsorganen, de meeldraden en de stamper, 

die heel decent verborgen worden binnen de lampionvormige kelk en de grillig gevorm-

de kroon. Aan het eind van de bloei, in de latere herfst eerder, wordt deze schat onthuld. 

‘Hidden Treasure’ stekt gemakkelijk en dat is nuttig omdat vooral oudere planten wel 

eens een probleem hebben tijdens de winter. Uit voorzorg voor die tijd wat stekken ma-

ken verdient aanbeveling. In het groeiseizoen vraagt de plant een lichte standplaats met 

wat zon.                                                                                                                                             

H.J. de Graaff .
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NEDERLANDSE KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN

Secretaris: Margo W. Vaandrager-Wuffele,

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, 14 april 2012

Aanvangstijd: 10.30 uur

Plaats: Sport/ en ontmoetingscentrum 'De Hilt', Hasselaarlaan 1c, 3755AV Eemnes.

 (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl)

De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden.

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 leden-

raad 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. 

De leden uit de regio’s die 

de vergadering willen bij-

wonen en in aanmerking 

willen komen voor een 

lunch moeten zich wel 

één week van tevoren 

bij de secretaris van de 

NKvF opgeven.

 Uitnodiging

Ledenraad
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Fuchsia’s in aquarel – 66  

‘Kath van Hanegem’

Carless, 1998, GBR.

Opgaand groeiende fuchsia met kleine bloemen en bladeren die zeer geschikt is voor het kweken van 

een bonsai en/of als rotstuinplant. De plant verdraagt wat zon, maar groeit het best in halfschaduw. De 

kweker noemde deze fuchsia naar Kath van Hanegem, een specialist in het kweken van fuchsia- bonsais.
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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

‘Patrick Wandeler’

Willimann, 1998, Zwitserland.

Opgaande, robuust groeiende fuchsia met vrij grote enkele bloemen. De plant is geschikt om er een 

struik of kroonboom van te kweken. Deze mild bloeiende fuchsia vraagt om een plek in halfschaduw. 

De plant is door de kweekster genoemd naar één van haar kleinzoons.
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Andere kuipplanten (14)
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.

SOLANUM JASMINOIDES, klimmende nachtschade.

Solanum is een grote familie, die wel 1400 soorten telt. Ook de aardappel en de tomaat behoren 

tot deze groep. De plant heeft witte of blauwe bloemen die in trossen groeien op het einde van 

een tak. De witte (albus) is de meest gevraagde en komt uit Brazilië en kan wel 6m hoog wor-

den. Als jonge plant kan hij gekweekt worden als hanger; een volwassen Solanum voldoet ook 

uitstekend als klimmer; hij moet dan wel gesteund worden.

Verzorging

Voor een hanger neem je 3 stekjes in een pot van 26cm met normale potgrond. Zo vroeg 

mogelijk stekken in maart/april; dan enkele keren toppen en daarna  rustig laten groeien. Let 

op, hij kan wel 3m lang worden. Als men aan een struik begint, neem dan 2 stekjes in een pot 

van 30-35cm met normale potgrond. Plaats de stekken tegen een rek of piramide en top hem 

regelmatig op 2-3 ogen tot hij naar buiten gaat. Laat hem dan rustig uitgroeien; hij moet dan 

wel regelmatig worden opgebonden. 

De Solanum dient wekelijks bemest te worden en vraagt rijkelijk water. Een plaats in de volle 

zon is aan te bevelen, maar wel wat beschut tegen harde wind. 

De lange takken kunnen in de zomer rustig wat gekort worden. De Solanum bloeit tot het gaat 

vriezen.

Solanum Jasminoides
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Winterberging

Hoewel de Solanum wel wat vorst kan verdragen, kan hij toch beter bij de eerste vorst naar bin-

nen en fl ink worden teruggesnoeid: de hanger tot even onder de pot en de klimmer in de lengte 

en de breedte. Deze kuipplant vraagt bij het overwinteren wel een plaats in het licht bij een 

temperatuur van 7 à 10 graden: hij zal dan langzaam doorgroeien. In het donker overwinteren is 

mogelijk. Bij een lagere temperatuur zal hij wel zijn bladeren gaan verliezen. Geef dan weinig wa-

ter, maar laat hem niet uitdrogen. In maart kan de Solanum zo nodig worden overgepot en kan 

nu wat warmer worden gezet. In het licht zal de plant nu snel uitlopen; regelmatig moet er nog 

worden getopt tot hij naar buiten gaat. Zorg dan wel dat de plant wordt afgehard: de overgang 

van binnen naar buiten rustig laten plaatsvinden door ’s avonds de plant weer even binnen te 

halen.

Vermeerderen

De Solanum laat zich makkelijk stekken, in zowel voor- als najaar met kop- of tussenstek op een 

bodemwarmte van 20 graden onder glas of plastic. Gebruik dan wel stekpoeder.

Tip 1:

Als je de Solanum gaat kopen is hij bijna zeker ‘geremd’; dan is de groei er uit maar de hoeveel-

heid bloemen blijft normaal.

Tip 2:

Zelf geef ik er de voorkeur aan om ieder voorjaar opnieuw te beginnen met nieuwe stekken. Die 

haal ik van de moederplant af of gebruik ik stekken uit oktober. 

De Solanum is een harde groeier en haalt de oude plant makkelijk in; bovendien vind ik hem 

dan vaak ook nog mooier. De keus is echter aan u. 

Frans van der Vorst.

SHOWS

5 t/m 7 juli ’12: Fuchsiatentoonstelling van regio 21, 

Zuid-Hollandse Eilanden, “Van ambacht tot fuchsia” in de tuin van ’t Veerhuys in Rhoon.

19 t/m 23 juli ’12: Jubileum Fuchsiashow van regio 2, Groningen, bij fam. P. Vroege, 

Padje 5 in Slochteren.

26 juli t/m 2 aug. ’12: Fuchsiashow regio 9, Noord-Holland Noord, bij “De Boet” 

in Hoogwoud.

26 t/m 28 juli ’12: Fuchsiashow van regio 19, Rotterdam e.o. bij Tuincentrum Stout 

in Bergambacht.

EVENEMENTEN

1 t/m 4 mrt. ’12: Tuinidee, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

3 t/m 12 aug. ’12: Florashow Ootmarsum in het Openluchtmuseum “Lös Hoes”

in Ootmarsum.

6 t/m apr. ’12: Internationale Orchideeënshow Orchilim 2012, landcommanderij Alden 

Biesen in Bilzen (België).

Kalender

21

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden



Botanische Fuchsia’s. 6. 
In dit deel gaan we verder met de sectie Quelusia. 

De vorige keer hebben we F. magellanica al behandeld. We gaan het nu over de wat minder 

bekende soorten van deze sectie hebben. Alle soorten van deze sectie hebben hetzelfde type 

bloemen als de magellanica; rode buis en kelk met een paarse rok.

Alfabetisch gezien beginnen we dan met F. alpestris in 

1843 beschreven door George Gardner. Hij noemde 

hem de bergfuchsia en vernoemde hem naar de Al-

pen, maar in dit geval bedoelde hij te verwijzen naar 

de hoge bergen in zuidoost Brazilië waar deze soort 

vandaan komt. Het is een forse, ruige groeier met li-

aanachtige takken en met grote bladeren die een rode 

gloed hebben. De bloei is niet spectaculair. In een pot 

met minder rijke potgrond groeit hij wat beschaafder 

en is de bloei iets beter. Hij komt in de volle grond na 

de winter vrij traag weer op gang en bij mij, op zandgrond, blijft hij dan redelijk van formaat.

F. bracelinae is een van de soorten die Philip Munz 

heeft beschreven in 1943. Hij noemde de soort naar 

mevr. Floy Bracelin uit Berkeley, Californie vanwege 

haar inzet voor de talloze plantencollecties die Ynes 

Mexia verzamelde in Brazilie. F. bracelinae is ook een 

liaanachtige fuchsia met iets kleiner, maar vooral 

smaller blad wat enigszins ruw aandoet. Het blad is 

donkergroen. Deze soort bloeit in tegenstelling tot 

F. alpestris zeer rijk met bijna trossen met bloemen. 

Deze soort is nog niet zo lang in Nederland. Hij groeit 

in de natuur min of meer epifytisch en doet het dus het best op grove, luchtige, humusrijke 

potgrond. Deze soort is winterhard, maar daar heb je het dan ook mee gezegd. Hij komt dan 

heel laat op gang en zal dus nooit erg groot worden. In een pot kunnen ze behoorlijk uit-

groeien.

F. brevilobis heeft ongeveer dezelfde wilgenbladvorm 

maar dan veel dunner en zachter en licht grijsgroen 

gekleurd. De hele plant is zacht, wittig behaard. Hij is 

door Paul Berry beschreven in 1989. Zijn naam heeft 

hij te danken aan de kortlobbigheid van de kelkbla-

deren. Brevi is kort en lobis is de verlatinisering van 

lobben. Ook deze soort vormt forse struiken met 

liaanachtige takken. De bloei is redelijk tot rijk. 

Voor deze soort geldt hetzelfde als voor de vorige. 

Hij komt daarom veel mooier tot zijn recht als hij bin-

nen overwintert.

F. alpestris

F. bracelinae

F. brevilobis
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F. campos-portoi is een wat kleinere, goedvertak-

kende struik. Beschreven door Pilger&Schulze in 

1935. De plant is vernoemd naar de Braziliaanse 

botanicus P. Campos Porto die zijn plantenstudies 

vooral verrichtte in zuidoost Brazilië waar deze 

fuchsia ook voorkomt. Hij heeft kleine, puntige, leer-

achtige, donkergroene blaadjes. De bloei is rijk met 

een beetje apart gevormde bloemen. Een kleine aan 

de top ingesnoerde bloembuis en lange kelkbladen. 

Deze soort is goed winterhard.

F. coccinea is waarschijnlijk de eerste species van 

Fuchsia die in cultuur werd gebracht. Het was groot 

nieuws toen hij voor het eerst werd beschreven 

door Jonas Dryander in 1789. Deze Jonas hielp 

planten te documenteren die in de Kew Gardens in 

London werden gehouden. De naam is Latijn voor 

scharlaken, waarmee de heldere kleur van de kelk-

bladen wordt bedoeld. De kelkbladen zijn lang en 

de kroon is klein, dus bijna onzichtbaar, maar mooi 

paarsblauw. De plant is niet zo groots, veel takken 

vanuit de grond, die weinig vertakken, maar hij heeft 

wel heel mooi zachtgroen blad. Bloeit niet overdadig, maar de heldere bloempjes steken 

heel mooi af tegen het lichtgroene blad. Komt maar matig terug na de winter.

F. glazioviana werd gepubliceerd door Paul Taubert in 1892 en is

genoemd naar de Franse botanicus August Glaziou die pionierde in 

het aanleggen van plantencollecties in zuidoost Brazilië tussen 1861 

en 1895. Het is een heel compact struikje, heel dicht in het blad. 

De bladeren zijn glanzend groen. Hij bloeit niet rijk maar is redelijk 

winterhard.

F. hatschbachii 

vereert met zijn naam de Braziliaanse botanicus 

Gert Hatschbach. De plant is in 1989 beschreven en 

gepubliceerd door Paul Berry en was een erkenning 

voor de hulp van Gert aan Paul tijdens diens studie 

naar fuchsia’s in zuid Brazilië een paar jaar daarvoor. 

De plant is een losse, harde groeier met tamelijk 

grote donkergroene bladeren. Hij heeft kleine 

magellanica-achtige bloemen. Hij vormt maar wei-

nig zijtakken. Hij is goed winterhard.

F. regia werd in 1829 door de Portugese botanicus 

José Mariano da Conceição Vellozo beschreven 

F. campos-portoi

F. coccinea

F. glazioviana

F. coccinea
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onder de naam Quelusia regia. Philip Munz schaarde hem in 1943 onder het geslacht Fuch-

sia.

Regia is Latijn en staat voor koninklijk. Maar het is niet bekend of dat refereert aan het 

koninklijk paleis van Queluz waar ook de oude geslachtsnaam en nu de huidige sectienaam 

vandaan komt of dat het de Koninklijke kwaliteiten van de soort zelf betreft. Het worden 

dan ook gigantische struiken. Overigens zijn er 3 subspecies van deze soort. De aloude F. 

regia ssp.regia kreeg zijn eigen naam ook als subspecies naam, daarmee herkenbaar gemaakt 

als de eerst beschreven soort. 

De tweede ondersoort werd F. regia ssp.reitzii genoemd naar de botanicus en priester Rau-

lina Reitz (1919-1990) een plantenspecialist in de staat Santa Catarina in zuid Brazilië. Paul 

Berry beschreef en benoemde hem in 1989. De tweede nieuwe subspecies was F. regia ssp.

serrae, ook door Paul Berry beschreven en benoemd in 1989. Deze naam is ontleend aan 

het Portugese woord “serra”, de plaatselijke naam voor het spectaculaire kustgebergte in 

zuidoost Brazilië waar de soort voorkomt, zoals de Serra do Mar en de Serra Geral. 

De eerste twee zijn zeer winterhard, de derde is dat niet.

Henk Hoefakker

REGIO 1, FRIESLAND

24 mrt. ’12: Voorjaarsledenvergadering.

29 apr. ’12: Groenmarkt.

REGIO 2, GRONINGEN

10 mrt. ’12: Algemene ledenvergadering in “De Broeckhof” te Zuidbroek. Aanvang 14.00 uur.

24 mrt. ’12: Jubileum feestdag voor leden en donateurs met partners in “De Broeckhof”

te Zuidbroek. Aanvang 10.00 uur.

19 t/m 23 juli ’12: Jubileum Fuchsiashow bij fam. P. Vroege, Padje 5 in Slochteren.

22 juli ’12: Plantenkeuring Martha Bootsman bokaal en Kasper Noordam bokaal tijdens de 

Jubileum Fuchsiashow bij fam. P. Vroege, Padje 5 in Slochteren.

REGIO 3, DRENTHE

31 mrt. ’12: Algemene Ledenvergadering in de Koekoekshof te Elp.

28 juli ’12: Tuinentocht.

Juli ’12: Busreis.

11 aug. ’12: Bezoek aan Bosbessenkwekerij “de Haarakker” in Langeveen.

6 okt. ’12: Najaarsbijeenkomst in Elp.

REGIO 5, TWENTESALLAND

27 febr. ’12: ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter. Aanvang 19.30 uur. Lezing door

dhr. K. Spek “Fuchsia’s van Stek tot Stam”.

24 mrt. ’12: Bezoek aan kwekerij Gommer. Aanvang 14.00 uur. Vossebelt 41a, 7751 SW Dalen.

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

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

30 juni ’12: Busreis. Verdere gegevens volgen in het voorjaar.

28 juli ’12: Tuinentocht.

regio-
    kalender
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REGIO 6, OOST GELDERLAND

12 apr. ’12: Jaarvergadering, zalencentrum “De Radstake”, Heelweg.

REGIO 7, VELUWE

18 febr. ’12: Lezing over de 4 jaargetijden door Ada en Chris Herzog, 

zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe.

24 mrt. ’12: Voorjaarsvergadering.

REGIO 8, ZUID GELRE

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

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

Aanvang 14.00 uur.

REGIO 9, NOORDHOLLAND NOORD

25 febr. ’12: Jaarvergadering.

24 mrt. ’12: Stekkenuitje.

28 apr. ’12: Bijeenkomst.

21 juli ’12: Bijeenkomst voor de show.

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

REGIO 11, NOORD HOLLAND MIDDEN

24 mrt. ’12: Jaarvergadering.

28 apr. ’12: Stekkenmarkt in Krommenie.

19 mei ’12: Bijeenkomst.

Sept. ’12: Lezing over veredelen (Jan de Groot).

REGIO 13, HET GOOI, EEMLAND EN VECHTSTREEK

29 mrt. ’12: Jaarvergadering en ledenbijeenkomst.

11 juni ’12: Ledenbijeenkomst.

16 okt. ’12: Ledenbijeenkomst.

REGIO 15, MIDDEN NEDERLAND

5 mrt. ’12: Algemene ledenjaarvergadering.

7 mei ’12: Regiobijeenkomst.

2 juli ’12: Regiobijeenkomst.

3 sept. ’12: Regiobijeenkomst

5 nov. ’12: Regiobijeenkomst

REGIO 19, ROTTERDAM E.O.

24 mrt. ’12: Voorjaarsvergadering.

26 t/m 28 juli ’12: Show bij Tuincentrum Stout in Bergambacht.

REGIO 20, EILAND VAN DORDRECHT E.O.

31 mrt. ’12: Voorjaarsbijeenkomst.

Mei ’12: Excursie.

Mei of juli ’12: Busreis.

REGIO 21, ZUIDHOLLANDSE EILANDEN

31 mrt. ’12: Algemene ledenvergadering in ’t Centrum, Bernhardstraat 3, te Rhoon.

17 apr. ’12: Busreis naar de Koninklijke Serres van Laken, (de exacte datum is nog niet de-

fi nitief bekend). tevens zal er ook een bezoek worden gebracht aan de fuchsiakwekerij van 

Katrien Michiels in Lier.

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

5 t/m 7 juli ’12: Fuchsiatentoonstelling “Van ambacht tot fuchsia” in de parochietuin van 

de Willibrordus Rooms Katholieke Kerk, Dorpsdijk 234 te Rhoon.
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25 aug. ’12: Nazomermarkt Groei & Bloei in Strijen (niet definitief).

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

REGIO 23, WESTBRABANT

31 mrt. ’12: Voorjaarsbijeenkomst.

REGIO 24, MIDDENBRABANT

1 t/m 4 mrt. ’12: Tuinidee, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

29 mrt. ’12: Jaarvergadering bij Den Bartel.

REGIO 28, NOORD EN MIDDEN LIMBURG

26 mrt. ’12: Jaarvergadering bij „Zalzershoof” te Hout-Blerick.

31 mrt. ’12: Uitstapje naar een fuchsiakweker. 

12 mei ’12: Eerste contactmorgen met plantenruil . 

Juli ’12: Jaarlijkse reis naar een fuchsiashow in Nederland. 

15 okt. ’12: Najaarsbijeenkomst bij „Zalzershoof” te Hout-Blerick.

   Kwekerij Zeelenberg 
Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031                                                        
 
 
 
 
 
 
    Vanaf 1 maart weer volop verkrijgbaar: 
     -Mooie fuchsiastekken  
     -Violen , primula's, vaste planten 
     -Potten, potgrond, mest enz. 
    Vanaf half april natuurlijk weer volop geraniums, 
    perkplanten, knolbegonia´s surfinia´s, en nog veel 
    meer!! 
 

 
      

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 
31 maart ´Kom in de Kas´ 

2e paasdag geopend 
van 11.00 to 16.00 uur! 
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In Memoriam Jan Kamphuis

In november van het vorig jaar overleed op 87-jarige leeftijd Jan 

Kamphuis. Velen, en met name degenen die al langer lid zijn van 

de NKvF zullen zich hem herinneren. Jan werd in 1980 lid. Vrijwel 

meteen zette hij zich in voor de activiteiten van wat toen nog geen 

regio Drenthe heette, maar al wel drie jaar bestond als een actieve 

groep rond het zogenaamde contactadres. Met veel energie stortte 

hij zich in de activiteiten die ontwikkeld werden. En al spoedig werd 

hij betrokken bij het landelijk gebeuren in de NKvF.

Al heel vroeg was hij zeer geïnteresseerd in de natuur. Als lid van de 

NJN – Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie – kon hij zich uitleven in 

deze interesse. Ook in zijn werk, hij was hoofd van de Nederlandse 

Algemene Keuringsdienst (NAK) in Zwolle en later Assen, had hij veel 

te maken met datgene wat ‘buiten’ gebeurde.

Hij was zeker niet alleen geïnteresseerd in fuchsia’s. Degenen die zijn 

tuin bezochten, en dat waren er velen, weten dat hij een ‘alleseter’ 

was: kuipplanten, pelargoniums, vaste planten, eenjarigen, wilde 

planten, enz., enz..

Hij was ook een trouw deelnemer aan de Engelandreizen, maakte 

veel foto’s en hield lezingen over de Engelse tuinen, zowel voor di-

verse regio’s als voor afdelingen van Groei & Bloei.

De regio Drenthe heeft veel aan hem te danken. Hij speelde een be-

langrijke rol bij het tot stand komen van de geslaagde fuchsiashows 

in 1983 in Oosterhesselen, in 1989 in Echten en in 1994 in Roden. 

Daarbij bleken zijn organisatorische kwaliteiten. Als secretaris van 

zowel de regio als van de verschillende tentoonstellingscommissies 

blonk hij uit in het nauwkeurig vastleggen van afspraken. Hij was een 

‘doener’, zeer praktisch en doortastend en tegelijk tactisch.

Dat laatste kwam hem goed van pas in 1986 toen de NKvF in een 

crisis dreigde te geraken. Na een tumultueus verlopen ledenbij-

eenkomst werd hij gekozen als interim voorzitter. Samen met de 

ingestelde commissie Grijsen wist hij de vereniging weer in de juiste 

koers te krijgen. Er kwamen een nieuw huishoudelijk reglement en 

statuten, die de basis zouden vormen voor de huidige structuur van 

de NKvF.

Velen waren op 11 november aanwezig bij het afscheid, waaronder 

een aantal leden die Jan’s actieve periode voor de regio Drenthe heb-

ben meegemaakt.

Aat van Wijk.
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Regio Limburg van Orchideeën Vereniging Vlaanderen organiseert opnieuw een grootse orchideeën-

tentoonstelling. Deze vindt plaats tijdens het paasweekend van 2012 in de landcommanderij Alden 

Biesen onder de naam ORCHILIM 2012. Het domein of in de buurt kan men ook iets eten of drinken. 

WWW.ALDENBIESEN.BE en men kan ook reeds een kijkje nemen op de website van de tentoon-

stelling WWW.ORCHILIM.BE.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS: Alden Biesen: Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. Vrijdag 6, zaterdag 7, en zondag 

8 april van 10 tot 18.30 uur. Maandag 9 april 2012 van 10 tot 17 uur. € 7,00 p.p. - 14j., gratis. Groepen 

+ 15 pers € 5,00 p.p. Tel: 0032 11 32 38 00

Orchilim 2012


