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Fuchsia ’ s  & Pelargoniums
voor een bi jzonder assortiment

3 6 0 0  s o o r t e n  S p e k  F u c h s i a ’s
3 5 0  s o o r t e n  P e l a r g o n i u m s
e e n j a r i g e  z o m e r b l o e i e r s
z o m e r b l o e m e n p l u k t u i n
g r o e n w o r k s h o p s  v o o r  g r o e p e n

We verzenden ook bewortelde 
s tek ,  ki jk  hiervoor  op  

www.kwekeri jvandervelde.nl

C a t a l o g u s  2 0 1 2  m e t  v e l e  n i e u w e  F u c h s i a ’s  e n  P e l a r g o n i u m s ,  
v e r k r i j g b a a r  d o o r  € 5 , 9 5  o v e r  t e  m a k e n  o p  r e k .  n r.  4 0 9 6 6 7 8 5 4

Openingsti jden:

3  m r t  t / m  3 0  j u n i  

4  j u l i  t / m  2 7  o k t

m a  t / m  z a
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v r,  z a

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
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3 maar t  aanvang Fuchsia  en Pelargonium ver koop

- 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! 

 

Kwekerij Katrien Michiels 
Kruisstraat 51, 2500 Lier – Koningshooikt, (Antwerpen) België 

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

 

 

 

Bezoek onze 

Webshop! 

www.fuchsia.be 

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

op 7 en 24 u per dag! 

 

 

 

Onze “open deur” dagen in 
2012 gaan door op : 

17 & 18 maart 

28 april tot en met 1 mei 

Tijdens deze dagen krijgt elke 
betalende klant een gratis 

attentie! Mis dit niet!!! 

 

Wij zijn open : van dinsdag tot vrijdag van 9u – 12u en van 
13u – 18u, zaterdag van 9u - 12u en van 13u -17u, zondag 

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

Gesloten op maandag ! 

Wij zijn gespecialiseerd 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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INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het juni-NUMMER van Fuchsiana dient, bij voorkeur per email verzonden,
uiterlijk woensdag 2 mei 2012 vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de redactie:

Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen of e-mail: redactie1@nkvf.nl.
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Net zoals in de winter van 1996/’97 drong ook in de afgelopen winter, gedurende de 
koudegolf van meer dan twee weken, de vorst via de grond de kas binnen. Tot zo’n 

10 cm van de ramen was de grond bevroren, ondanks het feit dat de kas toch op zo’n 5oCelsius 
gehouden wordt. De fuchsia’s die op de grond aan de rand van de kas staan, dicht bij de ramen, 
waren dan ook aan de ondergrond vastgevroren. Geen nood, een enkel centimetertje vorst in 
de pot doet meestal weinig schade. Hopelijk zijn ook uw fuchsia’s de winter zonder al te grote 
problemen doorgekomen.

Dat kan niet gezegd worden van de fuchsia’s die ik bewust buiten, in kleine potjes boven de aar-
de, heb laten overwinteren. Deze manier van overwinteren, waarbij de potjes tijdens een vorst-
periode altijd totaal doorgevroren zijn, is voor mij een eerste selectie op winterharde eigenschap-
pen. In normale winters zijn er altijd wel fuchsia’s die dat overleven, waarbij de jonge zaailingen 
beter tegen de vorst bestand lijken dan de oudere planten. Het zal u niet verbazen, dat bij de 
planten die de winter overleven altijd wel ergens F. magellanica ‘Alba’, of een andere F. magellanica 
in een van de voorouders aanwezig is. Of er dit jaar ook enkele dappere overlevers de winter zijn 
doorgekomen is eind februari nog niet te zeggen. In alle eerlijkheid staan alle plantjes er dit jaar 
toch wel erg troosteloos bij. Dat kun je niet zeggen van de fuchsia’s in het mooie nieuwe boek 
van Manfried Kleinau: ‘Fuchsien, über 600 Sorten im Porträt’ (ISBN 978-3-8001-7429-4, uitgeverij 
Ulmer, 35 Euro), dat vanaf eind februari verkrijgbaar is. In het boek vindt u foto’s en informatie 
betreffende een selectie uit het fuchsia-assortiment dat na ruwweg 1995 in West-Europa in 
omloop gebracht is. Het internet heeft de uitgave van boeken over fuchsia’s gelukkig nog niet 
volledig weten te stoppen. Manfried is een gedreven fuchsialiefhebber en vicevoorzitter van de 
DDFGG, een Duitse fuchsiavereniging, die net zoals de NKvF in een proces van bezinning op de 
toekomst verkeert. Over de toekomst van de NKvF zult u dit jaar beslist meer vernemen. Met een 
kritische en constructieve opstelling van onze leden moeten we in staat zijn om onze toekomst 
vorm te geven op een manier die aansluit bij de sterk veranderende wereld om ons heen. 

van de
  voorzitter[Mario de Cooker, voorzitter]

van het leden-  secretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Neem even contact op met het 
ledensecretariaat als:
- U gaat verhuizen,
- Uw adresgegevens niet kloppen,
- U Fuchsiana niet heeft ontvangen.

Bel 0411-631591
of mail ironka@home.nl

Overleden:
Maart 2012
Mevr. Hoogland-Bos, Olst
J. de Ligt, Vlaardingen
Dhr. L. Groenewoud, Leeuwarden
Mevr. P.C. Rinzema, Drachten
Mevr. M. van der Linden-Klink, Veghel
Dhr. H.v. Dam, Ridderkerk
Mevr. G. Grootenboer-van Helden, Breda
Mevr. K. v. Hanegem,  Brightlingsea UK
Dhr. N. Wester, Roermond
Dhr. H. Meijdam, Heukelum

Winnaars bon
Van degene die vóór 1 januari hun contri-
butie betaald hebben zijn de winnaars van 
de bonnen:
Dhr. J. Jorink, Middenmeer
Dhr. G. Severs, Harmelen
Mevr. de Fouw-Gever, Zoetermeer
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De nieuwe redactie heeft haar eersteling laten 
verschijnen. Dat niet alles van een leien dakje 
is gegaan, zal een ieder wel kunnen begrij-
pen.
De voltallige redactie is er dan ook behoorlijk mee 
bezig geweest. Zeker Sjaak Loef, onze eindredacteur, verdient 
een pluim.
Wij willen inventariseren wat de leden van de NKvF over het algemeen vinden 
van de Fuchsiana en de website van de NKvF. Daarnaast willen wij de leden meer betrek-
ken bij het geheel en hen nadrukkelijk laten meespreken. De redactie heeft daarom besloten 
een enquête te houden onder de leden. Dit om na te gaan wat er wordt gewaardeerd en welke 
verbeteringen er in de naaste toekomst kunnen worden aangebracht.
We zijn bezig om hiervoor een gerichte vragenlijst samen te stellen.
Voor de zomer zal er dan ook, of als bijsluiter in de Fuchsiana en/of via de regio’s, een vragenlijst 
worden toegezonden met het verzoek deze in te vullen en aan de redactie te retourneren.
Wij proberen deze vragenlijst ook elektronisch via de website beschikbaar te stellen.
Ook een eventuele aanpassing van de website zal door de redactie, in samenwerking met Ton 
van der Vorst, ter hand worden genomen (zie elders in het blad het schrijven van Ton).
Met deze vooraankondiging hopen wij te bereiken dat u alvast kritisch de Fuchsiana en de web-
site zult lezen en beoordelen, zodat u deze enquête straks gericht kunt invullen.

Geachte fuchsiavrienden.

Een goede 2 jaar geleden heb ik de uitda-
ging aangenomen om de website van de 
NKvF te gaan vernieuwen en reorganiseren. 

Ik dien zeker te vermelden dat de informatie die ik van diverse leden 
heb gekregen mede heeft geleid tot waar we nu zijn.
Ik ben een leergierige hobbyist en ik heb wel gemerkt dat daar een aantal leden gretig gebruik 
van gemaakt heeft en als ik dan nu terug kijk, denk ik dat we tot op heden redelijk geslaagd zijn 
om via de website het fuchsiaproduct naar buiten te brengen. Maar we zijn er nog niet en mede 
door een aantal bestuursleden gaan we verder met ontwikkelen.
Door deze ontwikkelingen kan het dus zijn dat er een aantal onduidelijkheden of fouten ont-
staat waardoor de gebruiker iets niet kan lezen of gebruiken.
Ik heb voor de meest voorkomende problemen een nieuwe HELP functie aangemaakt, maar 
realiseer me dat het wel zo kan zijn dat iemand problemen kan ondervinden die ik (nog) niet 
heb voorzien.
Bij deze zou ik dan alle lezers willen vragen, indien u een suggestie c.q. aanvulling heeft, dit aan 
de redactie van Fuchsiana-/websitecommissie door te spelen.
Dit kan variëren van een probleem tot en met een (technisch) onderwerp waar u meer informa-
tie over zou willen hebben.
Ook vermeldingen van activiteiten, foto’s, video’s en overige zaken zijn uiteraard welkom.

Ik dank u allen voor het lezen van dit bericht en wens u een plezierige fuchsiatijd.

Ton van der Vorst  (webmaster)

van de    redactie

van de webmaster
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fuchsiavriendendag 
8 september 2012 

De voorbereiding voor onze fuchsiavriendendag begint al weer 
mooie vormen aan te nemen. We doen er alles aan om er voor 

jullie een mooie dag van te maken. 

De fuchsiakeuring wedstrijdplanten gaat zeker door, dus zorg dat je de planten in topconditie 
krijgt voor de keuring. De bezichtiging van de planten zullen we op een vroeger tijdstip zetten, zo-

dat ieder in de gelegenheid wordt gesteld om de wedstrijdplanten 
te bekijken. Ook de fotowedstrijd staat weer op het programma. 
Neem alvast een mooi kiekje en stuur deze t.z.t. op. Vele stands 
zullen weer aanwezig zijn. In de Wachendorffzaal zullen weer enkele 
activiteiten plaatsvinden, zoals een diapresentatie van Europese 
tuinen. Verder een lezing van Mertens BV over biologische bestrij-
dingsmiddelen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de verede-
ling van fuchsia’s (in het programma van juni meer hierover). Voor 

de regio’s een mooie gelegenheid om een uitstapje te maken met de leden. Ook zullen er weer 
rondleidingen zijn door de tuin. We koppelen hier een speurtocht aan vast. 

Twee aanbevolen activiteiten in de Botanische tuin:

Tropisch Vlinder Festival
Vanaf half juni zijn ze er weer, onze fladderende vrienden die men nu al een 
aantal jaren in de zomer onderdak verleent. Ieder jaar weer een moment 
om naar uit te kijken voor de vele duizenden bezoekers van dit evenement 
dat ook dit jaar zeker een spektakelshow zal worden.

Van ei tot vlinder
In de vlinderkas kunt u de vlinders zelf uit hun pop zien kruipen. In de zogeheten poppenkast 
hangen namelijk de poppen, die vaak wonderlijk gevormd en gekleurd zijn. De rupsen die her 
en der in de vlinderkas te vinden zijn, vormen een attractie op zich met hun soms bizarre uit-
steeksels, vreemde kleurpatronen en gigantische afmetingen. Kortom: mis het festival niet en ga 
genieten van deze wervelende vlindershow! 

'Wonderlijk natuurlijk: Nederlandse landschappen verbeeld'
Een bijzondere tentoonstelling van landschapsfoto's op groot formaat in 
de tuin. De foto's zijn gemaakt door Paul Ridderhof en Lucy Hooft in op-
dracht van het Copernicusinstituut van de Universiteit Utrecht en geven 
een beeld van de natuurlijke Nederlandse landschappen. In de Fuchsiana 
van juni komt het definitieve programma en hoe men zich op kan geven voor deelname aan 
dit gebeuren, de fotowedstrijd en de plantenkeuring. We wensen jullie heel veel succes met het 
opkweken van jullie planten en tot de Fuchsiana van juni als we weer meer nieuws hebben.

Informatie: Gerard Rosema, tel: 0348-442965, e-mail: grosema@WXS.nl of 
Huub Steeghs, tel: 077-4672339, e-mail: huub.steeghs@hetnet.nl

van de    redactie Arels Nina Awake 
Sweet Love

1e prijs 2010
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25 jaar ervaring op gebied 
van winterharde fuchsia’s
Mijn eerste contact met de fuchsiahobby begon 26 jaar geleden, op kwekerij Overhagen in Velp. 
Ik liep over de kwekerij en ontmoette daar Gerrit van Veen, die daar bezig was een stuk proef-
tuin van 100 m² met in het voorjaar ingeplante (mogelijk winterharde) fuchsia’s onkruidvrij te 
maken. In deze proeftuin zouden ze een aantal jaren aan winters met voldoende winterkwaliteit 
(minstens 2 of 3) uitgetest worden op winterhardheid. Hij streefde ernaar dat op de Floriade 
1992 bekend gemaakt zou kunnen worden, welke de winterhardheids kwalificatie Ned-H3 
waardig zijn. Hij zocht nog medewerkers die hem bij deze proefopzet regelmatig behulpzaam 
zouden kunnen zijn en ik meldde mij direct bij hem aan. Kort daarop ben ik ook lid geworden 
van de NKvF en vanaf die tijd heb ik mij intensief bezig gehouden met winterharde fuchsia’s. Op 
den duur werden we een UTC-groep van zo’n 5 medewerkers, onder wie Zwier Stoel. Van hem 
staken we veel kennis op over het veredelen van fuchsia’s. 

In de jaren dat we daar bezig waren hebben we twee winters gehad met voldoende winterkwa-
liteit, als vergelijk winters 2009-2010 en 2010-2011. Het verdere verloop van de proef kunt u 
nalezen op de NKvF-website, in onderdeel “Links”, naar beneden scrollen en daar aanklikken: 
“Gelderse Fuchsia Info-site”.

In de eerste vijf jaren 
van de proef werden 
de planten rondom 
afgedekt met beuken-
blad. Door de wind 
verspreidde zich het 
blad over de kweke-
rij en we kregen het 
verzoek dit komende 
jaren niet meer te doen. 
Ons was daarna al gauw 
duidelijk dat afdek-
ken niet noodzakelijk 
is. Wat ons toen wel 
opviel was, dat weinig 

planten zijn doodgegaan door vorstschade, maar dat we wel enkele planten zijn kwijtgeraakt 
door nattigheid. Zo was er een klein stukje proeftuin waar regelmatig een plas water rond de 
planten bleef staan en de planten die daar in het water stonden waren na de winter meestal 
dood. Eigenlijk kunnen we stellen dat er in de tien beproevingsjaren niet meer dan zo’n 2% 
planten na de vorst niet opnieuw zijn uitgelopen. Wel hebben we planten weggedaan omdat ze 
te laat in bloei kwamen. De grondsoort op de Velpse kwekerij is een zand-klei-soort, waarin het 
grootste deel bestaat uit zand. Na 10 jaar zijn we in opdracht van de UTC met de proef gestopt; 
er was destijds maar weinig animo voor winterharde fuchsia’s en het bestuur vond de gemaakte 
onkosten te hoog. 
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Na het uiteenvallen van de UTC-veredelingsgroep in 2003, ontstond er een groep liefhebbers 
van fuchsia’s, die zich bezig wilde gaan houden met het oplossen van allerlei voorkomende pro-
blemen in fuchsia’s. In 2005 is die groep toegetreden tot de UTC. Deze groep kwam in contact 
met “De Tuinen van Appeltern”, gelegen op rivierklei. Daar kwam de directie met het idee ook 
daar een modeltuin met Ned-H3 winterharde fuchsia’s aan te leggen en de groep werd gevraagd 
daarbij behulpzaam te zijn.

De NKvF keurde dit idee goed, mede doordat de Ned-H3 winterharde fuchsia vanwege de 
gemakkelijk en arbeidsbesparende kweek vooral aantrekkelijk is voor de tuinen van tweeverdie-
ners. En vooral in die groep kunnen we onze ledenaanwas nog verwachten. In 2005 werd deze 
modeltuin gerealiseerd. 

Van tevoren werd dit tamelijk natte stuk vrij 
gemaakt van een bamboebos en werd de 
grond na diep ploegen verbeterd door bijmen-
gen van veel zand. De eerste twee jaren ging 
het goed met deze showtuin. Maar daarna 
groeiden de fuchsia’s steeds slechter uit. Op-
nieuw ingeplante planten liepen ook slecht uit 
en kwamen vaak de winter niet door. Evenwel 
de juiste oorzaak wist men niet. Maar volgens 
ons is de oorzaak dat de planten zowel in de 
zomer als winter te nat staan. Daardoor klinkt 
de kleigrond sterk in, zit er te weinig lucht in 
de grond en gaan de wortels daardoor rotten, 
met als gevolg dat de planten wegvallen. Toen er voor het eerst aangeplant werd was de klei-
grond mooi rul dankzij het bijgemengde zand. Ook aanplanten in gaten die gevuld worden met 
potgrond is geen oplossing, want in kleigrond werkt zo’n plantgat als pan waar het water op den 
duur in blijft staan en rotten de wortels weg. In de tuinbouw komt dit probleem niet voor, om-
dat de klei waar aardappels, tarwe of maïs goed op groeien elk jaar geploegd wordt. Fruitbomen 
hebben hier geen last van omdat hun wortels zijn aangepast aan groeien in vochtige grond. Om 
van de kleigrond in de fuchsia-modeltuin in Appeltern, voor het aanplanten van winterharde 
fuchsia’s, een geschikte grond te maken, zal een moeilijke opgave worden.

Aanplant in 2005 18 mei 2007

18 juli 2007
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Gezocht:
Gekantkloste fuchsia’s
In de winter, wanneer de fuchsia’s rustig hun winterslaap doen, heeft de fuchsialiefhebber tijd voor 
het opruimen van zijn oude archieven. Zo kregen we onlangs van een bevriende fuchsialiefhebber 
een groot aantal Fuchsiana’s. Bij het doorkijken van deze bladen viel ons oog op een artikel van Aat 
van Wijk in de Fuchsiana van december 2006 over gekantkloste fuchsia’s. Destijds hebben wij hier 
niet op gereageerd, maar nu we het opnieuw lazen hadden we direct de behoefte de brochure, die 
in het artikel wordt genoemd, te bestellen. Maar tot onze grote spijt blijkt dat het telefoonnummer 
niet meer in gebruik is. Omdat Janny een groot liefhebber is van kantklossen zouden wij echter heel 
graag in het bezit komen van deze brochure.
Daarom vragen we via deze weg of er nog mensen zijn die ons aan deze brochure, geschreven door 
Tilly Echternach Wijckmans, kunnen helpen! 

Met fuchsiagroeten van Jan en Janny Nijholt, ons e-mailadres is: fam.nijholt@ziggo.nl

Vorst is volgens Mario de Cooker, die zijn zaailingen in potjes 9x9 cm buiten laat overwinteren, 
geen probleem. Dit gaf voor ons al een beetje de bevestiging, dat in de winter vocht een groter 
probleem is dan vorst. Als de potjes van de zaailingen goed doorworteld zijn overleven ze 
buiten goed de winter. Ondanks dat ze meer dan 10 graden vorst hebben gehad, lopen ze na de 
winter vaak toch goed uit. Deze winter doet hij opnieuw een proef met dit soort plantjes. Wat 
wel opvalt is dat jonge plantjes beter tegen vorst kunnen dan oude planten. 

Proef Mario de Cooker
Ook onze show- en proeftuin in Heerde , gelegen op zandgrond, zal een goede proef zijn of onze 
bevindingen juist zijn. Ook de ontvangen reactie van Marianne Blok-Abbing uit Gouda, die re-
ageerde op onze oproep in Fuchsiana over het melden van ervaringen met winterharden, zette 
mij aan het denken. Zij heeft Constance, Beacon Rosa, Charming, Flash, Saturnus, Lady Boothby 
en Whiteknights Pearl in de winter buiten laten staan in potten. Tijdens een van mijn lezingen 
gaf een lid aan dat hij al jaren de fuchsia Lena in een grote pot buiten laat overwinteren.
Komende zomer ga ik zelf eens fuchsia’s in stenen potten zetten en wil ze dan buiten laten over-
winteren. Ik wil ze wel zo neerzetten dat ze niet volop in de regen staan. De soorten die ik wil 
gebruiken zijn Whiteknights Pearl, Annabel, Blue Gown  en F. regia (Gerrit).

 Hans van Aspert en Gerrit van Veen.

26 maart 2011  16 april 2011  7 mei 2011
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Winterbloeiende fuchsia’s:
interessant voor de liefhebber?
Mario de Cooker

Het aantal fuchsia’s dat in de winter een goede bloei vertoont, en dat dan ook nog bij lage tem-
peraturen, is niet echt dik gezaaid. Onder de winterbloeiers treffen we verschillende botanische 
fuchsia’s aan zoals F. juntasensis, F. inflata en F. splendens. F. juntasensis en F. splendens laten zich 
goed vormen als struik of boom. Ze zorgen aan het einde van de winter of in het vroege voorjaar 
voor een schitterende bloemenshow, maar vragen vooral als boom veel ruimte in de (koude) kas. 
F. inflata heeft lange, liaanvormige twijgen, die bovenin de kas geleid kunnen worden, en daar dan 
de prachtige lange, oranje bloemen naar beneden laten hangen.

Bij de cultivars is het aanbod van goede winterbloeiers gering. Verschillende triphyllahybriden kun-
nen gedurende de winter (een beperkt aantal) bloemen blijven produceren, die echter meestal van 
matige kwaliteit zijn. First Success (Weeda, 1982) is een uitstekende voorjaarsbloeier. Machu Picchu 
(De Graaff, 1977) kan ook in de winter nog vele goede bloemen voortbrengen. Sparkling Whisper 
(De Cooker, 2001), als struik opgekweekt en in het najaar gesnoeid, bloeit op de nieuwe uitlopers 
gedurende de gehele winter. Al in de jaren ’90 van de vorige eeuw is door een aantal Nederlandse 

veredelaars (toen nog verenigd in de  Veredelingsgroep van de NKvF) 
verschillende malen het idee naar voren gebracht om een fuchsia-
keuring in het leven te roepen, speciaal voor winterbloeiers. Immers, 
als bijproduct van bepaalde veredelingslijnen met daarin botanische 
fuchsia’s, zagen diverse interessante winterbloeiende  fuchsia’s het 
levenslicht. Het is er om verschillende redenen nooit van gekomen. Op 
de eerste plaats vanwege het toch relatief geringe aanbod, waardoor 
de kosten van de keuring per gekeurde plant wel erg hoog zouden uit-
vallen; dit nog versterkt door het feit dat een aantal winterbloeiers als 
gevolg van de groeiwijze bij voorkeur bij de veredelaars thuis gekeurd 
zou moeten worden. Op de tweede plaats omdat de markt voor echte 
winterbloeiers hoe dan ook altijd gering van omvang zal zijn, waardoor 

het in omloop brengen van dit soort planten zowel voor de veredelaar als voor de gespecialiseerde 
kweker minder interessant is. Toch blijft het jammer dat voor de kleine groep geïnteresseerde liefheb-
bers bepaalde interessante winterbloeiers daardoor niet beschikbaar komen. In de Ledenraadsverga-
dering van november 2011 is door de veredelaar Jan de Groot de vraag naar voren gebracht om toch 
nog eens na te denken over een keuring voor winterharde fuchsia’s. De 
UTC ziet daar, niet onverwacht, o.a. vanwege de hoge kosten weinig 
brood in. Op zich heel begrijpelijk, maar wel jammer, omdat gelukkig 
nog steeds een aantal Nederlandse veredelaars er de waarde van inziet 
en de moed heeft om hun planten aan een kritische blik van een groep 
keurmeesters te laten onderwerpen alvorens ze in omloop te brengen. 
Omdat een keuring van winterbloeiers niet haalbaar is, heeft schrij-
ver dezes deze winter daarom besloten om, in goede samenspraak 
met Martien Soeters en Sigrid van Schaik van de UTC, toch eens een 
tweetal nieuwe winterbloeiers in omloop te brengen: Winter Charm 
en Winter Joy. Sigrid en Martien brengen daarbij hun expertise in ten 
aanzien van de beschrijving en de aanmelding bij de AFS. Ook Jan de 
Groot heeft plannen om enkele winterbloeiers in omloop te brengen. 

Sparkling Whisper 

Winter Charm
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’De fuchsiagroet’ (regio 5, Twente-Salland) 
nr. 4: Stekkenmarkt op 12 mei 2012. 

’De Veluwse fuchsia-bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 1: Activiteitenkalender. Jaarverslag 2011. 
Foto en beschrijving ”Landgoed Hulshorst”.

’Zuid Gelre’s fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 2: Toelichting agenda 2012.  
Diverse stukken Jaarvergadering. Botanische fuchsia’s. Knoflook. Clubwedstrijdplant “Pink 
Ballet Girl”. 

’fuchsiaweelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 4: Jaarverslagen. Jaarvergadering.

’De Gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 1: Agenda 2012. Stekken maken.  
Het gebruik van fosfaat. Bemesten. Oppotten.

’Regioblad’ (regio 15, Midden Nederland) 2012 nr. 2: Jaarverslag 2011. Mosbestrijding. 
Weet u dat over de Dahlia? Mollen in de tuin. Echte hangers, een unicum bij fuchsia’s.

’fuchsia Koerier’ (regio 25, De Kempen) nr. 64. Het gebruik van fosfaat.  
Basella Alba. Vangkaarten. 

’Peel- & Maasfuchsia’ (Regio 28 Noord en Midden Limburg) nr. 2: 25-jarig jubileum.  
Jaarstukken 2011. In Memoriam de heer Nico Wester.

RectIFIcAtIe
In de Fuchsiana van februari 2012 staat op blz. 23 bij de laatste foto helaas de verkeerde 

naam. De juiste naam is: F. hatschbachii.

Winter Charm is een krachtige groeier met liaanvormige twijgen, 
die het blad behoudt gedurende een groot gedeelte van de winter 
en bloeit met trossen lange, paarse bloemen van september tot 
mei. 
Winter Joy is eveneens een krachtige groeier met liaanvormige twij-
gen. De plant kan echter desgewenst goed tot een struik gevormd 
worden. De bloei valt van november tot maart op het kale hout. 
Een gedetailleerde beschrijving van deze winterbloeiers is beschik-
baar op de website van de NKvF onder Keuringsresultaten.

Winter Charm en Winter Joy bloeien uitstekend in de koude kas bij 
een temperatuur van ca 5oC, en zorgen dan gedurende de winter 
voor een vrolijke noot in de kale omgeving. Buiten is het -10oC; 

binnen in de kas bij zonnig weer is de temperatuur overdag een stuk aangenamer. Voeg daar nog aan 
toe de zoete geur van rijk bloeiende cyclamen, en het kan niet anders of je krijgt een goede bui, en je 
kijkt verlangend uit naar weer een veelbelovend en hopelijk succesvol nieuw fuchsiaseizoen. 

regiobladen

Winter Joy
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ZOeK De juisTe Drie NAMeN uiT De 
VOlGeNDe Zes:

1. “Marin Glow”
2. “Mood Indigo”
3. “Pennine”
4. “Belle de Limbourg”
5. “Ratatouille”
6. “Three Cheers”

uW OPlOssiNG Vóór 2 Mei 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 
u meespeelt óf 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 65:

1. ‘Achilles Tops’
2. ‘Obergärtner Koch’ 
3. ’Lunters Trots’

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 65 kwam ‘uit de bus’: 
Marc van Hulsen, Nederweert

fotopuzzel 66

1. 2. 3.

regiobladen

41

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 2 • April 2012



Nog maar kort geleden dacht ik, overmoe-
dig gezien het uitblijven van de voorspelde bittere kou, 

deze editie van mijn “Product” te beginnen met: “In de winter 
van 2011-2012 bleken in onze Hollandse kuststreek alle fuchsia’s winterhard 

te zijn”. Niets is minder waar. De aangekondigde horrorwinter kwam toch. De Friezen 
kregen bijna hun elfstedentocht en die wordt volgens oude Bollenstreekse uitspraken verreden 

over onze portemonnaie. De wilde planten (berenklauw en paardenbloem) die in januari nog en al 
bloeiden in de Venneperhout, waar we onze hond dagelijks uitlaten, bloeiden, zijn kapotgevroren 
net als bloeiende vroege narcissen elders. Ik zou haast met onze dichter Willem Kloos “wenen om 
bloemen in de knop gebroken”. Voor mij bleef het daar niet bij. De kruik gaat nu eenmaal zo lang 
te water tot hij breekt. Ruim dertig jaar had ik geen storing in mijn, zoals ik altijd propageerde, 
dubbele kasverwarming. Door corrosie in een stopcontact viel dit jaar gedurende de koudste nacht 
de hoofdverwarming uit en naar mag worden aangenomen door oververhitting gaf de bijverwar-
ming ook de geest. Een ongeluk komt nu eenmaal zelden alleen. De maximum-minimum thermo-
meter gaf de volgende dag – 5.3 graden C. aan en dat is voor veel fuchsia’s te weinig om te over-
leven. Mij de uitspraak van “Johan de Verlosser” herinnerend, dat ieder nadeel ook zijn voordeel 
heeft, moet ik van de nood maar een deugd maken. Fuchsia’s zijn vervangbaar en het is helemaal 
zo gek niet mijn collectie hangers eens te verjongen. Jonge planten in dit genre ogen nu eenmaal 
beter door snellere groei en rijkere bloei, al hebben ze voor het laatste twee jaar nodig. Mijn op-
gaande collectie valt hier buiten, want die overwintert veilig in de kelder. Ik vrees wel dat mijn per-
gola in de voortuin wat later “beplant” zal worden, waardoor de buurt te lang moet wachten op 
het signaal “nachtvorst veilig” -ik geld hier als kenner- en zich misschien zorgen gaat maken over 
mijn gezondheid. Het tweede voordeel namens Johan is, dat ik een mooie winterhardheidsproef 
in handen heb. Direct al blijken fuchsia’s met een Nieuw-Zeelandse oorsprong geen problemen te 
hebben net zo min als sommige afstammelingen van F. splendens zoals ‘Baby Chang’, ‘Vuurwerk, 
en ‘Wajang’. Ook denk ik dat afstammelingen van de species van de sectie Schuffia en die van de 
species zelf en van F. triphylla allemaal vervangen moeten worden. Verder is het afwachten in een 
kas waarin de planten een even desolate indruk geven als de ligusterhaag daarbuiten, waarvan 
ik echter zeker weet dat hij over een maandje weer net zo groen is als anders. Maar we zullen wel 
zien al weet ik dat het ondanks alle verzorging waar het de meeste fuchsia’s betreft, trekken aan 
een dood paard is. Wat zorgen maak ik me over de F. magellanica alba-aanplant op de “Keu-
kenhof” en hoe de tentoonstelling zelf er daar bij de opening op 22 maart bij zal staan. Te vroeg 
bloeien, zoals we in januari nog dachten, zal het daar in ieder geval niet. Laten we ons verheugen 
op het nieuwe fuchsiaseizoen en mogelijk op het eerste jaar van een nieuwe fuchsiahausse. Mijn 
‘Revival’ is één van de cultivars, die het heeft overleefd en mogelijk is dat een goed voorteken. Wie 
had gedacht dat het zou lukken in deze moeilijke tijden een hele nieuwe redactie voor Fuchsiana te 
krijgen? En we kunnen weer uitkijken naar een Fuchsiavriendendag in de hortus van Utrecht. Ik zal 
dan ook weer in het bezit zijn van een vrijwel vernieuwde collectie van door mij veredelde hangers.

Lisse, 28 maart 2012.     H.J. de Graaff. 

CLXXVIII
product of 

   Holland
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’Sparkling Whisper’, de Cooker 2001 NL.  AFS nr: 7656
(‘First Succes’x ((‘Speciosa’x ?) x F. splendens))) x ((F. splendens x F. procumbens) x 
F. splendens). 

Op het eerste gezicht lijkt deze cultivar met haar kleine goeddeels geelgroene enkele 
bloemetjes niet opzienbarend: slechts een fluistering van iets moois. Toen ik echter op 
de laatste Fuchsiade in Lisse deze nieuwigheid voor het eerst zag, met die flonkerend 
geelgroene kroonbladen, wist ik meteen dat ik dat de interessantste fuchsia van de show 
zou vinden. ‘Sparkling Whisper’ (flonkerende fluistering) kwam dan ook niet zomaar tot 
stand. Als u de afstamming bekijkt, bestaat die voor het grootste deel uit F. splendens, die 
vooral in de nawinter en het voorjaar in de kas bloeit met schitterende bloemen waarvan 
de platte felrode bloembuis de kleine geelgroene kelk en kroon doet vergeten. Uiteraard 
niet door veredelaars, maar kweek die rode kleur er maar eens uit en niet te vergeten de 
eigenschap winterbloeiend. Daar was onder andere de lastige kruising F. splendens x 
F. procumbens voor nodig die dan ook nog vruchtbaar moest zijn. ‘First Succes’ (F. splen-
dens x F. paniculata), ook een echte winterbloeier, kan wel hebben meegewerkt om het 
rood kwijt te raken. Kortom ‘Sparkling Whisper’ is uit veredelingsoogpunt een mees-
terstuk. Voor de doorsnee liefhebber is het meer iets echt anders en moet er een flinke 
opgaande struik, die ook nog rijk bloeit, van worden gekweekt om de blikvanger van de 
collectie te zijn. Maar dat kan. De plant groeit het best op een plekje in de volle zon. De 
mooiste bloemkleur is echter pas te bewonderen in gefilterd licht. ‘Sparkling Whisper’ 
behaalde het Getuigschrift van Verdienste van de VKC op 18 augustus 2001 op de nieu-
wighedenkeuring te Aalsmeer. De toch wel uitzonderlijke plant is als zaadgever bruikbaar 
voor veredeling en zelfs een uitdaging voor wie de juiste vaderplant weet te kiezen.

H.J. de Graaff.
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’Sparkling Whisper’ Foto: Mario de Cooker
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’Whisper’ Foto: Mario de Cooker
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‘Whisper’, de Cooker 1998 NL.   AFS nr: 7661.   
((‘Vuurwerk' x ‘F. procumbens’) x ?)) x ((‘Checkerboard’ x ‘Machu Picchu’) x 
(‘Checkerboard’ x ‘Machu Picchu’)).

Een aanwinst met enkele roze bloemen, waarbij de kroon in die roze kleur naast rode 
pigmenten ook blauwe bevat, wat tot een kleur leidt die veel bij orchideeën voorkomt. 
De naam, die Mario deze plant meegaf, is niet de enige overeenkomst met ‘Sparkling 
Whisper’. Ook hier vinden we in de voorouders verstopt en wel in mijn eigen introduc-
ties ‘Vuurwerk’ en ‘Machu Picchu’ de duidelijke invloed van F. splendens via ‘Speciosa’, 
wat een kruising is van F. splendens en F. fulgens. De groengele tinten zijn terug te vinden 
in de bloembuis en in mindere mate in de kelk. De bloei aan het eind van de takken is 
rijk en omdat daar de stengelleden kort zijn en de bladeren kleiner lijkt het of het om 
een trosvormer gaat. De groeiwijze is die van een lage struik of halfhanger met stevige 
schuin omhoogstaande takken, die aan de top neigen. De plant prefereert een plekje 
met veel licht, maar zoveel mogelijk uit de volle zon. ‘Whisper’ behaalde het Getuig-
schrift van Verdienste op 15 augustus 1998 te Aalsmeer. Onze losbladige cultivarlijst 
roemt de plant om de opvallend sierlijke bloemen in een fraaie kleurstelling.

H.J. de Graaff.
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Erevoorzitter voor regio 29
Zaterdag, 7 januari 2012, was de Nieuwjaarsbijeenkomst van regio 29.
in het openingswoord refereert de voorzitter aan de succesvolle activiteiten van het afgelopen jaar. 
Hij dankt de leden voor het vertrouwen dat zij het nieuwe bestuur geschonken hebben en merkt 
op dat de ouderwetse gezelligheid weer terug is in de vereniging.
De leden Puts en ritzerfeld worden door de voorzitter in het zonnetje gezet vanwege hun 80e 
verjaardag.

Dan is het tijd voor de huldigingen.
Allereerst het 25 jarig lidmaatschap van de 
heer John van de Berg uit Landgraaf. Hij wordt 
onderscheiden met de zilveren speld van de 
NKvF en ontvangt een attentie van het bestuur 
en een bloemetje voor zijn echtgenote.

Vervolgens richt de voorzitter het woord 
tot de heer Har Erdkamp en zijn echtgenote 
Isabel. De heer Erdkamp heeft 10 jaar lang op 
een geheel eigen wijze de voorzittershamer 
gehanteerd binnen de regio 29. Hierdoor is 
een echte saamhorigheid ontstaan binnen de 
vereniging. Dit heeft zeer zeker te maken met 
de sociale betrokkenheid van Har Erdkamp op 
zowel maatschappelijk als sportief vlak. Een 
aantal maanden geleden heeft hij hiervoor in 
zijn woonplaats Melick een Koninklijke onder-
scheiding ontvangen. 
Het bestuur heeft na lang en gedegen overleg met haar leden besloten de heer Har Erdkamp te 
benoemen tot erevoorzitter van regio 29.

Na de toespraak van voorzitter Frans Boers, is het woord aan de leden Puts, Lausberg, Leyen-
deckers, Wijnands en De Cooker om hun ervaring gedurende het voorzitterschap van de heer 
Erdkamp te delen met de aanwezigen. Tot slot ontvangt de erevoorzitter naast een certificaat, 
een attentie en een ruiker voor zijn echtgenote. De heer Erdkamp dankt de aanwezigen en het 
bestuur hartelijk voor deze benoeming. 

Hierna volgt een gezellig samenzijn met een aantal presentaties van tuinen en activiteiten van 
onze vereniging over het afgelopen jaar. 
Op naar een succesvol 2012. 
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fuchsia’s in aquarel – 67  

‘Nonchalance’ NKf 4037

De Graaff – 2000.
‘Panache’ x ‘Göttingen’.
Enkele bloem van het triphylla-type. Heel mooi, bronsgroen blad met rode nerven. Zelfvertakkende 
halfhanger voor een plaats in gefilterd licht.
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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

‘Janske Vermeulen’ Afs 6252 NKf 4517

Van Aspert – 2005.
‘Thalia’ x ‘Jaspers Zuurstok’.
Uitzonderlijk rijk bloeiende fuchsia met bloemen van het triphylla-type. Het eivormige, donker 
groene blad heeft rode nerven. Deze fraaie fuchsia vraagt een plaats in volle zon of gefilterd licht.
De plant is genoemd naar de vrouw die de moeder van de kweker heeft verzorgd.  
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REGIO 1, fRIEsLAND
29 apr. ’12: Groenmarkt.

REGIO 2, GRONINGEN
19 t/m 22 juli ’12: Jubileum Fuchsiashow bij 
fam. P. Vroege, Padje 5 in Slochteren.
21 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
28 juli ’12: Tuinentocht.
juli ’12: Busreis.
11 aug. ’12: Bezoek aan Bosbessenkwekerij “de Haarakker “ in Langeveen.
6 okt. ’12: Najaarsbijeenkomst in Elp.

REGIO 4, fLEVOLAND
5 mei '12: Ledenmiddag te IJsselmuiden.
juli '12: Tuinentocht bij leden met als afsluiting barbecue.
6 okt. '12: Najaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 13.30, zaal open 
om 13.00 uur.

REGIO 5, tWENtE-sALLAND
4 juni ’12: 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 6, OOst GELDERLAND
12 apr. ’12: Jaarvergadering, zalencentrum “De Radstake”, Heelweg.

REGIO 7, VELUWE
14 apr. ’12: Lezing over de Waddenzee door dhr. Klaas Noordhuis. Zaal Regenboogkerk, 
Beekstraat 33, Epe.  

REGIO 8, ZUID GELRE
12 mei ’12: Barbecue en eventueel spelelement in “Ons Huis”, Hovystraat 2, Ede. 
Aanvang 14.00 uur.

REGIO 9, NOORD-HOLLAND NOORD
28 apr. ’12: Stekkenmarkt.
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 
28 apr. ’12: Stekkenmarkt in Krommenie.
19 mei ’12: Bijeenkomst.
juli ’12: Open tuinen met fuchsiashow op volkstuincomplex “De Hofgeest” 
in Santpoort Noord.
25 juli ’12: Dagtocht naar de Floriade in Venlo (??)
sept. ’12: Lezing over veredelen (Jan de Groot).

REGIO 13, HEt GOOI, EEMLAND EN VECHtstREEK
11 juni ’12: Ledenbijeenkomst.
16 okt. ’12: Ledenbijeenkomst.

regio-    kalender

50

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 2 • April 2012



REGIO 15, MIDDEN NEDERLAND
Mei ’12: Busreis naar kwekerij v.d. Velde in Heerde.
7 mei ’12: Regiobijeenkomst.
2 juli ’12: Tuinbezoek open tuin in De Meern.
5 nov. ’12: Lezing over biologische bestrijding van ongedierte in fuchsia’s.

REGIO 19, ROttERDAM E.O.
17 april ’12: Rondleiding kwekerij Zeelenberg.
7 juli ’12: Open tuindag bij Arie en Nenny van Vliet, Verbindingsweg 11 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel.
26 t/m 28 juli ’12: Fuchsiashow bij Tuincentrum Stout in Bergambacht.

REGIO 20, EILAND VAN DORDRECHt E.O.
Mei ’12: Excursie.
Mei of juli ’12: Busreis.

REGIO 21, ZUID-HOLLANDsE EILANDEN
17 apr. ’12: Busreis naar de Koninklijke Serres van Laken (de exacte datum is nog niet 
definitief 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.
25 aug. ’12: Nazomermarkt Groei & Bloei in Strijen (niet definitief).
Okt. ’12: Najaarsbijeenkomst in ’t Centrum te Rhoon.

REGIO 23, WEst-bRAbANt
23 en 24 juni ’12: Open tuindagen (Fuchsia’s, kuipplanten en rotstuintjes) van 10.00 uur 
tot 19.00 uur bij Stals van de Velde, Burgemeester Camille Leynlaan 23, 9060 Zelzate-Oost. 
België. Tel. 09/345.70.48. Gratis entree en koffie.
11 en 12 aug. ’12: Idem.
13 aug. ’12: Idem. Opening van 13.00 uur tot 18.00 uur.

REGIO 25, DE KEMPEN
30 juni ’12: Busreis naar de Floriade bij Venlo.
18/25 aug. ’12: Fietstocht/opkweekwedstrijd.
9 nov. ’12: Najaarsvergadering.

REGIO 28, NOORD EN MIDDEN LIMbURG
14 mei ’12: Eerste contactmorgen met plantenruil bij fam. Willems in Kessel. 
juli ’12: Jaarlijkse reis naar een fuchsiashow in Nederland. 
15 okt. ’12: Najaarsbijeenkomst bij „Zalzershoof” te Hout-Blerick.

REGIO 29, MIDDEN ZUID LIMbURG
10 april ’12: Jaarvergadering.
5 mei ’12: Stekkenverkoop bij IVN Stein.
7 juli ’12: Busreis naar fuchsiatentoonstelling "Van ambacht tot fuchsia" in Rhoon.
7 aug. ’12: Ledenbijeenkomst.
2 sept. ’12: Inloopzondag IVN Stein: Thema FUCHSIA'S.

51

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 2 • April 2012



botanische fuchsia’s 7 
Dit keer weer een kleine sectie, en wel Procumbentes. Er hoort maar één soort toe en dat is 
de alom bekende F. procumbens. Het is een Nieuw-Zeelandse soort die vroeger met de an-
dere soorten uit dat land één sectie vormde, maar door Paul Berry nu in een aparte sectie is 

ondergebracht. Hij groeit als een kruipertje 
over de grond en doet daarmee zijn naam 
alle eer aan, want procumbens betekent 
gaan liggen of naar voren uitstrekken. Het 
is dus een kruipend plantje met een wirwar 
van stengels en kleine lichtgroene, bijna 
ronde, hartvormige blaadjes. De bloemen 
staan rechtop, en heel apart, ze hebben 
geen kroonbladen. De kelkbuis is geel en de 
teruggeslagen kelkblaadjes zijn groenig geel 
aan de onderkant en de bovenkant is heel 
donkergroen tot purperachtig van kleur. 

De helmdraden zijn rood, de helmknopjes zijn 
geel en het stuifmeel is blauw. Waarlijk een, 
niet des fuchsia’s, kleurrijk geheel. Alleen is 
het jammer dat het bloempje tussen de licht-
groene blaadjes niet zo opvalt. Op plaatjes 
en foto’s lijkt het zo mooi doordat het mooie 
uitvergroot wordt. Van dichtbij bekeken zie je 
het mooie wèl heel goed. Maar daar blijft het 
niet bij, want de bessen zijn relatief groot (tot 
zo’n 2 cm) en als ze rijp zijn rozerood, vaak 
met een wittig wasachtig laagje die tot in de 
winter blijven hangen. Fuchsia procumbens 
is een buitenbeentje in de Fuchsiawereld, 
want het is de enige soort waarvan gezegd 

kan worden dat hij in 3 verschillende geslachts-
vormen voorkomt. Er zijn dus tweeslachtige, 
mannelijke en vrouwelijke planten. Hij is dus 
driehuizig (trioecisch). De mannelijke heeft 
zelfs vanwege zijn afwijkende vorm en kleur een 
andere naam gehad, F. kirkii, genoemd naar een 
meneer T. Kirk. 
Het voordeel van deze verschillende geslachts-
vormen is dat de hermafrodiete planten zichzelf 
kunnen bestuiven,  waardoor de plant ver-
zekerd is van voldoende zaadvorming om de 
soort in stand te houden, terwijl door kruisbe-
stuiving met de vrouwelijke planten, andere, 

F. procumbens (Kirkii)

F. procumbens (Kirkii) met een 
tweeslachtige bloem

F. procumbens (Kirkii)
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misschien voordeliger, genencombinaties 
kunnen ontstaan. Helaas heb ik nog nooit een 
vrouwelijke plant gezien. Maar het wonder-
lijke is, dat de beide andere vormen, volgens 
mij, ook niet als plant voorkomen. Als ik een 
tweeslachtige plant bestudeer, vind ik daar ook 
veel bloemen zonder of met een rudimentaire 
stamper op. Dus mannelijke bloemen? 
“Fuchsia kirkii” wat nog steeds een verkeerde 
naam voor de mannelijke vorm van Fuchsia 
procumbens is, heeft veel mannelijke bloemen, 
bloemen met alleen meeldraden dus. En daar 
vind je dan een gereduceerd stampertje tussen. 
Maar bij deze vorm vind ik regelmatig twee-
slachtige bloemen. Is het dan een mannelijke 

plant? Nog wonderlijker is het dat deze mannelij-
ke bloemen, de bloemen met alleen meeldraden 
dus, toch een vruchtbeginsel hebben en ook nog 
eens bessen vormen. Daar is wel een moeilijke 
biologische term en verklaring voor, maar het 
blijft wonderlijk. Het is een gemakkelijk plantje, 
dat graag een beetje licht wil hebben maar het 
liefst in de halfschaduw staat op een humusrijke 
en goed waterdoorlatende grond. Hij kan wel 
wat vorst verdragen en kan dus op een beschut 
plekje met wat afdekking de winter doorstaan, 
maar dan moet het niet te hard vriezen. Stekken 
gaat ook heel gemakkelijk. Ook kunnen de op de 
grond liggende stengels worteltjes vormen, die 
zonder probleem kunnen worden opgepot. In een 
pot is het een mooie hanger. Er zijn verschillende varianten in omloop en daar is nogal wat 

verschil tussen, in bladkleur en in de hoeveel-
heid bloemen die ze produceren. 
Ze blijven beter en langer bloeien als de bessen 
worden verwijderd. Naast de groenbladige 
vormen zijn er ook bonte variëteiten zoals 
F. procumbens var.argenta en F. procumbens 
var.wirral. F. procumbens var.argenta is een 
variëteit met grijsachtig blad, vaak met witte 
randen. F. procumbens var.wirral heeft ook 
deze grijsachtige kleur maar gecombineerd 
met wit en rozerood. Net zoiets als bij 
F. magellanica var.tricolori. 

Henk Hoefakker

F. procumbens tweeslachtig

F. procumbens var.argenta

F. procumbens var.wirral
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Nieuws van regio 29
Midden en Zuid Limburg
iVN stein heeft iedere eerste zondag van de maand een inloopzondag met een hoofdthema op 
natuurgebied. Onze goede samenwerking met iVN stein heeft er toe geleid dat men de NKvF 
regio29 verzocht om zondag, 4 september 2011, voor hun rekening te nemen met als hoofdthema 
“Fuchsia’s”. 

Met dit uitgangspunt is het bestuur aan de slag gegaan. Alle details en hoofdbrekens over de 
organisatie bespaar ik u. Snel was ons duidelijk welke koers we zouden varen met 2 duidelijke 
uitgangspunten:
- De eigen leden: het moest een dag voor al onze leden worden!
- Het publiek: het publiek actief betrekken bij de activiteiten.
Na een heel traject van voorbereidingen was het op 3 september zover.

Pergola’s stonden opgesteld in de heemtuin en het 
aanleveren, nummeren, ophangen en opstellen van 
de planten kon beginnen. De wedstrijdplanten wer-
den apart op tafels gezet ter keuring. De animo onder 
de leden was zo groot dat het leek te ontaarden in 
een complete fuchsiashow! In allerijl moesten meer 
pergola’s worden opgesteld om alle aangeleverde 
planten een waardige plaats te geven. Ons idee was 
buiten de wedstrijdplanten ca. 60 showplanten te to-
nen maar uiteindelijk werd het een drievoud daarvan. 
Kijk voor impressies op WWW.NKVF-REGIO29.NL

4 september 2011:
Om 9 uur ’s morgens waren al diverse mensen in de weer met de planten en de zorg voor de 
inwendige mens (broodjes smeren, vlaai in stukken snijden, enz.).
10 uur openingswoord door onze voorzitter Frans Boers.
Hierop volgde een hevige hoosbui zodat iedereen een droog onderkomen moest zoeken. Na 
ongeveer 30 minuten was de bui voorbij en konden we starten met het droogmaken van de 
informatie spullen. De planten hadden geen water meer nodig!!

Rond 11 uur start van de keuring van de wedstrijd-
planten door de leden zelf.
21 wedstrijdplanten waren afgegeven. Het betrof een 
hanger genaamd “Lorientje”.
Uitslag van de keuring:
1e en clubkampioen 2011: Mevr. Annie Wijnands, 
(3e van links)
2e Wiel Ritzerfeld, (2e van links)
3e Henk Vogels (1e van links)
Rechts de heer Frans Boers (voorzitter) met de
winnende plant.

regionieuws
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Van 12.00 uur tot 13.00 uur middagpauze met gratis koffie, thee, belegde broodjes en Limburgse 
vlaai voor alle leden en partners of huisgenoten.

Vanaf 13.00 uur start keuring showplanten door het 
publiek.
Het park zag er echt uit als een showterrein en de 
weergoden werden ook steeds vriendelijker. De keu-
ring viel uitstekend in de smaak bij het publiek.
Uitslag publiekskeuring:
1e en publieksprijs 2011: Dhr. Michel Wijnands met 
de plant “Piper” (3e van links)
2e Dhr. Jack Puts met ”T.I.S Herentals” (2e van links) 
3e Dhr. Mario de Cooker met “Jac Damen” (1e van 
links)

Tussen alle bedrijvigheid door was er een planten- en kunstmestverkoop. Verkoop van keramiek 
door een onzer leden. Informatiestand met allerhande spelletjes zoals “Ken Uw Fuchsia” aan de 
hand van prachtige fuchsiafoto’s.

Eindconclusie: Een fantastische fuchsiahappening voor leden en publiek met een goede uitstra-
ling wat resulteerde in een aantal nieuwe leden en diverse geïnteresseerden. Tot slot een bedank-
je aan alle leden die in welke vorm dan ook een aandeel hadden in dit succes!! Wij gaan dan ook 
vrolijk verder onder het motto: Regio 29 groeit en bloeit!

Namens het bestuur
Math Meijers, Secretaris/Penningmeester NKvF Regio 29

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 22 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
6 t/m 9 apr. ’12: Internationale Orchideeënshow Orchilim 2012, Alden Biesen in Bilzen.
26 mei ’12: Bos- en Burchtfair in Oostvoorne.
3 t/m 12 aug. ’12: Florashow Ootmarsum in het Openluchtmuseum “Lös Hoes”
in Ootmarsum.

Kalender
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“fuchsia’s in Aquarel, hoe doe je dat?”
(deel 1 van 2)

De foto’s bij dit artikel werden beschikbaar gesteld door mevrouw Claudia Denter (m.u.v. foto 7), 
gemaakt tijdens de tentoonstelling in de Botanische Tuin van st. Gallen in Zwitserland in 2011. De 
foto’s verschenen eerder op de website in het Forum van de Deutsche Fuchsien Gesellschaft.

“Het lijkt zo eenvoudig, maar dat zal wel niet”, hoor ik nogal 
eens wanneer ik ergens, bij voorbeeld op tentoonstellingen, 
het aquarelleren van fuchsia’s demonstreer. Of: “ik kan niet 
tekenen”. 
Het is inderdaad misschien niet zo eenvoudig als het lijkt, 
maar met veel oefenen en vooral met plezier hebben in het 
bezig zijn met potlood, verf en papier kan (misschien bijna?) 
iedereen tot een goed resultaat komen.
Voor zo ver ik me kan herinneren heb ik altijd getekend. Het 
is dus niet zo vreemd dat, toen in 1975 de fuchsia’s in beeld 
kwamen, ik ze ben gaan tekenen. Eerst in zwart wit. Vanaf 
1984 kwamen deze pentekeningen in Fuchsiana, tot het jaar 

2000 zo’n 336 stuks onder de titel ‘Nederlandse Cultivars’ (zie afbeelding). Toen Fuchsiana in 
kleur verscheen werd me gevraagd om fuchsia’s in kleur te maken. Dat werden de fuchsia-aqua-
rellen zoals ze tot nu toe in Fuchsiana onder de titel ‘Fuchsia’s in Aquarel’ zijn gepubliceerd.

Hoe ga ik te werk? Laat ik voorop stellen dat mijn methode van werken niet alleen zaligmakend 
is. Ook ik heb bij vele anderen de “kunst afgekeken”. Daar leer je veel van. Toch lukt het maar op 
één manier: je eigen manier! Je kunt namelijk niet anders, of je moet gaan kopiëren.

schetsen
Ik ga uit van een levende plant. Dus niet van foto’s of andere 
afbeeldingen. Ik bekijk de plant van alle kanten en niet alleen 
op het moment waarop ik met de tekening begin. Het liefst 
gebruik ik dan ook planten uit mijn eigen tuin die ik in hun 
‘gedrag’ gedurende wat langere tijd heb kunnen bekijken. 
Ik stel eerst het uiterlijk vast: opgaand, hangend, gevulde of 
enkele bloem, korte of lange tubus (buis), gave of getande 
bladrand, enz. enz.. Pas wanneer ik de plant goed in me heb 
opgenomen begint het schetsen. Ik gebruik hiervoor een ge-
woon HB-potlood en goedkoop papier! Gaat er iets mis dan 
is er weinig verloren en bovendien werk je makkelijker, meer 
ontspannen. In de handel zijn zgn. ‘dummy’s’. In de ‘witte 
boekhandel’ kun je voor nog geen € 5,- een 100 pagina’s 
tellende dummy aanschaffen op A4-formaat. Met harde 
kaft! (foto 2.) De schets voorzie ik meteen van kleuraanteke-
ningen, zodat ik bij het aquarelleren, wat meestal veel later 
gebeurt, eventueel zonder de plant kan werken (foto schetsboek). Foto’s, die ik eerder gemaakt 
heb van de plant kunnen dienen als ‘geheugensteuntje’.

foto 1
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Overzetten op aquarelpapier.
Het aquarelpapier dat ik gebruik is vrij dik, 300 
grs. Voor het aquarelleren begint moet de schets 
overgezet worden op het aquarelpapier. Hiervoor 
maak ik gebruik van een door mij bedachte ‘truc’. 
Van de schets maak ik met behulp van een scan-
ner een kopie in zwart wit. Eventueel kan ik deze 
vergroten of verkleinen. Vervolgens leg ik deze 
scan onder het aquarelpapier op een lichtbak en 
trek de schets met een heel dun lijntje over. Als 
‘lichtbak’ gebruik ik een afgedankt diasorteer-
raam waarop ik een perspex plaatje heb beves-
tigd.  Mocht u naar aanleiding van dit artikel 
vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen, het gemakkelijkst via e-mail:  
aatvanwijk@planet.nl. Maar u kunt ook schrijven of telefoneren naar: Aat van Wijk,  
Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen. Telefoon 0524 581676.

Verwen uw winterharde fuchsia’s 
eens met grit
Mario de Cooker

Het zal een aantal van u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat in het populaire Engelse TV pro-
gramma Gardeners’ World de presentator Monty Don veelvuldig gebruik maakt van grit (kleine 
steentjes) om de grond, vooral zware kleigrond, luchtiger te maken. Door het gebruik van grit 
wordt de zware grond veel minder hard, en aanzienlijk beter waterdoorlatend en daardoor 
minder vochtig.  Een veelgehoorde klacht bij de aanplant van winterharde fuchsia’s is, dat ze 
met name op zware kleigronden ’s winters veel te lijden hebben van vorst. Maar dan vaak meer 
vanwege de koude, natte voeten dan vanwege de vorst zelf. Welnu, als u zo’n probleemgrond 
hebt, maak dan eens gebruik van grit. We verwachten soms van onze winterharde fuchsia’s dat 
ze alles maar moeten kunnen doorstaan, terwijl we andere tuinplanten vaak vertroetelen in de 
vorm van het aanpassen van de grond en afdekken in de winter om ze in het voorjaar weer een 
goede start te kunnen geven. In de uitgave van het tijdschrift The Garden, januari 2012, van de 
Royal Horticultural Society, wordt stilgestaan bij het gebruik van grit in de RHS Garden Hyde 
Hall. Bij het ontsluiten van een nieuw stuk tuin worden daar momenteel grote hoeveelheden 
zand en grit gebruikt. De grond bestaat uit zware klei, die ’s winters koud en nat is, en in droge 
zomers uitdroogt tot een keiharde ‘rotsachtige’ laag. Als toevoeging voor het verbeteren van de 
kleigrond wordt een mengsel gebruikt bestaande uit 60% ruwe grit (6 mm) en 40% scherp zand. 
Het wordt aangebracht in een laag van 5-8 cm (d.w.z. zeker 100 kg/m2) en daarna enkele spa-
den diep ingewerkt. Tevens wordt organisch materiaal ingewerkt, maar in kleinere hoeveelhe-
den dan het grit om te voorkomen dat de grond te nat wordt. Op deze wijze wordt een grond 
verkregen waarin planten die ’s winters niet van natte voeten houden uitstekend gedijen.
Dus voeg eens flink wat grit toe aan het plantgat van de winterharde fuchsia’s als uw tuin ook 
uit een dergelijke probleemgrond bestaat. De fuchsia’s zullen u daar zeker dankbaar voor zijn. 

foto 2
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studiegroep
Winterharde fuchsia’s
De s.W.F. heeft na de B.C.K. keuringen van vorig jaar de eerste planten aangeplant op het proefveld 
ter beoordeling op winterhardheid. Dat er behoefte was aan een keuring op winterhardheid bleek 
uit het grote aantal planten dat hiervoor aangeboden werd op de keuringen.
De planten zullen op het proefveld beoordeeld worden zoals aangegeven is in het concept keu-
ringsreglement voor winterharde fuchsia’s. Dat we een uitgesproken koude winter achter de rug 
hebben als start voor deze beoordeling is uiteraard mooi meegenomen.

Op het proefveld is beperkte ruimte beschikbaar en daardoor wordt een in het reglement vast-
gelegde rangorde van aanplant aangehouden. De planten die als mogelijke winterharde cultivar 
aangeboden worden op de B.C.K. keuringen en daar een voorlopige nominatie ontvangen heb-
ben voorrang. Vervolgens worden planten aangeplant van Nederlandse veredelaars die eerder 
aan een V.K.C.- of B.C.K.-keuring hebben meegedaan en die mogelijk winterhard zijn. De planten 
moeten dus goedgekeurd of genomineerd zijn op een keuring. Een inschrijving bij de A.F.S. is 
niet voldoende. Voor deze categorie is volgens het concept-keuringsreglement voor winterharde 
fuchsia’s nog wel de mogelijkheid om de planten via de B.C.K. aan te melden.
Het  concept-keuringsreglement voor winterharde fuchsia’s is in te zien op de website van de 
NKvF en, indien u niet over internet beschikt, aan te vragen bij de B.C.K..

beschrijvingsgroep
De beschrijvingsgroep die zich de laatste tijd vooral bezig houdt met het inrichten en aanvullen 
van het zoeksysteem voor fuchsiacultivars op de site van de NKvF is blij verrast met het succes 
van het gepresenteerde systeem. Hoewel het geheel nog lang niet uitontwikkeld is ontvangen we 
vele positieve reacties van leden en niet-leden, waarvoor onze dank. Ook ontvangen we regelma-
tig lange lijsten met mogelijke fouten en andere mogelijke correcties die men aangetroffen heeft 
in het zoeksysteem. We hebben wel eens de indruk dat men de enorme lange lijst van a tot z aan 
het doornemen is. Ook voor deze foutmeldingen zijn we u allen zeer dankbaar, zo komen we tot 
een goed en betrouwbaar product. Helaas moeten we hierbij wel een aantekening maken: het 
gebeurt af en toe dat we correcties ontvangen die gebaseerd zijn op vorige publicaties in de los-
bladige cultivarlijst en de oude Cultivar-inventarislijst en dat leidt soms tot onbegrip en wrijving. 
Het huidige zoeksysteem is daar niet op gebaseerd maar maakt er wel gebruik van en neemt niet 
alles daaruit zonder meer over. Op de pagina’s van de beschrijvingsgroep op de NKvF-site kan 
men daarover alles lezen. NKvF/UTC/Beschrijvingsgroep. Daar is ook te lezen waarom er geen 
aanvullingen meer uitgegeven worden van de Losbladige Cultivarlijst. De beschrijvingsgroep 
blijft zich dit jaar erop richten om de gegevens van de planten van de Nederlandse veredelaars 
compleet te krijgen en ook zal dit jaar een campagne gestart worden om foto’s te verkrijgen van 
cultivars waarvan nog geen, weinig of geen goede foto’s voorradig zijn in ons systeem. U mag 
zich daarvoor al vast aanmelden maar stuur ons nog geen foto’s. Als u zich aanmeldt dan wordt 
in de loop van dit jaar contact met u opgenomen. 

begeleiding Commissie Keuringen
De B.C.K. organiseert dit jaar twee keuringen, op 21 juli en 18 augustus 2012 op het gebruikelijke 
adres in De Bilt. Er worden dit jaar twee keuringen gehouden dit om de kosten van de keuringen 

U.T.C. nieuws
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enigszins te beperken. Doordat de weersomstandigheden vorig jaar niet meezaten hebben meer-
dere veredelaars vorig jaar hun planten niet laten keuren; dus is het mogelijk dat er op de twee 
keuringen van dit jaar een groter aanbod van te keuren planten zal zijn. Het is dan ook raadzaam 
om vroegtijdig een schatting te maken van het aantal planten dat u wilt laten keuren en dit al 
vast door te geven aan de secretaris van de B.C.K.. Wij kunnen dan een planning maken voor de 
keuringsdagen zodat u, indien er in twee keuringsrondes op een dag gekeurd wordt, u niet te 
lang hoeft te wachten.
Gekeurd wordt er op nieuwigheid en winterhardheid. Het keuren op winterhardheid geschiedt 
volgens het concept-keuringsreglement voor winterharde fuchsia’s. Dit concept-reglement is 
enigszins aangepast en is op de NKvF website in te zien onder NKvF/UTC/BCK.
Het is door de BCK in overweging genomen om ook nieuwe fuchsia cultivars te gaan keuren die 
in de winterperiode bloeien. Uit financiële overwegingen, en omdat dergelijke keuringen moeilijk 
te organiseren zijn in de winterperiode, is daarvan afgezien. Deze cultivars zijn eigenlijk een spe-
cialiteit waarvoor slechts een klein gedeelte van de liefhebbers belangstelling en mogelijkheden 
heeft. Om deze winterbloeiers toch onder de aandacht te brengen van de mogelijke liefhebbers 
is besloten dat deze cultivars beschreven worden door de Beschrijvingsgroep en wel op dezelfde 
wijze als dit gebeurt  bij de genomineerden. De eerste twee zijn al gepubliceerd op de website bij 
de keuringsuitslagen van 2011 en zijn eveneens opgenomen in het zoeksysteem. 

Namens de groepen
Martien. A. Soeters.

U.T.C. nieuws

’Roesse Blacky’ Foto: dhr. Klein
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   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 

6, 7, 13 en 14 juli 

‘Open Fuchsia Dagen’ 

2e Paasdag  

Hemelvaartsdag 

2
e
 Pinksterdag 

geopend 

van 11.00 tot 16.00 uur! 

 

Voordelen van onze fuchsiapotgrond:
•	 Luchtig	
•	 Perfecte	waterverdeling,	neemt	altijd	goed	water	op
•	 Altijd	goede	drainage,	geeft	sterkere	wortels
•	 Geschikt	voor	alle	potmaten
•	 Op	basis	van	veen,	kokos	en	klei	en	plantvoeding

Wij	leveren	ook	kokos potgrond, stekgrond 
en kokos stekpluggen.

Levering	per	volle	pallet.	Ideaal voor regio-actiedagen.	
Mail	ons	voor	interessante	voorwaarden.

Fuchsiapotgrond
voor	fuchsia	en	kuipplanten

Van der Knaap Retail  & Holland Potgrond Limburg
Horsterweg	47,	5971	ND	Grubbenvorst
T:	077	3661373			E:	retail@vanderknaap.info
www.vanderknaap.info	/	www.smartgarden.nl
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