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*   In het najaar zijn er weer volop winterviolen verkrijgbaar!  
*   Ook voor Winterstalling van fuchsia’s kunt u bij ons terecht. 
*   Vanaf 1 maart Zijn er weer volop Fuchsiastekken verkrijgbaar. 

 
Wij wensen u Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2013! 

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 
 

In december kunt u weer 
heel gezellige 

Kerstworkshops volgen! 

B o r c h g r a v e r w e g  3 a  |  8 1 8 1 RW  H e e r d e  |  Te l .  0 5 7 8 - 6 9 5 7 2 7  
w w w. k w e k e r i j v a n d e r v e l d e . n l  |  i n f o @ k w e k e r i j v a n d e r v e l d e . n l

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

w o ,  d o
v r,  z a

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
1 3 : 0 0   -  1 7 : 0 0   u u r

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
9 : 0 0   -  1 7 : 0 0   u u r

2 e  P a a s d a g ,  H e m e l v a a r t s d a g ,  2 e  p i n k s t e r d a g ,  K o n i n g i n n e n d a g  |  11 : 0 0  -  1 7 : 0 0

Grote Fuchsiashow met  thema Lat i jns  Amer ika
4 t /m 7  sept .  en  11 t /m 14 sept .
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF
Fuchsiana: Kopij voor het FEBRUARI-NUMMER in 2013 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per 
e-mail verzonden, uiterlijk woensdag, 2 januari 2013, vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van 
de redactie: Sparrengaarde 4, 2742DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van 
de website van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen, e.d. toe te 

sturen aan de redactie: Sparrengaarde 4, 2742DM te Waddinxveen of e-mail:  
eindredactie@nkvf.nl. 
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Dit keer komt het voorwoord voor deze Fuchsiana van een ander dan de voorzitter 
zelf. Reden hiervoor is dat onze voorzitter, Mario de Cooker, de voorzittershamer 

heeft neergelegd. Nu hoeft u niet direct te denken dat er weer gigantische ruzies zijn in onze 
vereniging, gelukkig niet. De reden waarom Mario dit besluit heeft genomen is, dat de samen-
werking in de vereniging nog verre is van wat Mario zich tot doel had gesteld bij zijn aantreden 
in 2008. In de afgelopen maanden hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die, naar de mening 
van Mario, sterk afbreuk doen aan de ontwikkelingen die we hebben opgebouwd. De NKvF biedt 
Mario onvoldoende mogelijkheden om het voorzitterschap op een adequate en kwalitatief be-
vredigende wijze in te vullen.

Tot zover hetgeen Mario in zijn ontslagbrief heeft laten weten. Inmiddels is een extra vergadering 
gehouden met de Ledenraad waarin de regiovertegenwoordigers uitgebreid zijn ingelicht over de 
exacte beweegredenen van Mario. U zult ook via uw regiovertegenwoordiger nader op de hoogte 
worden gebracht. Onderdeel van de beweegredenen van Mario is miscommunicatie tussen het 
hoofdbestuur en de redactie van Fuchsiana. De redactievoorzitter, Dirk van Herk, heeft hieruit 
zijn conclusies getrokken en is eveneens afgetreden.

Al met al is het ontzettend jammer dat Mario tot dit besluit is gekomen. Juist de wijze waarop 
Mario de vereniging vanaf oktober 2008 heeft voorgezeten heeft ertoe geleid dat de NKvF 
geworden is wat het nu is. Een relatief stabiele vereniging waarbij veel oud zeer uit het verleden 
is weggewerkt. Dat oud zeer is nog niet helemaal weg, maar kunnen we dat op deze termijn 
verwachten? Daarover verschillen de meningen. Ik wil, namens de NKvF, Mario langs deze weg 
bedanken voor de inspanningen die hij heeft gedaan voor onze vereniging en hem en Sonja alle 
goeds toewensen voor de toekomst. 

Inmiddels is Vriendendag 2012 achter de rug. We kunnen terugkijken op een gezellige en ont-
spannen dag met schitterend weer. Helaas bleef de opkomst van leden achter bij de verwachtin-
gen. We kunnen alleen maar gissen wat hier de oorzaak van kan zijn. Hier leeft een aantal ideeën 
over maar misschien zitten wij er helemaal naast. Allereerst zou de oorzaak kunnen liggen in het 
mooie weer waardoor de leden liever iets anders gingen doen. Verder viel de dag samen met de 
Open Monumentendag, ook dat trekt altijd veel bezoekers. Dit was de tweede keer achtereen 
dat Vriendendag werd gehouden in de Botanische Tuinen van Utrecht, misschien hadden we een 
andere locatie moeten kiezen? We waren van mening dat Utrecht nog wel een keer kon omdat 
daar zeer veel te zien is. Misschien hebben we ons daarin vergist.

We zullen ons moeten beraden op de wijze waarop we deze dag invulling gaan geven in de toe-
komst. Een andere opzet en een andere locatie trekken hopelijk weer meer leden. Vriendendag 
wordt voor onze leden georganiseerd dus we moeten blijven proberen het voor u zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken. Juist in deze tijd van sociale verharding zijn de contacten binnen onze 
vereniging, zowel op regionaal als op landelijk niveau, zeer belangrijk. Het hoofdbestuur wil graag 
in contact zijn en blijven met de leden en hopelijk slagen we daarin.

Met vriendelijke groet
Cor Boom 
waarnemend voorzitter

Van de  

voorzitter(Cor Boom waarnemend voorzitter)
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Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen

Door persoonlijke omstandigheden van twee redactieleden heeft u deze 
Fuchsiana twee maanden later ontvangen dan dat u gewend bent. Echter, deze uit-
gave van ons lijfblad is het wachten meer dan waard geweest. Voor u ligt een zeer verzorgde 
Fuchsiana met daarin actueel nieuws, interessante artikelen, mooie verslagen en prachtige foto’s.
De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier.

Website.
U weet het waarschijnlijk nog niet, maar de redactieleden van Fuchsiana hebben zitting genomen 
in de websitecommissie. Wij zijn namelijk van mening, dat de website in de toekomst een on-
misbare aanvulling op Fuchsiana gaat worden. Om een paar voorbeelden te noemen: Fuchsiana 
komt hoogstens zes maal per jaar bij u in de brievenbus en is gebonden aan een maximaal aantal 
pagina’s. De website kan daarentegen iedere dag op de actualiteit inspelen. Ook kunnen er in de 
toekomst gratis nieuwsbrieven naar abonnees worden verzonden. Dan hebben we nog de moge-
lijkheid om op het eind van een artikel in Fuchsiana naar de website te verwijzen voor aanvullen-
de informatie en meerdere foto’s. Het digitale tijdperk biedt ook aan onze vereniging ongekende 
mogelijkheden. Enkele van die mogelijkheden vindt u nu al op de site van NKvF. Er staat een 
honderdtal foto’s op van de Vriendendag 2012 en de uitgaven van alle Fuchsiana’s in 2010 kunt u 
op de website raadplegen. Een goede tip! Zet de website van de NKvF bij uw favorieten. 

Enquête.
De enquête welke we onder de leden hebben gehouden om te achterhalen wat ze van Fuch-
siana en de website vinden is een groot succes geworden. Zowel via de website als over de post 
kwamen de ingevulde enquêteformulieren in groten getale binnen. Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee. De redactie is nu bezig alle antwoorden en suggesties in kaart te brengen. De resultaten 
worden in het eerste kwartaal van 2013 door het hoofdbestuur besproken. Daarna worden de 
uitkomsten tijdens de ledenraadvergadering (april 2013) doorgenomen met het uiteindelijke 
doel, dat Fuchsiana en de website nog beter aansluiten bij de wensen van de leden. 

tot slot.
U hebt het al kunnen lezen in het voorwoord van Cor Boom. Onze redactievoorzitter Dirk van 
Herk heeft de redactie verlaten. Wij betreuren het aftreden van Dirk ten zeerste, maar respecte-
ren zijn besluit. 

Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.

van de    redactie

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

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

Bel 0411-631591
of mail naar ledensecretaris@nkvf.nl

Overleden:
Oktober 2012
De heer H. Dam Nieuw-Vossemeer
Mevrouw De Witte-den Outer 
  Nieuwerkerk aan den IJssel
De heer L.C. Hoogendoorn Den Haag
De heer E. Spanbroek Velp-Grave
De heer A. Nugter Zaandam

Mevrouw T. van Staalduine Geldrop
De heer Ad van Grinsven Boxtel
De heer Sjaak van Grinsven Schijndel
De heer W. van Weghem Urumba in Peru

van het leden-  secretariaat
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van de    redactie
DE UItsLAGEN VAN DE VIJF LANDELIJKE WEDstRIJDKLAssEN IN 2012  
OP 8 sEPtEMbER 2012 tE UtRECHt.

Jhr. Ir. N.J. van suchtelen trofee, vrije klasse, de mooiste fuchsia. 
  Frozen Tears 1e prijs G.H. Bresser uit Rijen
  Aunti Jinks 2e prijs I.J. Martens uit Nispen 
  Tinker Bell 3e prijs G.H. Bresser uit Rijen

Newman cup, buisvormige fuchsia. 
  Leonard von Fuchs 1e prijs I.J. Martens uit Nispen
  Gartenmeister Bonstedt 2e prijs A.T.P. Verschoor uit Leerbroek
  Göttingen 3e prijs M. Poffers uit Hellendoorn

Mia Goedman trofee, botanische fuchsia.
   F. Fulgens Rubra 1e prijs A.T.P. Verschoor uit Leerbroek 
   F. Triphylla 2e prijs H. van Aspert uit Arnhem 
   Niet toegekend 3e prijs

Arends trofee, dubbele hangfuchsia. 
   Sir Matt Busby 1e prijs I.J. Martens uit Nispen 
   Blue Angel 2e prijs G.H. Bresser uit Rijen
   Blue Heaven 3e prijs I.J. Martens uit Nispen

NKvF – bokaal, fuchsia’s van Nederlandse origine.   
   Samke 1e prijs  F. v.d. Vorst uit Nuenen
   Remembering Claire 2e prijs F. v.d. Vorst uit Nuenen
   Windhapper 3e prijs F. v.d. Vorst uit Nuenen

Deelnemers: 9 inzenders met in totaal 27 planten. 

bEtALING CONtRIbUtIE 2013

Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie voor 2013 te betalen. 
Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat betalen vergeet dan vooral 

niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een 
herinnering in de bus krijgt. Het is n.l. niet mogelijk om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet 
bekend is. Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend 

voor u en voor mij.

MAAK UW BETALING ALLEEN OVER OP NUMMER 16 91 900  
t.n.v. Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden te Liempde.

Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari 2013 binnen is, worden drie bonnen ter waarde van  
€ 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel.

Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00.
Het nieuwe lid ontvangt het mooie boekje “Leven met Fuchsia’s”.

Tiny v.d. Sande, ledensecretaris.
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Zakelijke uitslag bCK keuring juli 2012.

Amazing Marjolein
G.J. Kreijkes NL 2012/74 punten.
Dubbel/Hanger
Danny Kay x Deep Purple.

Lovely Liesbeth
G.J. Kreijkes NL 2012/77 punten

Dubbel/Hanger
Danny Kay x Deep Purple.
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Henkelly’s Vitalia
H.A.C. Spierings NL 2012/74 punten
Enkel/Halfhanger
Henkelly’s Syrelle x HermenJan van de Vosse.

Frederique Vollebregt
B.W. van der Putten NL 2012/75 punten

Dubbel/Opgaand
Mitchel van der Putten x Blautopf.
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toosje Vantveer
A. Smits NL 2012/70 punten
Enkel/Opgaand
F. cylindracea x F. encliandra 

Minipani
A. Smits NL 2012/79 punten

Enkel/Opgaand
F. encliandra x F. paniculata
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Nieuwighedenkeuring Juli 2012
Op deze keuring zijn 12 planten aangeboden van 5 veredelaars. Vanwege het slechte fuchsiaweer 
van vorig jaar was er een groter aanbod verwacht maar ook het slechte voorjaarsweer van dit jaar 
gooide weer roet in het eten. Uiteindelijk werden er 6 planten van 4 veredelaars genomineerd.
__________________________________________________________________________
G.J. Kreijkes uit Vriezenveen.
Door deze veredelaar, die nog niet zo lang de keuringen bezoekt, werden twee planten 
aangeboden. Beide planten komen waarschijnlijk uit het zelfde zaaisel als de plant die vorig jaar 
goedgekeurd werd.
Amazing Marjolein. 74 punten.
Dubbele stevige bloemen, hangende groeiwijze.
Lovely Liesbeth. 77 punten.
Dubbele stevige bloemen, hangende groeiwijze.
Beide planten hebben als ouders: Danny Kay x Deep Purple. Aanbevolen wordt gefilterd licht.
Beide planten hebben volgens de veredelaar een stevige snelle groeiwijze zodat bij enkele keren 
toppen er mooie volle en rijkbloeiende planten van te vormen zijn.
__________________________________________________________________________
H.A.C. Spierings uit Sint Michielsgestel.
Henkelly’s Vitalia. 74 punten.
Enkele bloemen, groeivorm: halfhanger; kruising van: Henkelly’s Syrelle x HermenJan van de Vosse.
Zelf vertakkend met vele zijscheuten waardoor een rijkbloeiende plant mogelijk is.
__________________________________________________________________________
B.W. van der Putten uit Haarlem.
Frederique Vollebregt. 75 punten.
Een dubbele zachtpaarse kroon met roze kelkbladen aan een opgaande plant. De groei van 
de plant is dusdanig stevig dat het mogelijk is om van deze plant een mooi kroonboompje te 
kweken die het gewicht van de trossen dubbele bloemen kan torsen. De ouders van de plant zijn: 
Mitchel van der Putten x Blautopf
__________________________________________________________________________
A. Smits uit Rhenen.
Een oude bekende van de VKC keuringen, destijds in Aalsmeer, waar hij in 2000 zijn laatste aan-
winst liet keuren. Nu met twee botanische kruisingen op de BCK keuring. Twee planten die hij 
nog had uit die tijd en die hij na twaalf jaar observeren en naar verluid op aandringen van diverse 
fuchsialiefhebbers nu liet keuren en in omloop gaat brengen. Beide planten hadden volgens de 
keurmeesters genoeg potentiële eigenschappen om als liefhebbersplant genomineerd te worden.

toosje Vantveer. 70 punten.
Kleine frisrode minibloemetjes, afstaand aan een opgaande plant met frisgroen blad. Goede 
groeier die zich zelf vertakt en uitstekend geschikt is om een Bonsai fuchsia van te kweken. De 
kruisingouders zijn: F. cylindracea x F. encliandra. 

Minipani. 79 punten.
De topper van deze keuring met het hoogste aantal punten. De naam Minipani is een samenvoe-
ging van mini paniculata. Een plant die mooie dichte trossen paniculata bloemen heeft maar lang 
niet zo geweldig groot wordt als F. paniculata. De plant is opgaand, heeft goede groei eigenschap-
pen en is zelf vertakkend. Volgens de waarnemingen van de veredelaar is de plant goed bestand 
tegen ziekten en plagen en de mooie dichte pluimen met bloemetjes geven voor de vlinders en 
de bijen en niet te vergeten voor de fuchsialiefhebber een zachte nectargeur af. De kruising is:  
F. encliandra x F. paniculata.

Namens de BCK en de beschrijvingsgroep
Martien A. Soeters
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Zakelijke uitslag bCK keuring augustus 2012

Jaspers snoepje
J.M.J. van Aspert NL 2012/74 punten
Enkel/Opgaand
F. boliviana var.alba x F. triphylla

Jaspers Red Ruby
J.M.J. van Aspert NL 2012/76 punten

Enkel/Opgaand
F. boliviana var.alba x F. triphylla
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Jacoba Krol
G.J. van den Brink NL 2012/75 punten
Dubbel/Opgaand
Gerwin van den Brink x Dikkie Dik

Henkelly’s saryta
H.A.C. Spierings NL 2012/75 punten

Dubbel/Halfhanger
Manfried Kleinau x Henkelly’s Boerenhof 
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strike the Viol
M. de Cooker NL 2012/78 punten

Enkel/Opgaand
(Göttingen x Our Ted) x  

(Göttingen x Our Ted)

Anna sunshine
M. de Cooker NL 2012/72 punten
Enkel/Opgaand
Strike The Viol x (Delicate White x Stanley Cash)
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Nieuwighedenkeuring augustus 2012.
Op deze keuring werden 10 planten aangeboden van 4 veredelaars. Hiervan werden 6 planten ge-
nomineerd en een plant werd alleen beoordeeld op nieuwigheid in het winterharden assortiment 
en deze plant zal na de winterhardheidsbeproeving opnieuw beoordeeld worden.
__________________________________________________________________________
J.M.J. van Aspert uit Arnhem.
Door deze veredelaar werden twee planten aangeboden: Jaspers snoepje en Jaspers Red Ruby, 
die respectievelijk 74 en 76 punten behaalden. Beide planten hebben dezelfde ouders: F. bolivi-
ana var.alba als zaadgever en F. triphylla als stuifmeelgever. Het zijn opgaande zelf vertakkende F. 
triphylla hybriden die groeien en bloeien als F. boliviana maar veel lager blijven. 
__________________________________________________________________________
H.A.C. Spierings uit Sint Michielsgestel.
Henkelly’s saryta behaalde 75 punten, heeft grote dubbele bloemen en is een halfhanger die 
snel groeit en zelf vertakkend is. Van net geopende bloem tot gerijpte bloem vertonen de dub-
bele bloemen een groot kleurenscala. De ouders zijn Manfried Kleinau x Henkelly’s Boerenhof.
__________________________________________________________________________
G. J. van den Brink uit Hulshorst.
Jacoba Krol. Een opgaande plant met dubbele bloemen. Behaalde 75 punten. De plant loopt aan 
de voet gemakkelijk uit en de dubbele bloemen hebben 4 meeldraden die vergroeid zijn met de 
hoofd-kroonbladen. Beste bloemkleur en groei worden verkregen in de halfschaduw.
__________________________________________________________________________
M. de Cooker uit Ohé en Laak.
strike the Viol. Zowel de zaadgever als de stuifmeelgever is Göttingen x Our Ted, dus is de plant 
een volbloed triphylla hybride. De plant behaalde 78 punten. De plant is opgaand en is een pro-
bleemloze zelf vertakkende F. triphylla hybride die bossiger wordt met 1 x toppen. Plant met een 
mooi bloem/blad contrast en aparte kleurschakering in de bloemen.
Anna sunshine behaalde 72 punten en is een opgaande F. triphylla hybride. Zaadgever was Strike 
the Viol en stuifmeelgever was Delicate White x Stanley Cash. De plant is zelf vertakkend en 
wordt bossiger na 1 x toppen en heeft een bijzondere bloei.

Namens de BCK en de beschrijvingsgroep

Martien A. Soeters.
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KalenderNOVEMbER
3 Ledenraadvergadering NKvF.
5  Regio 15, Midden Nederland. Dia’s van tuinen door Hr. v.d. Neut. 
8 Regio 2, Groningen. Kaarten en sjoelen in “de Broeckhof” in Zuidbroek.
9  Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
10  Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet. Zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. Aanvang 

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

Fuchsia's van stek tot stam. "Ons Huis", Hovystraat 2 in Ede. Begin om 14.00 uur. Zaal 
open om 13.30 uur.

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

19 Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst bij de Kröl te Enter.
24 Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.

JANUARI 2013
5  Regio 4, Flevoland. Nieuwjaarsbijeenkomst in de Hoeksteen te Swifterbant. Aanvang 

13.30 uur en zaal open 13.00 uur.
5 Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
5 Regio 23, West-Brabant. Nieuwjaarsbijeenkomst.
7  Regio 15, Midden Nederland. Nieuwjaarsbijeenkomst in “De Duiventil” in De Bilt.
12 Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie.
12   Regio 8, Zuid Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst met een dia-lezing door de Fam. Maassen 

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

13 Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14 Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie bij de Kröl in Enter.
19 Regio 11, Noord Holland Midden. Nieuwjaarsbijeenkomst.

FEbRUARI 2013
23  Regio 9, Noord-Holland Noord. Lezing over het Zwanenwater door de heer Koning.

MAARt 2013
16 Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
23 Regio 5, Twente-Salland. Busreis naar kwekerij Michiels in België.

APRIL 2013
8 Regio 5, Twente-Salland. Algemene Ledenvergadering.
13 Regio 9, Noord-Holland Noord. Regio-uitje.
13 Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
28 Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
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Kalender
MEI 2013

18 Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
25 Regio 9, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst van het seizoen.

JUNI 2013
17 Regio 5, Twente-Salland. Laatste ledenbijeenkomst voor de vakantie.

OKtObER 2013
5 Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.

tuinenreis 2013
In 2013 gaan we met Garden Tours naar het Graafschap Shropshire.
Het wordt een 6-daagse reis met de nieuwe ferries van de Stena Line van Hoek van Holland per 
nachtboot naar Harwich inclusief diner- en ontbijtbuffet op de heenreis en ontbijtbuffet op de 
terugreis. 
Vertrek donderdag 6 juni. Deze reis wordt door de medewerkers van Garden Tours beschouwd 
als een van de mooiste reizen naar Engeland.
We bezoeken hier o.a. the Manor House, klassieke tuinen worden hier met moderne tuinen 
afgewisseld. Verder Preen Manor, een verstilde schoonheid in het golvende landschap. Ook 
bezoeken we Wollerton Old Hall met in elke kamer een eigen thema. Dan Hodnet Hall, een 

statig huis omringd door glooiende tuinen. Verder 
stone House Cottage Garden waarin de eigena-
resse als een legpuzzel de tuinkamers en borders 
met elkaar heeft verbonden.
Ook bezoeken we Coughton Court, een statig 
huis uit de 16e eeuw met tuinen in formele stijl.
Packwood House met een tuin uit de 16e eeuw. 
Befaamd zijn de 12 apostelen, in taxus uitgevoerd. 
Ook de meest beroemde rozenkwekerij van het 
Verenigd Koninkrijk, die van David Austin, zal 
worden bezocht.
Een andere kwekerij die we bezoeken is Ashwood 
Nurseries, die internationaal bekend is.
Een indicatieprijs voor deze reis is € 635,00.
Toeslag 1 pers. kamer: € 90,00. Toeslag 1 pers. hut 
aan boord € 30,00.
Definitieve gegevens zijn bekend bij het verschij-
nen van deze Fuchsiana.
Verdere inlichtingen en aanvraag van opgavefor-
mulier bij Flip v.d. Elshout.
E-mail: p.vandenelshout@onsnet.nu
Tel. 040-2833356.
www.europestuinen.nl.
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CLXXXI 
Omstreeks deze tijd, maar wel 30 jaar geleden, begon ik met 

het schrijven van ”Product of Holland I” voor het decembernummer 
van ons verenigingsblad met de volgende zinnen: “Een nieuwe rubriek in onze 

onvolprezen Fuchsiana, die ik zal proberen - ijs en weder dienende - iedere twee maanden 
terug te doen keren. Het onderwerp, Nederlandse cultivars, biedt stof genoeg. 1982 was een belang-
rijk jaar voor de NKvF. We organiseerden de Eerste Internationale Fuchsiaconferentie te Hilversum, 
wat de aanzet was tot Eurofuchsia. We deden mee aan de Floriade aan de Gaasperplas met o.a. 
een grote inzending van species en primaire kruisingen (soortkruisingen) in de koude kas. We haal-
den met de hulp van leden van de American Fuchsia Society een groot aantal species uit Californië. 
En het bestuur gaf zijn fiat voor het oprichten van de Uitgebreide Technische Commissie (UTC). Ook 
kwam er een proces op gang dat leidde tot wijziging van de bestuursorganisatie. Dit laatste tegen 
de zin van het zittende bestuur. Het duurde dan ook jaren voordat er sprake was van de beoogde 
decentralisatie door macht over te dragen aan de regio’s. Al in “Product of Holland II” nam ik op dit 
punt een duidelijk standpunt in wat de rubriek naast een etalage voor het Nederlandse veredelings-
werk ook een oppositionele rol in de verenigingspolitiek gaf. Tenslotte is de vereniging ook een dui-
delijk Nederlands product. Helaas is de verzelfstandiging van de regio’s inmiddels op zijn minst wat 
doorgeschoten en mag men zich afvragen of men nog wel beseft dat de regionale verenigingen, hoe 
zelfstandig ook, hun ontstaan zowel als hun bestaan danken aan de nationale vereniging. Terug 
naar de Nederlandse nieuwigheden, waar het in de eerste plaats om draaide. In de beginjaren van 
de NKvF was het bestuur terughoudend en het propageerde dat veredeling maar moest worden 
overgelaten aan vakmensen, wie dat dan ook mochten zijn. Ook de gedachte “er zijn al fuchsia’s ge-
noeg” werd veel gehoord. Dat was waarschijnlijk de aanleiding om als belangrijkste eis aan de door 
de VKC te keuren fuchsianieuwigheden te stellen dat ze echt “nieuw”, dat wil zeggen “anders dan be-
staande cultivars”, moesten zijn. Helaas is die eis verwaterd. Op den duur werd deze beoordeling een 
steeds moeilijker taak voor de keurders omdat het nu eenmaal ondoenlijk is alle fuchsiacultivars 
te kennen. Toch blijf ik er bij dat dit het enige zinvolle criterium is om een plant te nomineren. Al 
met al is er in de ruim 40 jaar dat er Nederlandse kweekproducten op de markt kwamen heel wat 
nieuws te zien geweest. Vooral doordat we, dankzij de Botanische Groep, steeds meer species bij het 
kruisingswerk konden betrekken, zijn er nog genoeg echte nieuwigheden te verwachten. Bedenkt u 
maar eens hoe weinig er nog maar is op het gebied van planten met bloemen van het triphyllatype 
of en zonodig gecombineerd met de schermen als bij seringbloeiende fuchsia’s als F. paniculata. Hoe 
weinig hebben we nog maar van zaailingen van het Encliandratype als ‘Hinnerike’ om maar niet 
te spreken van afstammelingen van de sectie Hemsleyella zoals ‘Dutch Kingsize’. In wat ik wel zie 
als het topjaar van de Nederlandse fuchsialiefhebberij, 1982, had de vereniging maar net iets meer 
leden dan wij nu, 30 jaar later, hebben. Vergeleken met nu waren de meesten wel “jonkies” en er 
liepen geen “bejaarden” rond met gouden speldjes voor 40 jaar fuchsiatrouw. Maar ook nu kunnen 
we nog veel plezier beleven aan onze fuchsia’s en wie weet komt ook hier, zoals in sommige andere 
landen, weer meer belangstelling voor deze wonderbaarlijke planten. De nieuwe generatie fuchsia-
liefhebbers komt, dankzij bijna 50 jaar ervaring en in die tijd verworven kennis, vooral op technisch 
gebied in een gespreid bedje.
Ik wens u veel heil en zegen in het komende achtenveertigste fuchsiajaar! 

Lisse, 2 oktober 2012.

H.J. de Graaff.

product of 

   Holland
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‘Three Cheers’, Creer 1969 UK. AFS nr: ----
‘Swanley Gem’ x  ?

De naam die Cyril Creer uit het Engelse Middlesex aan zijn enige of één van zijn weinige intro-
ducties gaf, vrij in het Nederlands vertaald “Driewerf Hoera”, is volledig terecht: de vrij grote 
enkele bloemen van deze cultivar zijn ten eerste afstaand, ten tweede van het Loeky-type met 
een cirkelvormige vrijwel horizontaal uitstaande kroon en ten derde met kroonbladen in de vrij 
zeldzame kleurstelling van donkerblauw verbloeiend naar violet. Dat een plant met zulke mooie 
bloemen veredelaars (onder wie onze Nel Bats-Wesseling) verleidde er zaad van te winnen, is 
niet verwonderlijk. Zij kweekte er haar laatste introductie mee, ‘Berba’s Kirsten’ (‘Three Cheers’ x 
‘Normandy Bell’), die wel de mooie kroonkleur erfde, maar beide andere hoera-elementen mist. 
In onze losbladige cultivarlijst las ik voor u, dat de groeiwijze opgaand is met redelijk vertakken-
de horizontale en verticale donkerrode stengels. De aangewezen kweekwijze is een struik voor 
een plaats in de halfschaduw. De bloemvorm zowel als de bloemstand maken ‘Three Cheers’ tot 
een uitstekende perkplant. De plant, en in het bijzonder de bloemkleur, verdraagt echter beslist 
geen volle zon. 

H.J. de Graaff.
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Three Cheers  Foto: Sjaak Loef
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Mood Indigo  Foto: Sjaak Loef
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‘Mood Indigo’, de Graaff 1987 NL. AFS nr: 2367
‘Rosea’ x ‘Florentina’. 

Ik noemde deze aanwinst tijdens een zuidelijk aandoende zomer naar een zeer door mij gewaar-
deerd klassiek jazznummer. Of het mijn stemming toen was of de aan de kroonkleur toege-
schreven indigo zweem durf ik niet meer te zeggen, maar ik kies voor het eerste. Die kroonkleur 
is trouwens bijzonder met een mengeling van diep mauvepaars, lichtroze, zalmroze tot oranje 
en licht wijnrood. Zelfs wordt er gesproken van lichtaubergine, maar die kleur in de kroon zegt 
niets. Pas in de bloembuis en de kelk werd die kleur, afkomstig van Nieuw-Zeelandse species, iets 
bijzonders. De grootte van de dubbele hangende bloemen is intermediair tussen klein van ‘Ro-
sea’ en groot van ‘Florentina’. De plant bloeit rijk tussen het middelgrote lancetvormige blad dat 
olijfgroen is en vaak met drie of meer exemplaren per stengelknoop verschijnt. ‘Mood Indigo’ 
stekt gemakkelijk. Kies als stekken stengeldelen met zoveel mogelijk bladeren, dus okselknoppen, 
per knoop. Dat geeft meteen al mooi vertakte jonge planten. De groeiwijze is rechtop, zelfvertak-
kend met horizontale later gebogen takken. Dat biedt vele mogelijkheden. De cultivar is geschikt 
voor het vormen van een struik, hanger of kroonboompje, en alles wat daar tussen zit, voor een 
plekje in gefilterd licht. De losbladige cultivarlijst vermeldt dat ‘Mood Indigo’ een echte blikvan-
ger is met prachtige kleurcontrasten en een mooie combinatie van bloem, knop en blad. 

H.J. de Graaff.
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Fotopuzzel 69
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:

1. “Mrs. W. Rundle”
2. “Medalist”
3. “Willie Tamerus”
4. “Parel van Brabant”
5. “More Applause”
6. “Win Oxtoby”

1 2 3

Uw oplossing vóór 2 januari 2013 zenden: 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl. 
Eén inzending per lid, via post of via de website.

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

Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent 
dat u: óf meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt 
alles nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.

OPLOssING FOtOPUZZEL 68:

1. ’Kwintet’
2. ’Elfriede Ott’
3. ’Veenlust’

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 68 kwam ‘uit de bus’: 
Mw. T. de Boer-Bosma uit Marknesse.
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Andere kuipplanten (17)
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.

strelitzia – Paradijsvogelbloem
Deze vrij zeldzame plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en de Canarische Eilanden. De 
grote bloemen en schutbladen doen door hun vorm aan een vogelkop denken. De bloeitijd is 
afhankelijk van temperatuur en standplaats van februari tot de vroege zomer. Het is een goede 
snijbloem die daarom in de bloemenhandel nog al eens wordt verkocht.
De bloem heeft een ‘erotische’ aanblik en behoort in ons klimaat tot de wat moeilijk te kweken 
planten.
Een aantal jaren geleden had mijn zoon wat zaad meegebracht uit Madeira. Ik ben toen in het 
voorjaar direct aan de slag gegaan en met behulp van wat boeken en wat raad van een kuip-
plantenkweker had ik na 4 jaar de eerste bloem.

Vermeerderen en opkweek
Vermeerderen kan vooral plaats vinden direct na de bloei door delen (scheuren). Net als bij de 
Agapanthus zit de pot vol met wortels. Als je kleine delen oppot dan kan het wel even duren 
tot de plant weer in bloei komt. Pak je een flinke pol dan zullen er doorgaans het volgende 
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jaar weer bloemen verschijnen. De Strelitzia houdt van een grote pot, omdat de wortels ruimte 
vragen.
Zaaien kan in het voorjaar, maar het valt in Nederland niet mee om aan zaad te komen. Er zijn 
bedrijven die op bestelling zaad kunnen leveren. Op internet zijn daar wel adressen te vinden. 
De zaden moeten vers zijn en eerst 3 dagen in lauw water gelegd worden. Leg dan het zaad in 
vochtige grond (niet te nat) en zet de zaaibak 24 uur in het donker, alles onder glas bij een tem-
peratuur van 24 graden. Als het zaad opkomt direct verspenen in een niet te kleine pot. Zet de 
plantjes in voedselrijke potgrond met toevoeging van 30 tot 40% klei of leem. Afhankelijk van 
temperatuur en standplaats zal de plant gaan bloeien, maar het zal waarschijnlijk zeker 3 tot 4 
jaar duren!

Verzorging
De oudere planten kunnen vrij lang in dezelfde pot blijven staan. Overpotten is pas nodig als 
de pot geheel gevuld is met wortels. Houd de plant steeds vochtig, maar geef beslist niet meer 
water dan nodig is in verband met mogelijke wortelrot. Laat hem zeker niet droog staan en 
geef om de 14 dagen wat voedsel en in het voorjaar wat goed verteerde ruwe stalmest. Hij staat 
graag wat beschut in de volle zon: hoe warmer hoe beter. In een hete periode mag hij wel wat 
meer water hebben.

Overwinteren
De Strelitzia zal wat eerder naar binnen moeten dan gebruikelijk: beneden de 5 graden overleeft 
hij niet. Hij kan het best geplaatst worden in een koele en lichte ruimte met een temperatuur 
van tussen de 8 en 12 graden. Geef zeer weinig water, maar laat hem niet uitdrogen. Snoeien is 
niet nodig, maar haal wel wat oude gele bladeren weg. Normaal kan hij ook wat vroeger naar 
buiten, maar denk om de koude nachten.

Ziekten en plagen
Zonder frisse lucht kan er sprake zijn van spint. Bij te nat en te koud weer ontstaat wortelrot.

TIP
Mocht je toch een dergelijke plant willen bezitten en je kunt het geduld er niet voor opbrengen, 
dan raad ik aan om een plant te kopen. Dit kan wat tijd en ergernis besparen.

Frans van der Vorst

IN MEMORIAM

theo Giesen overleden

In het juni-nummer van Fuchsiana werd hij nog opgevoerd als een 
regiobestuurder van formaat. Nu moet worden gemeld dat Theo 
Giesen van Regio 6, Oost-Gelderland, op 19 oktober jongstleden, is 
overleden. Al enige tijd leed hij aan een ongeneeslijke ziekte.

Tijdens de crematie in Doetinchem op dinsdag, 23 oktober 2012, waren 
veel fuchsiavrienden present om Theo, die 69 jaar oud is geworden, een 
laatste groet te brengen.
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REGIObLADEN/-NIEUWs
’beltsjeblom’ (Regio 1, Friesland) nr. 2: Agenda leden-
bijeenkomst op 27 oktober 2012, Dia-lezing, verzorgd door Andrys Pebesma, over zijn indrukwek-
kende zoektocht naar planten, op grote hoogte in de bergen van China en Tibet, Floralia-planten-
keuring tijdens show in Nij Beets, Belevenissen tussen huis en heg: Onkruid, Verslag jaarlijks uitje op 5 
september naar het hoge Groningerland.
’teudebell’n’ (Regio 2, Groningen) nr. 5: In Memoriam mevrouw Martena, Fuchsia Top Tien 2012 
Regio Groningen, Notulen bijeenkomst 10-3-2012, Die wondere tuinkruiden – deel 2, Agenda najaars-
vergadering 20 oktober 2012.
’Minibel’ (Regio 4, Flevoland) nr. 3: Tuinentocht zaterdag 14 juli 2012, Agenda najaarsbijeenkomst 6 
oktober 2012, Tuintips, Bestrijding taxuskever. 
’De Fuchsiagroet’ (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Bakerpraatjes? “Bescherm de voet van een clema-
tis met een dakpan”, Gedicht Leven met de witte vlieg, Mottenballen verdrijven de olifantrups, In 
gesprek met Harry en Corry Veldkamp, Herfststekken, Tuinentocht door de Liemers, Verslag busreis, 
Drosanthenum.
’De Veluwse Fuchsia-bode’ (regio 7, Veluwe) nrs. 4 en 5: Verslag lezing 14-4-2012, Verslag bezoek 
aan de Floriade, “Rommel de rommel” een bezoek aan Bep de Jong in Apeldoorn, Verslag BBQ 2012, 
Phlox- en Salviadagen 2012, Verslag opentuindagen, De Veluwse opentuin tocht. 
’Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 5: Agenda bijeenkomst 22 september, Verslagen 
open tuinen, Mus – Gezellig schoffie, Botanische fuchsia’s – 35, Vlinderleven, Nationale Complimen-
tendag, Geuren bij maneschijn, Mycorrhiza schimmels.
’Fuchsiaweelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 3: Verslag algemene extra Ledenvergadering 16 
juni 2012, Verslagen van de show 2012, Mijn Tuin: Terug naar de basis “De zoektocht naar de oor-
sprong van de vereniging”.
’De Gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 5: Mycorrhiza schimmels, Mus – Gezellig schoffie, 
Alweer de taxuskever, Hoe veredel of kruis je fuchsia’s, Fuchsiagalmijt.
’Regioblad’ (regio 15, Midden Nederland) nr. 4: Tuinenavond bij de familie van Leeuwen in Zeist 
gehouden op 2 juli 2012, Plantenverhalen (2), Busreisje Heerde en Nunspeet, vermeerdering van de 
Kaapse Fuchsia Phygelius, Zelf zaaien (deel 2), Het zaaien van vaste planten.
’Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 5: Open tuinen in de regio, Najaarsbijeenkomst 29 
september 2012, Verslag busreis 28 juli 2012.
’Furore’ (regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Verslag open tuindag Arie en Nenny van Vliet in Nieuwerkerk 
a/d IJssel, Najaarsbijeenkomst op 13 oktober 2012, Verslag Fuchsiashow 26 t/m 28 juli 2012.
’bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 3: Mevrouw T. Klijn-Guijs 25 jaar lid, Verslag van 
het bezoek aan de orchideeënkwekerij in Brakel, Plantenziekten tuin: Taxuskever, Fuchsia in woord en 
beeld: Bonita, Wespen gevaarlijk of denken we dat?, Belevenis na excursie palingrokerij in Groot- Am-
mers, Snoeidemonstratie 13 oktober 2012.
’t stekkie’ (regio 21, Zuid Hollandse Eilanden) nr. 3: Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 13 oktober 
2012, Activiteiten 2012, Deelname aan markten in 2012, Verslag Fuchsiashow op 4 t/m 7 juli 2012 in 
Rhoon, Verslag bezoek aan Fuchsiavriendendag op 8 september 2012, Verslag bezoek open tuinda-
gen, Verslag bezoek shows van andere regio’s.

’De bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 3: Verslag en foto’s busreis naar de Floriade in Venlo, Agenda 
najaarsvergadering 6 oktober 2012, Verslag en foto’s themadag.

’Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 4: Viering 25 jaar Fuchsiavereniging 
op 28 oktober 2012, cursus ”hebben en houden van fuchsia’s”, Verslag eerste contactmorgen van 
2012, Busreis 4 augustus 2012, orchideeën: de phalaenopsis, Verslag bezoek orchideekwekerij in de 
buurt van Lier.
Regio 29 (Midden en Zuid Limburg): Brief d.d. 23 augustus 2012 waarin wordt medegedeeld dat de 
voorzitter, Frans Boers, en de secretaris, Servi Jansen, hun ontslag hebben ingediend.

regiobladen
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regiobladen
6 dagen naar de prachtige tuinen van de Cotswolds van 
donderdag 5 juli t/m dinsdag 10 juli 2012.

We moesten vroeg uit de veren. Na drie 
opstapplaatsen en de Eurotunnel Calais-
Folkstone stond er ’s middags al een eerste 
tuin op het programma: Godinton House. 
Een enorm complex met o.a. vele prachtige 
Delphiniums. Rond half zeven waren we in 
ons eerste hotel (Hilton Gatwick Hotel). 
De tweede dag regende het, maar ondanks 
dit niet al te beste weer zagen we drie 
mooie tuinen, prachtig ingepast in het schit-
terende landschap van de Cotswolds. Rond 
zes uur waren we in hotel Cheltenham, waar we drie dagen en nachten verbleven.
De derde dag stond eerst een heel bijzondere tuin op het programma namelijk Througham 
Court. Bijzonder, omdat het de schepping van een wetenschapper was: Mrs. Christine Facer. 
Overal zagen we de symboliek van getallen en ontdekkingen op natuurkundig en biochemisch 
gebied.

Daarna Abbey House Garden, bekend van 
het programma The Naked Gardeners, en 
een patatje in Malmesbury.
De vierde dag weer twee prachtige tuinen 
vlak bij elkaar: Hidcote Manor Garden en 
Kiftsgate Court Garden. Daartussen spec-
taculaire en knappe stuurmanskunsten van 
onze chauffeuse. Hidcote Manor Garden is 
een tuin van de National Trust: een organisa-
tie die tuinen ‘opkoopt’ en ze verder verzorgt. 
De eigenaren staan hun tuinen af en moeten 

er flink voor betalen.
‘s Middags een bezoek aan Stratford upon Avon met mooie Empire rivierboten, een park vol 
muziek, een marktje en natuurlijk het geboortehuis van Shakespeare.
Dag 5: Twee tuinen met o.a. Bourton House Gardens, waar we schitterende borders zagen. Verder 
een bezoek aan het schilderachtige Bourton-on-the-Water en weer een overnachting in Hilton 
Gatwick.
De volgende dag ging het na een bezoek aan 
Great Comp weer richting de kanaaltunnel 
en de opstapplaatsen. Het was een prachti-
ge, gezellige reis onder de deskundige leiding 
van Flip van den Elshout en onze chauf-
feuse Jet. Jammer dat slechts 20 personen 
de tocht meemaakten. Dat hadden er veel 
meer moeten zijn!!

Carel en Henny ter Wengel.

Godinton House Garden

Abbey House Gardens

Bourton House Garden
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botanische Fuchsia’s ‒ 10. 
Dit keer dus alweer het derde en laatste stukje over de 
sectie Encliandra.
We beginnen met F. cylindracea. Deze soort is tweehui-
zig. Het is een opgaande struik die wel 1,5 – 4 m. hoog 
kan worden. De groeivorm is bij mij wat verschillend. 
De mannelijke plant is wat compacter dan de vrouwe-
lijke plant, die wat meer opgaand is. De blaadjes zijn 
tamelijk groot voor deze sectie en zijn langwerpig ovaal 
met een spitse top. De bladeren zijn tegenoverstaand 

en zijn boven en onder be-
haard. De bloembuis van de bloemen is cilindervormig, vandaar de 
naam. De mannelijke bloemen zijn in zijn geheel ruim 1,5 cm. lang. 
Ze zijn rood van kleur met kleine kelk en kroonblaadjes die ook veel 
lichter van kleur kunnen zijn. Ook de bloemetjes zijn behaard. Deze 
mannelijke bloemen hebben dus geen vruchtbeginsel in tegenstel-
ling tot de vrouwelijke. De vrouwelijke bloemetjes worden ongeveer 
1,1 cm. lang. De dames krijgen ronde zwarte bessen. Ze komen uit 

Mexico en groeien daar 
als verspreide struik in ravijnen met dennen, eiken en 
heide. Ook in de nevelwouden op 1.500 – 2.000 m. 
hoogte.
F. obconica behoort ook tot deze sectie en vormt een 
grote opgaande struik van 1 – 3 m. hoog. Ze heb-
ben donkergroene tegenoverstaande, ovaalvormige 
blaadjes met een fijn gezaagde rand. De onderzijde van 
de blaadjes, de nerven en de bladstelen zijn grijsgroen. 
Nieuwe scheuten en blaadjes zijn lichtgroen. Ook deze 
soort is tweehuizig. Ze hebben witte bloemetjes. Ook 

hier zijn de mannelijk bloemetjes veel groter (12 mm.) dan de vrouwelijke (9 mm.). De bloem-
buis is omgekeerd kegelvormig, met name van de grotere mannelijke bloemen, vandaar de 
naam obconisch. Hij komt veelvuldig voor in het Mexicaanse vulkaangebergte op 1.700 – 2.400 
m. hoogte.

F. ravenii kan ook een forse robuuste struik van 2 – 4 
m. hoog worden. Hij heeft behoorlijk variabel blad dat 
met zijn drieën bij elkaar staat of tegenoverstaand is. Ze 
zijn lancetvormig tot breed 
ovaal en kunnen wel 12,5 
cm. lang worden en 4,5 cm. 
breed. Ze zijn van boven 
behoorlijk behaard en van 
onderen wat minder. Hij is 
gynodioecisch, ofwel, er 

zijn tweeslachtige planten en vrouwelijke planten. De tweeslachtige 
bloemen zijn vrij groot, tot 1,5 cm. lang en deze zijn hangend tot 

F. obconica

F. ravenii

F. cylindracea

F. thymifolia ssp.thymifolia

F. thymifolia ssp.minimiflora
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afstaand. De kleinere vrouwelijke bloemetjes zijn 
afstaand. De bloemen zijn rood tot rozerood. De 
bessen beginnen rood en worden zwart. De heer 
Raven, waar deze soort naar vernoemd is, heeft 
zich ook beziggehouden met onderzoek naar 
fuchsia’s.
F. thymifolia is de zesde en laatste soort van de 
sectie Encliandra. Ook deze soort heeft twee-
slachtige en vrouwelijke bloemen op verschillen-
de planten. Hij komt in twee ondersoorten voor. 
F. thymifolia ssp.thymifolia en F. thymifolia ssp.
minimiflora. Thymifolia betekent met blad als van 
tijm. De eerste vormt struiken tot 2,2 m. hoog. 
Van de ssp.thymifolia zijn de bladeren tamelijk 
groot, 3 bij 1,5 cm. 
Maar de bloemetjes zijn heel klein. Ze zijn wit, 
maar worden na de bevruchting rood. Vooral de 

vrouwelijke bloemetjes zijn zo klein dat ze vrijwel niet opvallen. Ze zijn maar een paar millime-
ter groot, of eigenlijk klein. Hij heeft wel heel veel bloemen en hangt later dan ook vol zwarte 
bessen. Hij komt uit Mexico en groeit daar op een hoogte van 2.000 – 3.000 m. F. thymifolia ssp.
minimiflora vormt wat forsere struiken tot 3 m. 
hoog. De bladeren zijn behoorlijk groot, 6,5 bij 
3 cm. Maar de naam zegt het al. Ook hij heeft 
minimale bloemen. Hij bloeit wat minder rijk 
als de ssp.thymifolia. De kroonbladeren van de 
tweeslachtige bloemen van beide ondersoor-
ten laten een typische slag zien. De vrouwelijke 
planten komen ook wel voor onder de oude, 
maar nu dus foutieve naam F. minimiflora. Ook 
deze komt uit Mexico en groeit op een hoogte 
van 2.100 – 2.500 m.
Binnen deze sectie komen ook nog natuur-
lijke kruisingen voor. Bijv. F. x bacillaris. Dit 
zou een kruising zijn tussen F. microphylla ssp.
microphylla en F. thymifolia ssp.thymifolia. F. 
cinnabarina zou hetzelfde zijn als deze F. x 
bacillaris, maar dat is duidelijk niet zo. Verder is er een tweeslachtige F. encliandra, wat dus ook 
een kruising moet zijn, daar de encliandra tweehuizig is. 
Deze kleine bloemsoorten worden druk bezocht door insecten en kruisen onderling heel gemak-
kelijk. De bessen met zaden die eraf vallen komen veelvuldig op en als je er dan zaailingen van in 
de tuin vindt en denkt: dat zal wel die en die zijn, nou, dat klopt dan meestal niet. De insecten 
hebben met het bestuiven niet bijgehouden welk stuifmeel naar welke plant moest.
Dus geef zaailingen nooit een botanische naam, want het is vrijwel altijd een hybride.

Henk Hoefakker

F. x bacillaris

F. x cinnabarina
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Fuchsiashow “In Oosterse sferen”
Georganiseerd op 10, 11 en 12 augustus 2012 door de 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, Regio 1, afd. Friesland.

Bij de VVV las ik op een affiche: 
Fuchsiashow “In Oosterse Sferen” op 10, 11 en 12 augustus in de bamboetuin “De Blauwe 
Kamp” te Nij Beets. Een fuchsiashow die uitblinkt in een verfrissende, ongewone opzet.

Daar hoef ik niet lang over na te denken. Ik ben de waan van de dag even meer dan zat en wil 
de Oosterse mystiek in combinatie met bloemen graag ondergaan. Ook het (Zen)boeddhisme 
spreekt me wel aan. Het is geen godsdienst met dogma’s en verering welke we hier in het Wes-
ten kennen maar meer een bevrijde manier 
van leven.
 
In de buurt van Nij Beets wordt de show 
al door richtingsborden aangegeven. Niet 
veel later sta ik bij de entree van de show 
en wordt mij door vriendelijke dames bij 
de kassa geadviseerd de met pijlen aan-
gegeven route te volgen. De paden en 
objecten zijn ter gelegenheid van de show 
voorzien van namen die verwijzen naar 
Oosterse wijsheden.

Het eerste dat ik tegenkom langs “het pad naar het verlangde geluk” is een grote pergola. Aan 
de met bamboe versierde pergola hangen fuchsia’s in alle soorten en maten. Bloemen met chi-
que lange rokken, pikante korte rokjes, dubbele rokjes en petticoats. Ze doen me denken aan 
ballerina’s, klaar voor een lichtvoetige dans.
De eigenaar van al die mooie hangplanten vertelt enthousiast over de vele soorten en de ver-
zorging daarvan. 
Het pad volgend kom ik langs een prachtige authentieke riksja, omgeven door sfeervolle bel-
lenplanten. Het pad verdwijnt in de ‘verborgen tuin’. 
Het blijkt een grote tuin te zijn, ingeplant met diverse soorten bamboe, vele pollen siergras, 
afgewisseld met grootbladige planten en heesters. Door de bamboetuin loopt een labyrint van 

spannende paden. Langs de paden en 
in geheimzinnige nissen staan mooie 
combinaties van fuchsiaplanten 
opgesteld, vaak omlijst door Chinees 
antiek. Ik loop over ‘het pad naar 
overvloed’ en kom uit bij drie prach-
tige antieke kruiken uit de zeventiende 
eeuw. De kruiken, waarvan er één ligt 
symboliseren de overvloed. Vervol-
gens sla ik ‘het meditatie pad’ in, ga 
zitten op het stoeltje tegenover een 
ingetogen fuchsiacollectie en laat m`n 
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gedachten leiden door rustgevende Oos-
terse klanken en het ruisen van de bamboe.
Na de overpeinzing volg ik de pijlen en pas-
seer een Boeddha die staat voor ‘de kracht 
van de helende natuur’. Daar ontmoet ik 
een vrouw in een mooie sarong. Zij blijkt 
met haar man en het bestuur van regio 
Friesland mede-initiatiefnemer te zijn van 
deze bijzondere show. Haar man, ook in 
Oosterse kledij gestoken, compleet met 
grote rieten hoed (welke oorspronkelijk 
door boerenfamilies op de sawah’s wordt 
gedragen) is gek van fuchsia’s, zij houdt 
meer van het Oosterse. Door het dragen 
van een sarong voelt ze de Oosterse sfeer 
om haar heen nog intenser. Voor haar zijn 
het dagen van puur genieten. 
Na dit ongedwongen gesprekje loop ik de 
‘bloemrijke kromte’ in. Een spannend kron-
kelpaadje met een weelde aan bellenplan-
ten. Het pad gaat over in ‘het pad van de 
toekomst’ en komt uit bij een van bamboe 
en riet opgetrokken hut. In de schemer 
ontwaar ik een mooie vrouw, gestoken in 
een prachtig gewaad en behangen met 
kostbare juwelen. Zij wil mij de toekomst voorspellen aan de hand van tarotkaarten. 
Als haar blikken de mijne kruisen, verdrink ik bijna in haar mysterieuze ogen. Nog voor ze de 
kaarten kan leggen, vlucht ik de bedwelmende ruimte uit en plof neer op een bankje tegenover 
een waterpartij om te bekomen van de zojuist opgedane sidderende ervaring.
Vanuit de ‘bron van het alles omvattende’ hoog boven het water, stort een waterval aan kleur-
rijke fuchsia’s naar beneden tot aan het wateroppervlak.

Na uren dwalen en genieten van de tuin, de fuchsiaplanten, het Chinees antiek en de Oosterse 
sfeer, kom ik aan op de ‘Pasar’. Waar marskramers hun Oosterse koopwaar aanbieden. Ook wor-
den er demonstraties gegeven door de Bonsaivereniging en Ikebana (Japans bloemschikken).
Moe maar voldaan zoek ik een plekje in ‘de omzoomde weide’ en waag me aan een loempia.

In gedachten nog bij het Oosterse loop ik over een typisch Fries jaagpad langs het kanaal naar 
de auto. Net voorbij Nij Beets snijdt een personenwagen met een Nederlands kenteken me 
bijkans de berm in. 
Weg zijn m'n Oosterse gedachten. Ik ben terug in Westerse sferen.

Een bezoeker van de show.
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Fuchsia’s in aquarel – 70  

‘selma Lavrijsen’

Van Eijk, 2005 NL
‘Swanley Gem’ x (‘Roesse Dione’ x ‘Delta’s Bride’).
Fraaie fuchsia van het ‘schotel-type’, waaraan duidelijk de afstamming van de moederplant is te zien. 
De enkele bloemen hangen aan opgaande takken die kunnen gaan hangen. De plant groeit het best in 
gefilterd licht en kan als struik of halfhanger worden gekweekt.
De plant is genoemd naar de nicht en petekind van de kweekster, mevrouw Van Eijk.
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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

‘Jos uut twello’

Van den Brink 2012 NL
‘Hulshorst Bloei’ x ‘Gerwin van den Brink’.
Plant met forse, dubbele bloemen. De takken zijn recht opgaand en stevig. Geschikt om er een struik 
of stam van te kweken. De plant vraagt om een beschutte, koele plek in halfschaduw.
De plant is genoemd naar een actief fuchsialiefhebber van regio De Veluwe, medeorganisator van de 
tweejaarlijkse bloemenshow tijdens het ‘Klompenfeest’ in Twello.
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EUROFUCHsIA-2012
Dit jaar was er geen officiële Eurofuchsia-meeting. 
De buitenlandse deelnemers wilden wel heel 
graag samen een bezoek brengen aan de Floriade 
(waar overigens geen fuchsia te bekennen was) en 
die gelegenheid werd gebruikt om een vergade-
ring te organiseren in Aken. Er lag een voorstel 
voor vernieuwde statuten van Mario de Cooker 
en ondergetekende, dat moest worden bespro-
ken. 
Om de Eurofuchsia-bijeenkomst toch een “fuch-
sia-tintje” te geven, werd door mij een presentatie 
gegeven over Species en Kruisingen tussen spe-
cies. En de Franse delegatie had nieuws over de 
situatie met de fuchsia-galmijt (zie onderstaande 

samenvattingen). Bovendien werden de Eurofuchsia-gedelegeerden uitgenodigd door Mario 
de Cooker en zijn echtgenote om in Ohé en Laak zijn fuchsia-tuin te bezoeken. Daarna werd de 
dag feestelijk afgesloten met een Chinese maaltijd. 

OVER sPECIEs EN KRUIsINGEN tUssEN sPECIEs.
Een lezing over de species-collectie in Europa en de gevolgen voor de veredeling van de fuchsia.
1. sPECIEs-sItUAtIE bINNEN EUROFUCHsIA.

In totaal zijn er ongeveer 110 verschillende fuchsia-species (soorten) beschreven door Paul 
Berry en Dennis Breedlove. Ongeveer 70% daarvan hebben we in onze gezamenlijke Europese 
species-collectie. 
In Nederland hebben we een Botanische groep van 15-20 actieve leden. Zij vullen jaarlijks 
een lijst in, waarin zij aangeven van welke soort zij minimaal 1 plant in hun bezit hebben. Zo 
ontstaat er een gecombineerde lijst en wordt direct 
duidelijk welke soorten schaars zijn. 
In Europa willen we op dezelfde wijze gaan werken en 
hebben we nu de volgende “steunpunten”: 

-  Botanische groep, Nederland (Herman de Graaff)
-  SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France) 

(Alain Karg)
-  Zwitserland (Hans Eggenberger, Vreny Schleeweiss)
-  FSCR (Fuchsia Species Conservation and Research), 

Engeland (Jack Lamb)
 
Omdat er soms planten bijkomen of dood gaan, 
proberen we ieder jaar een update te maken van de 
gezamenlijke collectie.

Foto 1. Mario vertelt over zijn 
veredelingsprogramma

Foto 2. Jaspers Snoepje
 Foto Hans  van Aspert
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2. “NIEUW” IN NEDERLAND.

De laatste jaren hebben we van verschillende 
kanten nieuw materiaal binnengekregen, zoals:
Fuchsia triphylla (PB 7760)
Fuchsia pringsheimii (PB 7762)
Fuchsia decidua (via SNHF)
Fuchsia cestroides (via SNHF)
Nu zult u zich afvragen, we hadden toch al ja-
ren F. triphylla en F. pringsheimii in Nederland? 
Inderdaad, maar beide klonen waren voor veel 
fuchsia-liefhebbers en zelfs specialisten erg moeilijk in leven te houden. 
Toen Paul Berry kort geleden in de Dominicaanse Republiek was, verzamelde hij zaad van beide 
soorten die daar groeien. Via Brian Morrison kwam dat bij ons terecht, waar het direct werd 
uitgezaaid. Van beide soorten bleven er ongeveer 25 planten over, die allemaal een nummer 
kregen (7760-1, 7760-2, enz.). Beide soorten 
zijn in de natuur nogal variabel en dus waren 
de planten die we kregen ook nogal verschil-
lend. Je komt dan direct voor de vraag te staan, 
welke houden we aan? Gelukkig hielp de na-
tuur ons een handje: de sterksten bleven over.

De veredelaars hebben hierdoor nu de be-
schikking gekregen over deze sterkere trip-
hylla’s en pringsheimii’s om te gebruiken in 
hun kruisingswerk. Zo heeft Hans van Aspert 
geprobeerd met Fuchsia boliviana var.alba 
en de nieuwe triphylla’s een nieuwe “Mary” 
te maken en met succes. Gedurende de Eurofuchsia-meeting werden twee van zijn zaailingen 
goedgekeurd (Jaspers Snoepje en Jaspers Ruby).

3. NIEUWE sOORt KRUIsINGEN.

Zelf heb ik nogal gestoeid met Fuchsia pringsheimii om te zien met welke soorten deze kruisbaar 
zijn. De volgende kruisingen hebben resultaat 
opgeleverd:

F. pringsheimii
 x F. juntasensis (HEMSLEYELLA-sectie)
 x F. vulcanica (FUCHSIA-sectie)
 x F. perscandens (SKINNERA-sectie)
 x F. excorticata (SKINNERA-sectie)
 x F. campos portoi (QUELUSIA-sectie)
 x F. splendens (ELLOBIUM-sectie)
 x F. fulgens ( ELLOBIUM-sectie)

Foto 4. Links: F. pringsheimii 
Rechts: F. pringsheimii x F. campos portoi

Foto 3. F. pringsheimii x F. juntasensis juntasensis

Foto 5. links F. splendens  rechts F. decidua
In het midden het kruisingsproduct
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Duidelijk is dat Fuchsia pringsheimii (soort 
met de grootste kroonbladeren!) met heel 
veel soorten uit verschillende secties kruisbaar 
is. Dus veredelaars: aan het werk!!

Ook interessant is Fuchsia decidua, verkregen 
via de SNHF. Het is een species met mooi blad. 
Hij bloeit, en dat is heel bijzonder, in de winter 
op het kale hout, voordat het blad komt. 
Deze soort behoort tot de ELLOBIUM-sectie, 
net als Fuchsia splendens, Fuchsia splendens 
ssp.cordifolia en Fuchsia fulgens. Logisch, dat 
ik eerst geprobeerd heb deze soorten met F. 
decidua te kruisen. Ook dat leverde zaailingen 

op, met mooi blad. De bloei toonde nogal variatie, van planten zonder bloem, planten met 
weinig bloem en blad tot planten met veel bloemen en aanvanke-
lijk weinig blad.
De laatste interessante soort F. cestroides geeft prachtige trosjes 
bloemen, maar daar is nog niet veel mee gekruist.

Verder vind ik het interessant om te “controleren” of dat, wat in 
de literatuur wordt beweerd ook juist is. Zo zouden veel moderne 
cultivars afstammen van de soorten F. fulgens en F. magellanica. Zie 
voor het resultaat de foto’s 5 en 6. Inderdaad, wat je niet verwacht, 
gebeurt toch: er ontstaan zaailingen, die al veel lijken op “normale” 
cultivars.

OVER DE FUCHsIA-GALMIJt
Op de laatste vergadering van Eurofuchsia in Aken lichtte de Franse 
delegatie bij monde van Simone Lomet en Alain Karg de situatie in 

Frankrijk toe. De fuchsia-galmijt (Aculops fuchsiae) is nog steeds aanwezig in Frankrijk. De situ-
atie is nauwelijks verbeterd. 
We kunnen de mijt aantreffen in: het departement Zuid-Finistère, de kusten van Armor 
(Roscoff), Morbihan, Brehat, Batz en de Jersey eilanden, het departement Loire Atlantique 
(Nantes en Pornic), maar ook in Normandië en een paar brandhaarden rond Parijs, zelfs na een 
bijzonder strenge winter.

Het verschijnen van de symptomen, de typische gallen, is zeer onvoorspelbaar, zowel in het 
voorjaar als in het najaar en er is totaal geen verband met het weer. Aangetaste planten, terug-
gesnoeid in jaar 1 vertonen in jaar 2 geen enkel symptoom, maar worden in jaar 3 toch weer 
aangetast.
Net als in Californië raken de mensen in Bretagne gewend aan de situatie en kopen weer plan-
ten bij de kwekers. 
Chemische bestrijding is niet afdoende. Maar continue waarneming en verwijderen van aan-
getaste delen, verwijderen van hele aangetaste planten of een sterke terugsnoei gevolgd door 
verbranden van de aangetaste plantendelen, kan mooie bloeiende planten opleveren in de tuin 
zonder fuchsia-galmijt, tenminste zonder onmiddellijke vorming van gallen.
In Amerika schrijft de Northwest Fuchsia Society in een bulletin in 2012, dat de aantasting 

Foto 7. F. fulgens als moe-
der en F. magellanica als 
vader

Foto 6. Links F. fulgens (moeder) 
Rechts: F. magellanica var.molinae alba 
Midden: het kruisingsproduct
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door de fuchsia-galmijt vooral een probleem 
is na een milde winter. De mijten worden 
gedood bij vorst van -10° tot -20°C gedurende 

3 tot 4 nachten. In Frankrijk worden deze 
temperaturen nooit gehaald, zeker niet aan de 
kust.
SORAF (Frans instituut voor onderzoek naar 
verzorging van species) werkt aan een lijst met 
species en cultivars die resistent zijn tegen 
fuchsia-galmijt. SORAF zal volgend jaar ook 
aanwezig zijn op EUROFUCHSIA.

Al met al was de inofficiële Eurofuchsia-ver-
gadering toch weer een kans om interessante 
fuchsia- nieuwtjes uit te wisselen.

Gerard Rosema

Symptomen fuchsia-galmijt   
(foto Mary Fruneau)

Uit een e-mail, die Mario de Cooker van kwekerij Michiels ontving:

De galmijt is aangetroffen bij 2 leden van de fuchsiaclub “De Bellekens” in Hemik-
sem bij Antwerpen. Het federaal voedselagentschap (FAVV) is er volop mee bezig. 
Ze hebben ons en andere plantenkwekers ook al komen controleren, maar geluk-
kig hebben we er geen. 
De betrokken mensen hebben al hun planten moeten vernietigen, ook de niet 
aangetaste. De vraag is nu, van waar is de mijt gekomen? Het FAVV probeert het 
te achterhalen, maar volgens mij heeft iemand stekmateriaal meegebracht uit 
besmette gebieden. In Frankrijk en de UK is het al helemaal uit de hand gelopen. 
Toen ik het nieuws vernam was ik er helemaal niet goed van. Vanaf nu moeten we 
dus regelmatig onze planten preventief gaan behandelen met Sanmite of Vertimec, 
gelukkig is dat bij ons nog verkrijgbaar maar voor hoe lang? 
De mijt is maar 0.5 mm groot, dus niet zichtbaar met het oog. Van zodra je mis-
vormingen in de plant ziet is het al te laat en kan je niet meer behandelen. Dus op 
regelmatige basis behandelen uit voorzorg is de enige oplossing.
Het is te hopen dat dit maar 2 geïsoleerde gevallen zijn, de betrokken mensen heb-
ben wel snel en correct gehandeld door het FAVV op de hoogte te brengen. 
Dus leden van de NKvF, als jullie ook verdachte planten in uw tuin of kas heeft 
staan, onderneem dan ook actie:
Neem contact op met de Plantenziektekundige Dienst bij u in de buurt, of met uw 
regio-vertegenwoordiger of met iemand van het hoofdbestuur!!
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show regio 19, Rotterdam e.o.
Donderdag 26 juli 2012. Op deze zonovergoten dag hees Mevrouw 
Joke Koek, algemeen lid van het hoofdbestuur van de NKvF, om 
13.00 uur de verenigingsvlag en verklaarde de Fuchsiashow van 
Regio 19, Rotterdam e.o., van de NKvF daarmede voor geopend.
Deze 3-daagse show werd weer gehouden bij Tuincentrum Stout 
in Bergambacht, dat ons gedurende de show een gedeelte van de 
plantenkas en allerlei materialen kosteloos ter beschikking stelde. 
Na een aantal dagen van hard werken, waarbij weer eigenhandig 
de stellages voor de hangers in elkaar waren geknutseld, en het 
showterrein werd gevuld met allerhande, door de leden beschik-
baar gestelde fuchsia’s, stekjes van fuchsia’s en grotere en kleinere 
planten voor de verkoop, was het moment aangebroken om het 
publiek te laten meegenieten van het neergezette resultaat. En dat 
mocht er zijn, mede gezien het feit dat Regio 19 maar een betrek-

kelijk kleine regio is, met een beperkt aantal leden.
Na de opening (en zelfs al daarvoor…) was het show-
terrein gevuld met vele belangstellenden, waaronder 
fuchsia-liefhebbers die naarstig op zoek gingen naar 
die ene, al zo lang gezochte fuchsia(stek). Daarbij 
desgewenst geholpen door leden die, dankzij de 
door JT Transport uit Schoonhoven geschonken 
poloshirts, zeer herkenbaar op het showterrein 
aanwezig waren. Joke Koek heeft, met assistentie van 
haar man Fon en een degelijke ouderwetse centime-
ter, ook de keuring van de planten van de kweekwedstrijd verricht, respectievelijk “Blue Angel” 
en “Roger de Cooker”.
We hebben gedurende de show vele mensen mogen verwelkomen, waaronder Mario de Cooker, 
die positief verrast was over het behaalde kweekresultaat van de door hem gekweekte fuchsia-
variëteit “Roger de Cooker”. Op de laatste dag van de show, zaterdag 28 juli, kwam nog Regio 17, 
Rijnland, op bezoek. Een gezelschap van 29 personen kwam in een grote touringcar het terrein 
van Stout’s Tuincentrum op gereden, genoot in twee groepen in het Tuinhuis van het tuincen-
trum van een door onze voorzitter, zijn vrouw en dochter verzorgde lunch, en vervolgde – na 
uiteraard ook een rondgang over onze show gemaakt te hebben – hun dagje-uit richting het 
Westland.
Wij zien terug op een gezellige en zeer geslaagde show. De weergoden waren ons zeer goed ge-
zind, en ook mochten wij van diverse bezoekers vanuit de NKvF complimenten ontvangen over 
de kwaliteit van de planten. Zonder de door onze 
leden beschikbaar gestelde showplanten, stekken, 
grotere en kleinere verkoopplanten en hun persoon-
lijke inzet, is een en ander niet te realiseren en wij 
zijn een ieder die daarbij geholpen heeft, dan ook 
zeer erkentelijk.

Sjaak Loef
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Fuchsiavriendendag
8 september 2012

Arels Nina   Awake sweet Love

Beste fuchsiavrienden,

Fuchsiavriendendag 2012 ligt weer achter ons. Voor iedereen een zeer gezellige, leerzame en 
mooie dag op 8 september in de Botanische Tuinen te Utrecht.
Onder een stralende zon mochten we, ondanks de matige opgave die we in het begin hadden, 
toch nog 250 mensen welkom heten, waarvan 170 leden en 80 niet-leden.
Ieder heeft kunnen genieten van de vele stands die opgesteld waren en alles zag er zeer verzorgd 
uit. Twee keer werd er een rondleiding gegeven door de tuin en ook dat viel zeer in de smaak. 
De presentaties in de Wachendorffzaal zijn goed bezocht en de diapresentatie van Europese 
tuinen werd, zoals altijd, weer mooi gepresenteerd.

Zestig foto’s waren opgestuurd voor de fotowed-
strijd en de jury was zeer enthousiast over de 
mooie inzendingen.
De serre zag er prachtig uit met de prachtige foto-
inzendingen. 

Een mooi aantal wedstrijdplanten werd aangele-
verd om te worden gekeurd door de keurmeesters. 
De kwaliteit was goed en de bekers konden weer 
uitgereikt worden aan de winnaars door onze vice-
voorzitter.

We mogen terug zien op een gezellige en goed ge-
slaagde dag. Hopelijk mogen we, wie weet misschien 
wel komend jaar op een andere locatie, weer meer 
fuchsia-vrienden ontmoeten.
Aan ieder die aan deze dag, op welke manier dan ook, 
zijn of haar medewerking heeft verleend, hartelijk 
dank voor alle hulp.
Dank ook aan de sponsoren die deze dag financieel 
steunden. 
De medewerking en gastvrijheid van de mensen van 
de Botanische Tuinen was weer uitstekend en ook deze mensen bedankt hiervoor.

Namens het Hoofdbestuur en de organisatie

Huub Steeghs

Cor Boom reikt de eerste prijs uit van de 
fotowedstrijd
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Prelude  Foto: Sjaak Loef
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