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- Advertentie -

BETALING CONTRIBUTIE 2014 

Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 26,00 voor
2014 te betalen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat beta-
len 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 verwer-
ken als het lidnummer niet bekend is. Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht
kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij.
 
LET OP!  
Door de nieuwe IBAN-rekeningnummers kan met deze acceptgiro na 1 februari 2014 niet meer
betaald worden.
 
Maak uw betaling ALLEEN over op nummer 1691900 t.n.v. Ned. Kring van Fuchsiavrienden te Liempde.
 
Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari 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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Van de voorzitter

NKvF.
 
Op donderdag 7 november 2013 zijn mijn echtgeno-
te en ik naar het Limburgse Echt gereden voor de
uitreiking van de gouden speld aan de heer T. Heij-
nen voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de NKvF.
Aldaar aangekomen werden we hartelijk begroet
door Theo en Catrina. Tijdens de uitreiking van de
speld en de bloemen werden er de nodige foto’s ge-
maakt, daarna was er koffie met gebak.
Theo is een man die graag over zijn hobby praat. Zo

 
Na een warme zomer kregen we een
zeer natte herfst. 12 en 13 oktober viel
het water hier in het zuiden met bakken
uit de hemel. Gelukkig had ik twee
dagen daarvoor al een groot gedeelte

van mijn fuchsia’s onder de overkapping gezet,
zodat ze konden drogen voordat ze de winterber-
ging in gaan.
 
Eind september is een van de leukste periodes voor
een fuchsialiefhebber, want dan breekt de stekken-
periode aan. Zelf heb ik een 400-tal stekken geno-
men van mijn planten.
Begin november is de tijd van het oppotten van de
gewortelde stekken aangebroken, twee volle dagen
ben ik er mee bezig geweest, en dan komt de grote
uitdaging, want hoe krijg je alles in een kleine kas?
Maar met veel passen, meten en schuiven is het ook
dit jaar weer gelukt.
Nu maar hopen dat ze goed de winter door komen
en dat het snel voorjaar mag worden.
 
Op bestuurlijk niveau loopt alles op rolletjes.
Zaterdag 2 november 2013 heb ik als voorzitter mijn
eerste najaarsvergadering met de ledenraadsleden
gehad. Persoonlijk vond ik het een heel prettige ver-
gadering. Wel hebben we met ons allen nog even
gediscussieerd over de wedstrijdplanten tijdens de
Vriendendag, en daar zijn twee nieuwe woorden
ontstaan, namelijk: schuttingfuchsia en muurbloem-
fuchsia. Wat dit precies inhoudt is teveel om hier
neer te schrijven. Is uw interesse toch gewekt,
vraag dit dan even aan uw ledenraadsvertegen-
woordiger.
 
Ook hebben we nieuws over de Fuchsiana-opzet.
Tijdens de Vriendendag is mij namelijk opgevallen
dat de bestuursleden van het hoofdbestuur niet zo
goed bekend zijn bij de leden van de NKvF. Om
deze herkenbaarheid te bevorderen, hebben we be-
sloten om op de pagina van het bestuur bij iedere
naam een pasfoto te plaatsen.
Hopelijk bevordert dit de onderlinge band van de

 

vertelde hij dat hij alle Fuchsiana’s vanaf het eerste
exemplaar nog in zijn bezit heeft. Na een gesprek
van 2,5 uur en een rondleiding door zijn tuin
moesten we ook nog even in zijn kas gaan kijken.
Daar zag je de liefde voor zijn fuchsia’s.
Maar jammer genoeg moesten we weer naar huis:
de kleinkinderen zouden komen.
 
Rest mij nog u allen prettige feestdagen maar voor-
al een gezond en bloemrijk 2014 toe te wensen.
 
Cor van Empel

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het FEBRUARI-NUMMER in 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail
verzonden, uiterlijk woensdag 1 januari 2014 vóór 14.00 uur, in het bezit te zijn van de redactie:
Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
 
Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van de websi-
te van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de re-
dactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
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Van de redactie

Wat een prachtige zaterdag was het om alle losse
zaken vast te zetten, nog de laatste planten in pot-
jes bij elkaar in een bak te zetten en de hangers, de
paar die er nog hingen, van de pergola te halen. Ik
was helemaal klaar voor de storm. Gelukkig had ik
de meeste van mijn planten al gesnoeid, ontbladerd
en van aarde ontdaan naar hun winterverblijf in
Voorthuizen gebracht. Het deed wel pijn, zoals elk
jaar trouwens, dat snoeien. Want het leek wel of
mijn planten nu op hun mooist waren. Ze konden zo
naar een show. Zelfs de planten die ik eerder in het
seizoen al wat had terug geknipt omdat ze wat min-
der mooi waren, waren helemaal opnieuw begon-
nen. Maar toch ben ik wel blij dat ik alles in alle rust
én in het zonnetje heb kunnen doen.
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ik
meestal wachtte tot de eerste nachtvorst werd aan-
gekondigd. En ik dan 's avonds zo rond 11 uur, ná
het weerbericht van Piet, waarin het toch iets kou-
der dreigde te worden dan ik eerst dacht, snel nog
de planten in de schuur propte, zodat ik de volgen-
de morgen niet meer bij mijn fiets kon en alles er
eerst weer uit moest halen. Het snoeien gebeurde
meestal in de stromende regen, wind en kou. En als
de planten uit de pot werden gehaald waren de klui-
ten veel te nat. Het drogen was een bezoeking, en
naderhand zat mijn auto onder de modder. Ik moest

dagen bijkomen van die klus. En elke keer dacht
ik: "Volgend jaar doe ik het anders". En dit jaar is
het me gelukt... Bijna... Alleen de grote fuchsia's,
die in de pot bij mij boven overwinteren, staan nog
buiten, mijn geraniums (pelargoniums) ook en de
stekken staan nog in mijn (nieuwe) grondkasje.
Gaat er vorst dreigen dan is het alleen maar een
paar keer naar boven lopen met wat planten. Een
keer of 30... denk ik. Misschien moet ik dát volgend
jaar toch anders doen.
Nu kan ik mij dus in alle rust aan andere zaken wij-
den, zoals het schrijven van dit artikel. Ook volgt er
nog een kort artikeltje met een terugblik op de
Vriendendag, opgeluisterd met wat foto's. Ik ben
trouwens benieuwd of het een ieder is opgevallen
dat we kleinigheden hebben aangepast/veranderd
aan ons blad. Zo hebben we in de vorige editie alles
voorzien van een standaard koptitel, was het voor-
blad iets veranderd en was er een artikel met een
hele mooie achtergrond. We hebben er geen com-
mentaar op gehad, dus het zal wel in goede aarde
zijn gevallen. Ik hoop dat deze editie jullie weer
evenveel plezier geeft. Is er iets dat niet bevalt: wij
horen het graag. Ook als het wel bevalt trouwens.
 
Ria Nauta, acquisitie en advertenties Fuchsiana.
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November 2013 
 
Overledee: 
De heer P. Boots  Grootebroek 

De heer C. Docter  Wapenveld 

De heer H.C. Schreurs Papendrecht 

De heer G. van Willegen Lexmond 
 

Nieuwe ledee: 
 

Mevrouw  A. Casteleijn-van Rossum  Soest 

De heer J.G.M. Denissen   Udenhout 

De heer J. van Dijk    Katwijk 

Mevrouw P.P. Ellen    Amstelveen 

De heer W.G.M. Janssen   Groessen 

Mevrouw F. Kloppenburg   Grijpskerk 

Mevrouw M.J. Vlastuin-Marchal  Langbroek 

De heer N.A.M. van der Waart  Velserbroek 

De heer W. Willems    Valkenswaard 

 

Aaemeldee/opzeggee ledee: 
 

Aaemeldieg dient schriWtelijk te geschieden aan mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK  
Liempde (ledeesecretarisuekvf.el). 
 

Opzeggieg van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het desbetreWWende 
boekjaar. De opzegging kan zowel schriWtelijk als per e-mail oW via onze website NKvF.nl plaatsvinden. 
De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks te geschieden bij de ledensecretaris van de landelijke 
vereniging, mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde (ledensecretaris@nkvW.nl) oW bij het 
bestuur van de regionale vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeWt plaatsgehad, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
 

Neem evee coetact op met het ledeesecretariaat als: 
-u gaat verhuizee, 
-uw adresgegevees eiet kloppee, 
-u Fuchsiaea eiet heeft oetvaegee. 
 

Bel 0411-631591 of mail eaar ledeesecretarisuekvf.el 
 

Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris  

Van het ledensecretariaat

- Advertentie -
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Van de 12 secties binnen het geslacht Fuchsia heb-
ben we er in 15 afleveringen nu al 11 nader beke-
ken. We zijn er dus al 2,5 jaar mee bezig, tjonge!
Blijft nu nog de sectie Fuchsia. Dat is wel de groot-
ste sectie, met meer dan 60 soorten, we kunnen
dus nog even. Voor het gemak is deze sectie onder-
verdeeld in groepen, die genoemd zijn naar een van
de groepsvertegenwoordigers. Er zijn 14 groepen
die we één voor één zullen behandelen.
Alle species van deze sectie vormen rechtop groei-
ende of klimmende struiken of zelfs kleine bomen.
De klimmers zijn geen echte klimmers met hecht-
wortels of hechtranken. Ze werken zich alleen met
steun van andere planten omhoog op zoek naar het
licht.
Ze komen over het algemeen voor in de koele,
vochtige bossen op open plekken door wegenaan-
leg, langs riviertjes of watervallen, of op een open
plek waar een boom is omgevallen. In ieder geval
op plekken waar genoeg licht en een hoge, constan-
te lucht- en bodemvochtigheid aanwezig zijn. Dus
niet diep in het donkere bos. De meeste soorten
vinden we dan ook in de zogenaamde nevelwouden.
De koele, vochtige atmosfeer en genoeg door de
bomen gefilterd zonlicht is de ideale groeiplek.
Zomer en winter bestaan alleen uit een verschil in
een regenrijke en een wat drogere periode. De tem-
peratuur is vrijwel het hele jaar constant.
De bodem bestaat uit mos en afgevallen bladeren
die het hele jaar door blijven vallen. Door de grote
hoeveelheid vocht ontstaat er een dikke, zachte hu-
muslaag met vaak een rotsachtige onderbodem. De
meeste fuchsia’s van deze sectie hebben daarom
een oppervlakkig, zwak wortelgestel.
De bloemen zijn tweeslachtig en bijna allemaal
oranje of oranjerood. Ze worden bestoven door koli-
bries. Vandaar dat fuchsia’s geen geur nodig heb-
ben, maar wel een felle kleur. Ze produceren veel
nectar, waardoor ze heel aantrekkelijk zijn voor de
kolibries.
Uit het voorgaande blijkt dat de planten van deze
sectie een heel luchtige, humusrijke potgrond nodig
hebben. Voor de jonge planten is anthurium- of or-
chideeëngrond heel geschikt. Want van stek tot vol-
wassen plant is de moeilijkste periode. Grote, goed
doorwortelde planten doen het in elke goed doorla-
tende potgrond. Het grootste gevaar voor deze
planten is een te natte pot, waardoor de haarwor-
tels afsterven.
Zoals eerder genoemd, houden ze van een hoge
luchtvochtigheid. Ze doen het daarom het best als
de nachten na de zomer weer langer en vooral
vochtiger worden. Het hoogtepunt van de bloei valt
dan ook in september tot oktober. Deze bloei kan in
de kas tot in de winter doorgaan.
De eerste groep van de Sectie Fuchsia is de Bolivia-

na Groep.
Er behoren 4 soorten toe en wel F. boliviana, F.
corymbiflora, F. mathewsii en F. wurdackii.

F. boliviana is de meest bekende van deze groep.
We onderscheiden verschillende vormen binnen
deze soort. Het zijn grote struiken tot bomen die
wat moeizaam vertakken. Ze hebben grote, licht-
groene bladeren. Aan het einde van de takken vor-
men zich bloemtrossen, met van nature rode bloe-
men, die (de trossen) wel een halve meter lang
kunnen worden. Dan hebben ze van boven al bes-
sen en van onderen vormen zich steeds nieuwe
bloemen. De naam boliviana spreekt voor zich, uit
Bolivia. Hij komt voor op een hoogte van 1.000 tot

F. boliviana 'Inge'                                  Foto: Henk Hoefakker

F. boliviana 'Inge'                                  Foto: Henk Hoefakker

Botanische fuchsia’s - 16: Sectie Fuchsia 
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3.000 meter. Maar zijn verspreidingsgebied is veel
groter doordat hij door de indianen in cultuur was
gebracht. De bessen werden ook wel gedroogd als
leeftocht meegenomen. Hij wordt wel verward met
F. corymbiflora, die veel zeldzamer is.
F. corymbiflora komt uit Centraal-Peru. Corymbus is
Latijn voor tros en flora is bloem, dus trossen bloe-
men, hetzelfde als bij F. boliviana. De verschillen zit-

ten in de niet-teruggeslagen kelkbladen, wat ronde-
re, glanzender vruchten en nog een paar nog klei-
nere dingen. Deze soort komt uit Centraal-Peru en is
al voor het eerst beschreven in 1802 terwijl
F. boliviana pas in 1876 is beschreven. Hij komt
daar voor op een hoogte van 2.250-2.850 meter.
F. mathewsii komt uit Noord-Peru, groeit op een
hoogte van 2.700-3.350 meter, en vormt een slappe
struik die tijdig moet worden opgebonden. Bijna de

hele plant heeft een zachte, wittige beharing. De
lange zijtakken zijn vierhoekig en rood van kleur. Hij
heeft grote, matglanzende, donkergroene bladeren
en grote bloemtrossen aan het eind van de takken.
De bloemen zijn rozerood tot paars met donkerrode
kroonbladen. Helaas is hij niet meer in Nederland.
De heer Andrew Mathews was een Britse hovenier
voor de Horticultural Society in Londen. Hij was de
eerste die deze species verzamelde tussen 1835 en
1841 in Noord-Peru. Maar hij werd pas beschreven
en benoemd in 1940 door Macbride.
F. wurdackii is ook genoemd naar zijn vinder, de
heer John F. Wurdack, een Amerikaanse botanicus
die deze soort in 1962 in Noord-Peru heeft gevon-

den. Philip Munz heeft hem in 1964 beschreven en
hem zijn naam gegeven. Het is een struik die ruim
een meter hoog kan worden. De jonge twijgen zijn
licht behaard. Hij heeft grote glanzend groene bla-
deren die ovaal tot ellipsvormig zijn met een afge-
ronde voet. Ze hebben een duidelijke nervatuur. Hij
heeft fel oranje bloemen die min of meer rechtop in
trossen aan het einde van de takken staan. De op-
vallende bessen zijn oranjerood en pas veel later
paars.
 
Henk Hoefakker

F. boliviana 'puberulenta'                       Foto: Henk Hoefakker

F. wurdackii                                          Foto: Henk Hoefakker

        F. corymbiflora
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Dr. Otto vertellend over zijn hobby.

Van 1 tot en met 4 augustus 2013 vond onze jaar-
lijkse bijeenkomst van Eurofuchsia plaats. Dit keer
was het Deutsche Fuchsia Gesellschaft (DFG) onze
gastheer. Zoals gebruikelijk in Duitsland werd dit
gecombineerd met het jaarlijkse uitje van hun vere-
niging.
 
Vrijdagmorgen stond de officiële vergadering op het
programma. Ook dit jaar kwam daarbij de wens van
de Nederlandse delegatie aan de orde om meer
fuchsia-specialisten aan het woord te laten en zo de
focus meer op allerlei aspecten van de fuchsia te
leggen. Voor dat idee bleek echter weinig draagvlak.
De meerderheid van de gedelegeerden vindt het
leren kennen van elkaar, het uitwisselen van artike-
len uit de diverse fuchsia-bladen en de onderlinge
contacten tussen de verschillende verenigingen be-
langrijker. Verder werd het duidelijk dat er binnen
de verenigingen weinig tot geen belangstelling is
voor veredeling en species.
 
Een ander belangrijk punt dat aan de orde kwam is
het dalende aantal leden, hoewel dat niet voor alle
verenigingen geldt! Men schrok van de dramatische
teruggang in Nederland!! Bij de DFG is sprake van
een lichte stijging van het ledenaantal. Men was van
mening dat een goedlopend Forum op Internet
(DFG zie: www.deutsche-fuchsien-ges.de/) nieuwe
leden trekt. Bovendien is het houden van shows een
goede manier om nieuwe leden te werven (Irish
Fuchsia Society).
Misschien is één van de oorzaken waardoor het le-
denaantal in Nederland zo hard is gedaald: het te
weinig aan de weg timmeren, te weinig shows. Het
stimuleren van regio-shows, hoe klein ook, geeft in
ieder geval bekendheid aan de Fuchsia.
 
En dan natuurlijk de situatie van de fuchsia-galmijt
in Frankrijk. Deze lijkt aardig onder contrôle te zijn.
Zo werden er in Normandië veel tuinen bezocht en
zijn er dit jaar geen schadebeelden op bloeiende
fuchsia’s aangetroffen. Zo ook in andere regio’s,
waar geen nieuwe brandhaarden zijn gevonden.
Ook in het arboretum Chevreloup in Parijs is de
fuchsia-collectie mogelijk weer vrij van de mijt, zon-
der dat er waardevol materiaal verloren is gegaan.
De groep van Alain heeft daarvoor wel 7 bespuitin-
gen met 3 verschillende middelen moeten uitvoeren
om dat te bereiken. En nog houdt men een slag om
de arm en wacht de herfst af. Als er dan geen gal-
mijt wordt gevonden is het Arboretum Chevreloup,
waar een waardevolle fuchsia-collectie is onderge-
bracht, galmijtvrij.

 
De NKvF heeft aangeboden om de Eurofuchsia-mee-
ting in 2015 onderdeel te laten zijn van de feeste-
lijkheden ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum
in dat jaar. De UTC gaat al vast nadenken over een
programma.
Tenslotte gaf de secretaris van Eurofuchsia, Man-
fried Kleinau, aan dat dit zijn laatste jaar is in deze
functie en dat hij op zoek is naar een opvolger.
 

Na de vergadering vertrokken we per bus naar de
tuin van Professor M. Otto, een liefhebber/verede-
laar van enkelbloeiende dahlia’s. We werden ont-
vangen met koffie, thee, fris en een aantal stoelen
en parasols. Wel nodig, want het was in de beschut-
te tuin 36-38 graden Celsius.
Deze 80-jarige man is sinds zijn pensioen bezig met
dahlia’s. En met succes. Hij heeft al verschillende
cultivars op zijn naam staan. Het was leuk en inte-
ressant wat hij vertelde over het verschil tussen het
veredelen van fuchsia’s en van dahlia’s.
Dat begint al bij het kruisen. De dahlia is een sa-
mengesteldbloemige, een composiet, en de bloem,
vooral de enkelbloemige, is samengesteld uit ver-
schillende kleine bloemetjes. Bovendien bestaan
deze bloemetjes uit vergroeide meeldraden, waar de
stempel doorheen groeit. De stempel neemt dan di-
rect het stuifmeel van de opengesprongen helmhok-
jes mee. Het bloemetje is dan direct bestoven door
zichzelf; dit gebeurt al 's morgens om 4 uur.
Wil je dus zelf handmatig kruisingen maken, dan
moet je vroeg opstaan, het eigen stuifmeel verwij-
deren met bijvoorbeeld een waterspuit en vervol-
gens stuifmeel van de vaderplant aanbrengen.
Professor Otto liet echter de natuur zijn werk doen.
Waarschijnlijk in de wetenschap dat de meeste dah-
lia’s zelfincompatibel zijn, dat wil zeggen dat eigen
stuifmeel niet tot zaadzetting leidt, ging hij als volgt
te werk: hij zette 4 of 5 planten bij elkaar op (voor

EUROFUCHSIA in Hamburg. Een verslag.
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bijen) flinke afstand van andere dahlia’s (isoleerde
ze dus) en liet de hommels of bijen het werk doen.
Van één van de planten, de moeder, oogstte hij het
zaad.
Bij fuchsia’s gaat het één op één bestuiven veel ge-
makkelijker. De bloemen zijn groter en het stuifmeel
is gemakkelijk te verwijderen.
Verder heeft de dahlia nogal last van verschillende
soorten virussen (bij fuchsia's komen wel eens vi-
rusachtige verschijnselen voor bij Fuchsia boliviana
en Fuchsia vargasiana. red.). Een ander probleem,
waar prof. Otto mee worstelde, was het verschijnsel
‘juveniliteit’ (= jeugdfase). Verschillende zaailingen
zien er na de eerste bloei prachtig uit, maar zodra
ze volwassen zijn, het jaar daar op, vallen ze erg
tegen. Pas dan kun je ze dus goed selecteren! (Ver-
der hebben alle dahlia's 8 stellen chromosomen, wat
de vererving er niet makkelijker op maakt, maar dit
aspect heeft prof. Otto niet aangesneden. red.).
 
Na dit uitvoerige verhaal gingen we weer terug naar
ons hotel in Lüneburg (van de Lüneburgerheide),
een prachtig stadje bezuiden Hamburg, waar we

De fuchsiatentoonstelling op de           foto: Hans Eggenberger
Internationale Gartenschau (IGS)

  40 jaar lid van de NKvF !
Mevrouw Oskam-van Oostveen uit Maarssen is dit
jaar 40 jaar lid van de NKvF.
Sjaak Loef en Gerard Rosema brachten haar een
bloemetje en feliciteerden haar met dit heugelijke
feit. Ze is na 40 jaar nog steeds een enthousiast
liefhebster van fuchsia's en andere kuipplanten.
Gerard kreeg de eer om haar het bijbehorende
speldje aan te bieden namens het hoofdbestuur van
de NKvF en regio 15. Ze was er erg verguld mee.
 

een rondleiding kregen langs een paar bijzonderhe-
den in de stad.
 
Zaterdag 3 augustus was gereserveerd voor de In-
ternationale Gartenschau (IGS) in Hamburg. Om
10:00 uur was daar de opening van de indoor fuch-
siashow: "Van Yucatan tot Vuurland: de reis van de
Fuchsia". Het was echt een prachtige show met
mooie planten en zeer fraai gearrangeerd. In Neder-
land heb ik nog nooit zo’n schitterende show gezien.
De laatste grote show in Zeist, in 1995, komt er nog
het dichtst bij in de buurt.
Aansluitend kregen de Eurofuchsia-deelnemers
samen met leden van de DFG een boottocht door de
haven van Hamburg aangeboden.
 
De volgende Eurofuchsia bijeenkomst zal in Wenen
georganiseerd worden door de Oostenrijkse vereni-
ging, de ŐGG, die is gelieerd aan de DDFGG.
Daarna in 2015 in Nederland in het kader van ons
50-jarig jubileum.
Laten we er met elkaar een waar fuchsiaspektakel
van maken!
 
Gerard Rosema

Jubileum
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Keuringen 2013

 

 

 

Naam: ‘Ampies Berg’ 70 punten 

Veredelaar: G.J. van den Brink 2013 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger; gefilterd licht 

Zaadgever: ‘Gerwin van den Brink’ 

Stuifmeelgever: ‘Dikkie Dik’ 

Bijzonderheden: geen 

 

 

 

Naam: ‘Esmee Kroeze’ 76 punten 

Veredelaar: G.J. van den Brink 2013 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: opgaand; gefilterd licht 

Zaadgever: ‘Gerwin van den Brink’ 

Stuifmeelgever: ‘Hulshorst Felix’ 

Bijzonderheden: Plant met slordige en 

onregelmatige bloemen, waarvan enkele 

kroonbladen op steeltjes staan. 

 

 

Naam: ‘Jaspers Impossible’ 73 punten 

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: halfhanger 

Zaadgever: ‘Göttingen’ 

Stuifmeelgever: ‘White King’ 

Bijzonderheden: Zelfvertakkende, goed groeiende 

gemakkelijke plant, die goed in de volle zon kan 

staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de  

pot in de schaduw staat of is ingegraven. 

 

 

Naam: ‘Jaspers Lightning’ 74 punten 

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand 

Zaadgever: ‘Göttingen’ 

Stuifmeelgever: ‘Ting-a-Ling’ 

Bijzonderheden: Zelfvertakkende, goed groeiende 

gemakkelijke plant, die goed in de volle zon kan 

staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de  

pot in de schaduw staat of is ingegraven. 

Tweede keuring 
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Naam: ‘JasperssRedsPipes’s73spunten 

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: halfhanger 

Zaadgever: ‘Oberkärtner Koch’ 

Stuifmeelgever: ‘F. regia (Gerrit)’ 

Bijzonderheden: Plant, die goed in de volle zon kan  

staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de pot  

in de schaduw staat of is ingegraven. 

 

 

Naam: ‘Phileine’s79spunten 

Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2013 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand 

Zaadgever: ‘Göttingen’ 

Stuifmeelgever: ‘Ting-a-Ling’ 

Bijzonderheden: Plant, die goed in de volle zon kan  

staan en hoge temperaturen verdraagt, mits de pot 

in de schaduw staat of is ingegraven. 

 

s

 

 

Naam: ‘Sanne’s77spunten 

Veredelaar: J. de Groot 2013 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: opgaand; voor in de volle zon 

Zaadgever: ‘Mien Kuiper’ 

Stuifmeelgever: ‘de Groot’s Queen’ 

Bijzonderheden: Zelfvertakkende plant met zeer  
aparte bloemen. De knop gaat al in een vroeg sta- 
dium open, waarna de kelkbladen zich omhoog 
krullen. Bij het rijper worden van de bloem gaan de 
kelkbladen horizontaal staan. De binnenste kroon- 
bladen blijven gesloten, de buitenste gaan uitstaan.  
De plant is aangemeld voor de winterhardheidstest. 
 

 

Naam: ‘PietsvansdesBerg’s73spunten 

Veredelaar: G.J. van den Brink 2013 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: opgaand; gefilterd licht 

Zaadgever: ‘Gerwin van den Brink’ 

Stuifmeelgever: ‘Dikkie Dik’ 

Bijzonderheden: plant met prachtige roosvormige 

bloemen . 

 

Derde keuring 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 13



w
w

w
.e

di
to

o.
nl

Hedychium gardnerianum

Product of Holland CLXXXVII

Eind oktober is voor mij de moeizaamste tijd om
aan mijn verplichtingen aan “Fuchsiana” te voldoen.
Gelukkig zijn deze keer al mijn hangers al in de kas
en dat geeft rust. De rest steekt niet zo nauw, want
met de tegenwoordige weersvoorspellingen heb je
zeker in ons door het zeewater gebufferde deel van
het land een dag of vier om alles in veiligheid te
brengen. Dit jaar deed het haast pijn om al die net
weer mooi in bloei gekomen planten, sommige voor
de eerste keer, kaal te knippen. Weliswaar had de
storm daar al het nodige toe bijgedragen. Diep
snoeien, wat ongetwijfeld volgend jaar de beste
planten levert, vind ik altijd een probleem, omdat ik
vrees zo inmiddels zeldzame planten te verliezen.
Toch heeft de bevroren kas, twee jaar geleden, me
geleerd dat je ver kan gaan, wat de vorst toen voor
me deed. Naar buiten kijkend zie ik mijn “last roses
of summer” in de vorm van grote bloemtrossen van
de tuingember (Hedychium gardnerianum). Geen
echte rozen dus, maar zeker zo decoratief en anders

triphylla's genoemd worden. De in dit genre meest
bekende ‘Our Ted’ van Edwin Goulding is dus ook
geen witte triphylla maar een witte triphyllahybride.
Dat ‘Phileine’ met de lichtroze kroon (kleurenkaart
69B) in de zon witter zou worden lijkt me een mis-
vatting. Iets dergelijks gaat wel op voor blond haar
dat bleekt in de zon. Bloemen hebben pigmenten in
de cellen ter bescherming tegen het zonlicht en om
de bloem op te laten vallen aan bestuivers zoals ko-
libries. Juist als de zon sterker is moet er meer be-
scherming zijn, wat niet minder maar juist meer
kleur oplevert. Wit in fuchsiabloemen is trouwens
een zeldzame kleur en komt bij species weinig voor.
Het heeft tot 1840 geduurd totdat de Engelsman
Gulliver met zijn aanwinst ‘Venus Victrix’ een eerste
cultivar met een witte kelk claimde. Voor verede-
laars is wit min of meer vergelijkbaar met albino bij
dieren, wat betekent: het ontbreken van pigment.
Dit is een recessieve eigenschap. Bij fuchsia’s,
weten we inmiddels, kan het niet kunnen aanmaken
van kleurstof berusten op verschillende defecten in
het erfelijke materiaal. Alleen als bij een kruising
zowel van moeders- als van vaderskant het zelfde
defect aanwezig is zal de nakomeling wit zijn. Vooral
bij polyploїdie, wat bij fuchsia’s veel voorkomt, is dit
een zware eis. Lang geleden probeerde de Duitse
veredelaar Wilfried Springer wit te krijgen door F.
magellanica alba te kruisen met ‘La Bergère’. Toe-
vallig logeerde ik bij hem toen de eerste zaailingen
bloeiden. Ze waren allemaal roodpaars omdat ‘La
Bergère’ wit was door een ander defect en het gen-
defect van F. magellanica alba goed werd gemaakt
door het bij ‘La Bergère’ aanwezige niet defecte
gen. Zo kregen alle zaailingen de overheersende
kleuren van F. magellanica: roodpaars. Als ik zie dat
de ouders van ‘Phileine’ en in ieder geval nog twee
zaailingen uit het zelfde zaaisel ‘Göttingen’ en ‘Ting-
a-Ling’ zijn zeg ik bij mijzelf: “is het nou echt zo
simpel”. Als alles klopt moet Hans uiterst zuinig zijn
op "moeder” ‘Göttingen’, want die speciale plant
moet een defect kleurgen hebben dat overeenkomt
met het gendefect bij ‘Ting-a-Ling’. Dat betekent
dat door zelfbestuiving van die plant nog andere
witbloemige triphyllahybriden zijn te kweken, wel-
licht wel met roodachtig blad. Ook zou ik de kruising
die leidde tot ‘Phileine’ voor de zekerheid nog eens
overdoen, al was het maar om te bewijzen, dat het
echt zo simpel is om witbloemige triphyllahybriden
te kweken. Trouwens, uit het verhaaltje van Hans in
Fuchsiana is af te leiden dat hij al plannen in die
richting heeft. 
 
Lisse, 4 november 2013.            H.J. de Graaff.

dan de meeste moderne rozen zeer welriekend
vanaf de vroege avond tot de volgende ochtend. De
plant is helaas niet winterhard en vraagt de zelfde
behandeling als fuchsia’s. Deze gemberachtige zag
ik voor het eerst in de tuin van dokter Appel in Lun-
teren. Het is wel een forse groeier, die in een paar
jaar met zijn wortelstokken een metselkuip kapot
kan groeien. Ik vernam dat, na de wegens de hitte
terecht afgelaste eerste nieuwighedennominatie, dit
jaar bij de twee overige keuringen weinig nieuws
onder de zon was. Des te meer wil ik Hans van As-
pert complimenteren met zijn aanwinsten ‘Phileine’
en ‘Jaspers Lightning’. Alleen zijn daarmee geen
witte triphylla’s geboren, zoals in de vorige Fuchsia-
na te lezen viel, maar min of meer witte triphyllahy-
briden. En dat is iets anders. F. triphylla is nu een-
maal geen kruisingsproduct maar een species. Al-
leen naar wit gemuteerde exemplaren als ‘Challen-
ge’ van Drude Reiman en een onbenoemde aan-
winst van Hans van der Post mogen witte F.

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
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‘Howlett’s Hardy’, Howlett 1952 UK. AFS nr. ----
Afstamming: Niet bekend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bij het uitzoeken van foto’s voor de kleurenplaten van Fuchsiana viel ‘Howlett’s Hardy’ me op door
 
de violette kleur van de relatief lange kroonbladen, extra goed zichtbaar door de teruggeslagen kelk.
 
Daarbij is aantrekkelijk dat deze aanwinst van Charles J. Howlett uit Reading voor een winterharde
 
vrij grote bloemen draagt. Juist in deze tijd met zijn hoge energiekosten en afname van de fuchsiarage
 
van de tweede helft van de vorige eeuw, zal de aandacht naar deze groep verschuiven. Hoe breder
 
het sortiment daarvan des te meer zal deze vorm van onze liefhebberij succes hebben: Fuchsia’s
 
toegepast als vaste borderbeplanting. ‘Howlett’s Hardy’ groeit van nature als een opgaande zelfvertakkende
 
struik. Gezien de sterke groei is deze fuchsia geschikt om een mooie stam van te kweken, wat uiteraard
 
geen zin heeft als de plant vast in de tuin blijft. Ook winterharde fuchsia’s bevriezen in een normale
 
winter boven de grond en lopen in het voorjaar van onder de grond weer uit. Van ‘Howlett’s Hardy’
 
is één nakomeling bekend en zeker niet de minste: ‘Northway’, Golics 1976 (‘La Campanella’ x ‘Howlett’s
 
Hardy’).
 
 
H.J. de Graaff.
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'Howlett’s Hardy' Foto: Sjaak Loef
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'Mephisto' Foto: Sjaak Loef
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‘Mephisto’, Reiter 1941 US AFS nr: ----
Afstamming: F. lycioides x ‘Mrs. W. Rundle’.

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nog een winterharde fuchsia, hoewel Leo Boullemier dat beperkt tot de Engelse Midlands. Voor de
 
veiligheid een stek in de kas zetten is in dat verband nooit weg. Die stek daar laten wordt door Leo
 
ontraden, gezien de forse slecht te vormen groei, geërfd van moeder F. lycioides. Onder glas zou
 
de plant slechts geschikt zijn als “klimmer”, wat gezien die afstamming niet zo vreemd is.
 
De bekende Californische veredelaars Victor Reiter, vader en zoon met dezelfde naam, introduceerden
 
vanaf 1939 een kleine honderd cultivars, onder andere één van de bekendste hangfuchsia’s ‘Mantilla’ in
 
1948, de eerste door de American Fuchsia Society geregistreerde nieuwigheid met AFS nr.: 1.
 
‘Mephisto’ groeit krachtig opgaand tot een wat stijve, moeizaam vertakkende, wat slordige struik
 
met een weelde aan licht afstaande enkele kleine bloemen in clusters aan het eind van de takken.
 
Als moederplant gebruikte ik ‘Mephisto’ voor de creatie van ‘Tsjiep’, ‘Galadriel’ en ‘Brunette’, die
 
geїntroduceerd werden in de vroege jaren tachtig. Met het stuifmeel kweekte de fransman Massé er
 
‘Ville de Nantes’ (1986) mee.
 
 
H.J. de Graaff.
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De huidige websitecommissie bestaat uit de leden van de redactie van Fuchsiana. Deze leden hebben
naast hun werk ook nog ander vrijwilligerswerk. Mede hierdoor hebben zij niet de mogelijkheid om de
taak van websitecommissie op het door hen gewenste niveau te blijven vervullen.
De Fuchsiana-redactie heeft daarom het Hoofdbestuur verzocht om hen van deze taak te ontheffen en
een nieuwe websitecommissie te formeren.
Bij deze wil het Hoofdbestuur een oproep doen aan de leden en/of familieleden om zich te melden voor
deze mooie en uitdagende taak. Kennis van webdesign en/of bouw is niet noodzakelijk maar is zeker
welkom.
 
Het is de bedoeling dat de huidige website wordt vernieuwd en dat in samenwerking met de huidige
webmaster bekeken gaat worden wat de mogelijkheden zijn en hoe en wanneer een en ander kan wor-
den gerealiseerd.
 
U kunt zich melden bij: Sjaak Loef, voorzitter van de redactie van Fuchsiana en websitecommissie, tel.
0182-649120, e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

Tuinenreis 2014

Doddington Place

Tresco Abbey Eden Project

Het wordt een 8-daagse reis met vele hoogtepun-
ten.
In het programma staan o.a. bezoeken aan het
“Eden Project” en "The Lost Gardens of Heligan",
beide creaties van de Nederlander Tim Smit.
Verder een bezoek aan Tresco Abbey Gardens op
de Scilly eilanden. Deze tuin alleen al is de reis
waard.
Andere tuinen die bezocht worden zijn The Garden
House, Knightshayes Court, Lanhydrock,
St. Michaels Mount, Trengwainton, Bosvigo
Garden, Lamorran, Trebah Gardens, Glendurgan en
Doddington Place.
 
Vertrek op zondag 4 mei. Terugkomst op zondag 11
mei.
 
Wilt u meer informatie en/of zich voor deze reis
aanmelden? Mail naar: P.vandenelshout@onsnet.nu,
Tel. 040-2833356.

In 2014 gaan we op veler verzoek naar Cornwall.
Cornwall ligt in het uiterste Zuidwesten van Enge-
land.
Hierdoor heeft dit gedeelte van Engeland een sub-
tropische begroeiing.

 OPROEP! Leden websitecommissie.
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Fuchsia's in Aquarel - 76 Aat van Wijk

'Hoornerveens Bloei' Stoel 1999 NL; NKF 3783

Afstamming: (‘Pangea’ x ‘White Galore’) x F. paniculata.
Opgaand groeiende fuchsia die regelmatig getopt moet worden. Grote, dubbele bloemen, waarvan de kroonbladen op
steeltjes staan. De plant verdraagt zon. De plant is in overleg met de familie Spek genoemd naar de buurtschap Hoor-
nerveen bij Heerde waar tot voor kort de fuchsiakwekerij Spek was gevestigd.
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 3: Verslag ledenvergadering 16 maart 2013. Agenda ledenvergade-
ring 2 november 2013. Verslag en uitslag nazomer fuchsia-floralia-festival van 14 september 2013. Beleve-
nissen tussen huis en heg. Lezing over Alpine trektochten op 2 november 2013. Verslag uitstapje naar
Duitsland op 21 augustus 2013.
 
'Bell'npraoties' (Regio 3, Drenthe) nr. 3: Agenda najaarsbijeenkomst 5 oktober 2013. Tuinentocht 2013.
Verslag bezoek aan open tuinen in regio Friesland op 11 augustus 2013.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender. Fuchsia's door het jaar! Verslag
60-jarig bestaan "Bloemenvereniging Floralia" te Borne. Tuinentocht. Beschrijving van de struikachtige
plant Iochroma.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Verslag open tuinen 9-10-11 augustus 2013 Fam. Wis-
selink-Fam. Elsman en de opkweek wedstrijd. Uitslagen Fuchsiawedstrijd van 10 augustus 2013. Verslag
van de busreis naar de Orchideeën Hoeve en Vriendendag in Luttelgeest op 7 september 2013.
 
'De Veluwe Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 6: Verslag open tuindagen fam. van Lagen 2013. Ver-
slag Hans van de Beek-avond 4 september 2013. Lezing 5 oktober 2013. Foto fuchsia 'Flying Scotsman'.
 
'Zuid-Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 6: 20 jaar open tuindagen bij familie Van de Pol.
Verslag regiobijeenkomst 14 september 2013. Verslag NKvF Vriendendag 2013. "On"kruiden 25. Verslag
bezoek aan fuchsiashow regio 13 met als thema "Muziek met fuchsia's". Fuchsia varia, een echte hanger:
'Herps Trailer'. Vogels in de tuin, deel 2: Pimpelmees. Fuchsia varia, "Olifantrups".
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 5: Agenda 2013/2014. Uitleg over de samenstelling van
de Organikk.Basispotgrond. Wedstrijdplant "Paula Jane". Onderzoek inzet schimmel "Trichoderma" tegen
houtrot. Overwinteren van fuchsia's. Nieuwe cultivars. Verslag van de dagtocht naar de Vriendendag in Lut-
telgeest. Wantsen.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Ledenbijeenkomst op 22 ok-
tober 2013. Lezing Yvonne Zeelenberg van 17 juni 2013. Planten snoeien op 26 oktober 2013. Fuchsiashow
bij Theodotion augustus 2013. 25 jaar regio 13.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 5 en 6: Activiteitenkalender 2013/2014. Verslag be-
stuursvergadering 19 juni 2013. Najaarsbijeenkomst op 14 september 2013. Verslag busreis 7 september
2013. Verslag bestuursvergadering van 21 augustus 2013. Winterbijeenkomst op 25 januari 2014. Verslag
najaarsbijeenkomst 14 september 2013.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 3: Open tuindag op 20 juli j.l. bij Jan v.d. Vlekkert en Henk van
Eijk. Verslag busreis naar de Veluwe op 3 augustus 2013. Beoordeling van de wedstrijdstek op 31 augustus
2013. Regioprogramma.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 3: Verslag wedstrijddag van 17 agustus 2013. Verslag
bezoek aan de Vriendendag op 7 september 2013. Kort verslag bezoek aan bierbrouwer 't Kuipertje' te
Heukelum. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 26 oktober 2013. Fuchsia in woord: 'Gina'. Verslag busreis
naar Belgische fuchsiashows op 27 juli 2013. Activiteitenagenda 2013.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Agenda najaarsbijeenkomst 12 oktober 2013. Ver-
slag busreis naar Orchideeën Hoeve in Luttelgeest op 29 mei 2013. Vertegenwoordiging op markten. Foto-
wedstrijd. Verslag bezoek aan de Vriendendag op 7 september 2013. Winter 1962-1963.
 
'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 2: Verslag reisje naar Orchideeën Hoeve en Vriendendag in Luttel-
geest op 7 september 2013. Foto's themadag.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) september: Botanische fuchsia's 22. Verslag uitreiking van de Mar-
tien de Kleijntrofee 2013. Beschrijving fuchsia 'Annie van Brunschot'.
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In het voorjaar hebben we van mevrouw Mieke Meursing (mede-oprichtster van de NKvF) een brief ont-
vangen waarin ze aangeeft het zeer te waarderen als haar naam verbonden blijft met de Nederlandse
Kring van Fuchsiavrienden. Mevrouw Mieke Meursing is 96 jaar en woont in Saanichton, Canada. Vol be-
langstelling volgt ze nog alles wat met de NKvF te maken heeft. Zij heeft hiervoor een donatie gedaan
aan de NKvF.
Met het 50-jarig bestaan van onze vereniging in het vooruitzicht vindt het hoofdbestuur het een goed
idee om hiervan een trofee in het leven te roepen en die haar naam te geven.
 
Het wordt dus de Mieke Meursing Trofee.
 
De wedstrijd, behorende bij deze trofee, is een fotowedstrijd. Het gaat om een sfeerfoto met natuurlijk
de fuchsia als onderwerp. Alle leden kunnen meedoen.
Deze wedstrijd zal ieder jaar worden gehouden.
De foto dient te worden afgedrukt in het formaat 13x18 cm.
 
Voor de wedstrijd van het jaar 2014 dienen de foto’s vóór 1 maart 2014 te worden gezonden naar:
Cor Boom, Henry Dunantstraat 19, 2861 VD Bergambacht.
 
 
De trofee zal jaarlijks worden uitgereikt tijdens de landelijke jaarvergaderingen. Voor het eerst op 5 april
2014. 
 
Het hoofdbestuur hoopt dat veel leden één of meer foto's zullen inzenden, dan belooft het een spannen-
de wedstrijd te worden.
 
We rekenen op u!
 
Namens het bestuur,
Tiny v.d. Sande.
 

 
 
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 3: De stekkenruil- en contactdag. Wedstrijdreglement Fuch-
siavereniging “De Kempen” voor het opkweken van een wedstrijdplant. RABO fietstocht op 8 juni 2013. Ex-
cursie op 3 juni 2013 naar de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel in Hapert. Belevenis van een
wedstrijdplant. Bitterzout. Verslag van de fietstocht en opkweekwedstrijd.
 
't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid Limburg) nr. 3: Verslag bezoek droomtuinen in           
Zuid-Limburg. Tijdelijke ban op enkele neonicotinoïden. Plantenmiddag bij het IVM in Stein. Uitslagen plan-
tenkeuringen. Nieuw op de website.

Een nieuwe Trofee
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Keuringen: 
 
De keuringen zijn weer achter de rug. Doordat het lang koud bleef en de fuchsia’s dus laat op gang kwa-
men, werd de eerste keuring afgelast. Verder werd het daarna weer lange tijd te warm, met als gevolg dat
maar weinig veredelaars planten hadden, die geschikt waren om gekeurd te worden. Zowel op de tweede
als op de derde keuring werden maar weinig planten aangeboden. Tenslotte zijn er dit jaar 8 planten geno-
mineerd (zie elders in deze Fuchsiana).
De evaluatie-vergadering zal dit jaar plaatsvinden op 14 december 2013.
Plaats: Harmelerwaard 17A, 3481 LC Harmelen (De locatie in "De Bilt" is namelijk die datum bezet).
 
Botanische Groep: 
 
De vergadering op 2 november 2013 bij Henk Hoefakker is mager bezocht.
Er waren veel afmeldingen, desalniettemin was het zeer geanimeerd. Er werden weer stekken uitgewisseld
en met name stekken van Fuchsia verrucosa vonden gretig aftrek. De stekken werden verkregen uit Tsje-
chië. Nu maar afwachten tot ze bloeien om te zien of de naamgeving klopt.
Verder konden we ons verheugen in twee nieuwe leden: Arie de Graaf en Sierd Zijlstra.
De volgende vergadering zal zijn op 2 maart 2014. Dan zijn we te gast bij Jan en Rie de Boer.
Schrijft u deze datum alvast in uw agenda.
 
Veredelingsgroep? OPROEP 
 
Er gaan al enige tijd stemmen op om (weer) een veredelingsgroep op te richten. Er zijn namelijk leden, die
er behoefte aan hebben om in projectvorm samen iets te doen. Met de gedachte: met z’n allen weten en
kunnen we meer dan alleen.
Wij roepen dan ook alle belangstellenden op zich op te geven bij de secretaris of voorzitter van de UTC.
Wij zullen dan in januari of februari een datum prikken om eens bij elkaar te komen. We kunnen dan met
elkaar van gedachten wisselen hoe we een en ander vorm kunnen geven.
Jan de Groot, tel. 0525-682564. E-mail: r.degroot7@chello.nl
Gerard Rosema, tel. 0348-442965. E-mail: grosema@planet.nl
 
 

Uitgebreide Technische Commissie

'Jaspers Triphywhite'                                                                                                                          Foto: Sigrid van Schaik
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25 jaar fuchsia's veredelen met vallen en opstaan.

Op Kwekerij Overhagen in Velp ontmoette ik 27 jaar
geleden Gerrit van Veen, die daar de NKvF-proeftuin
verzorgde. Op deze proeftuin werden fuchsia’s ge-
test op winterhardheid. Door hem werd ik lid van de
NKvF en lid van de werkgroep “winterharde fuchsi-
a’s”.
Ik heb toen uit de bibliotheek boeken gehaald over
het veredelen in het algemeen. Al vlug kom je dan
uit op de wetten van Gregor Mendel, en de erfelijk-
heidsleer. Die wet zegt in grote lijnen dat, als je
twee planten kruist, je planten krijgt die op de ‘moe-
der’ of op de ‘vader’ lijken of die ‘eigenschappen van

beide ouders hebben’.
Over dominantie later
meer. Na 2 jaar gegevens
verzamelen over verede-
len en wat er nog niet op
fuchsiagebied op de
markt was, merkte ik dat
er nog geen ‘dubbele ro-
de’ fuchsia was. Terwijl
andere veredelaars druk
bezig waren met ‘dubbel
oranje’ heb ik mij toen op
‘dubbel rood’ gefocust.
 

 
In de lijst van "In Nederland aanwezige species en
cultivars van de FUCHSIA", later werd dit de culti-
varlijst, heb ik planten gezocht die in aanmerking
kwamen voor mijn project. Ik kan u verzekeren dat
dit heel wat avonden leeswerk heeft gekost.
De planten die ik toen uitgezocht heb, waren
'Mephisto' (enkel rood, zie foto hierboven) en 'White
King' (dubbel wit). Ik ging er toen nog van uit dat er
uit deze kruising ‘dubbel rode’ fuchsia’s zouden
komen. Bij de 76 zaailingen die ik had zat geen en-
kele ‘dubbele rode’, de meeste waren ‘wit-paarsvio-
let’, de helft was wel dubbel (hier ga ik later in mijn
veredelingswerk nog gebruik van maken). Wat had
ik toch fout gedaan, dit zou toch moeten gebeuren
volgens de wetten van Mendel?
 
Waar ik geen rekening mee had gehouden zijn de
"verborgen eigenschappen" (voorouders) en "domi-
nantie" in mijn kruisingsplanten. Die hebben name-
lijk een grote invloed op de zaailingen en hier houd
je als beginnende veredelaar geen rekening mee.
Tot op heden hebben we dus nog geen "dubbel
rode fuchsia", alhoewel de cultivars 'Landgoed Groe-
neveld' van Gerben van den Brink en de kleinere
'Red Ace' van G. Roe (UK) aardig in de buurt
komen.
 
Nog een voorbeeld uit mijn vroege veredelingswerk
is de kruising 'Whiteknights Pearl' x 'Annabel', beide

 wit – witroze. Hieruit verwacht je dat er witte bloe-
men bij de zaailingen zouden zitten. Evenwel is niets
minder waar, er zat er niet één bij. De "verborgen
eigenschappen" van F. magellanica var. molinae
alba, een sport van F. magellanica (rood-paars) en
één van de ouders van 'Whiteknights Pearl' is zo
sterk en het wit van 'Annabel' zo zwak, dat alle 87
planten de hoofdkleur rood-paars hadden. Er zat
wel één plant met bont blad bij: Jaspers Kameleon,
zie foto hieronder; dit bonte moet komen uit 'Anna-
bel'. Als namelijk één van de ouders van een krui-
sing 'Annabel' is, dan zitten er veel zaailingen bij die
heel licht groen of geelachtig blad hebben. Wil je
met de "verborgen eigenschappen" van de krui-
singsplanten rekening houden, dan zou je van je
kruisingsplanten eerst een stamboom moeten op-
stellen.
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De wetten van Mendel zijn goed te gebruiken als je
kruist met botanische fuchsia’s. Kruisingen binnen
de sectie zijn over het algemeen niet zo interessant.
Kruisingen tussen planten uit verschillende secties
kunnen wel interessante nieuwelingen opleveren.
Herman de Graaff heeft dat bewezen met 'Maori Pi-
pes', een kruising uit F. excorticata (sectie SKINNE-
RA) x F. triphylla (sectie FUCHSIA). Bij deze plant is
goed te zien dat de bloemkleur van de moeder be-
houden is gebleven en de bloemvorm van de vader.
Ook 'Small Pipes', een kruising uit F. paniculata 
(sectie SCHUFIA) x F. triphylla (sectie FUCHSIA), is

                    'Small Pipes' (F. paniculata x F. triphylla)

zeer interessant. Ook bij deze plant zijn de ouders
duidelijk zichtbaar.
Het mooiste is als je een eigen kruisingsproduct
hebt ontwikkeld dat fertiel is. Zorg er wel voor dat
deze plant ook bij een fuchsiavriend staat voor het
geval dat je hem kwijt raakt.
Als je dit soort planten (fertiele eigen kruisingspro-
ducten) op de markt brengt omdat ze mooi zijn,
moet je achteraf natuurlijk niet klagen als andere
veredelaars er ook gebruik van maken; dan had je
hem maar voor je zelf moeten houden.
Ik heb zelf ook van dit soort planten. Laatst heb ik
een leuke plant gekregen, waar 20 jaar niets of wei-
nig mee gedaan is. Het is een kruising van Jan van
den Bergh en een zusterzaailing van 'Elma', F.
colensoi x F. magdalenae, waarin de kleur van de
moeder en de vorm van de vader goed te zien zijn.
De plant geeft bessen en heeft stuifmeel; via die
plant hoop ik een aubergine triphylla-hybride en an-
dere vormen te ontwikkelen zoals een aubergine-
kleurige schermbloemige.
 
Het volgende punt waar je rekening mee moet hou-
den is: zijn de zaailingen vruchtbaar en hebben ze
stuifmeel? Uit mijn ervaring en die van andere vere-
delaars weet ik dat je hierbij een beetje geluk moet
hebben. Op dit soort planten moet je heel zuinig
zijn.
Heb je hieruit vruchtbare planten, dan kom je weer
het volgende punt tegen: welke van de ouders is
het meest dominant? Is er één bij die erg dominant
is dan zul je zien dat dit erg vervelend kan zijn. Bij
de kruising van F. paniculata x F. triphylla ('Small Pi-
pes') is de kleur van F. paniculata erg dominant.
Herman de Graaff heeft geprobeerd hier verande-

ring in te brengen door 'Small Pipes' te kruisen met
F. magdalenae; zowel F. triphylla als F. magdalenae 
zijn oranje. Hieruit is ontstaan 'Gerharda’s Panache',
die de basis is van zijn Pantri-hybriden; hiervan zijn
de meeste ook nog roze-lila van kleur.
Wat ik ook uit ervaring weet is dat inbreng van F.
fulgens totaal niet dominant is als er gekruist wordt
met andere secties.
 
Na een aantal jaren ben ik lid geworden van de ver-
edelingsgroep, die helaas niet meer bestaat. Het
eerste wat ik daar leerde was: maak een plan en
probeer wat anders te doen dan wat iedereen doet.
Het tweede was: wees selectief en laat geen plan-
ten keuren die moeilijk in leven te houden zijn en/of
al bestaan.
Terugkomend op het kruisen met cultivars, via de
Veredelingsgroep kwam ik bij een project "kruisen
op het gebied van opstaande fuchsia’s met andere
kleuren en bloemvormen". Samen met Tielko
Koerts heb ik dit project opgepakt met als doel op-
staande bloemen te verkrijgen in de kleur aubergine
en opstaande bloemen met een schotelvorm. Dit is
tot op heden niet gelukt. Er waren veredelaars in de
veredelingsgroep die zeiden: "opstaand aubergine"
dat is een makkie want de kleur aubergine is erg
dominant.
 
Het opstaand moet je hebben van 'Bon Accord', die

'Göttingen'                                          Foto: Sigrid van Schaik
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de basis is van alle opstaande fuchsia’s en aubergi-
nekleurige fuchsia’s zijn er genoeg. Ik kan u verze-
keren dat het wit in 'Bon Accord' erg vervelend do-
minant is. Bij een opstaande schotelvorm heb je te
maken met het feit, dat van de planten die een
schotelvormige bloem hebben, de bloemen lange
bloemstelen hebben. Deze projecten staan bij mij
nu op een zijspoor.
 
Naast het project "opstaand" was ik in die tijd ook
met andere kruisingen bezig. Gewone cultivars zoals
"grote dubbel- of enkelbloemige" vond ik toen en nu
nog geen optie. Daar zijn er immers al genoeg van.
Dus ben ik gaan kruisen met triphylla’s. Waar ik
achter kwam was dat er niet zoveel fertiele triphyl-
la-cultivars zijn. Eén ervan is 'Göttingen'; deze ge-
bruikte ik toen en nu nog als basis voor mijn kruisin-
gen.
Omdat Mario de Cooker bezig was met een project

'Jaspers Lange Jaap'                             Foto: Hans van Aspert

witte triphylla’s heb ik mij gericht op aubergine
triphylla’s met 'Jaspers Lange Jaap' als resultaat. Dit
is een kruising van 'Göttingen' x 'Whiteknights Ame-
thyst'. De plant groeit redelijk, maar overwinteren
ervan is niet gemakkelijk; alleen in een lichte en re-
delijk warme kas gaat het goed.
 
Lutz Bögemann heeft in de jaren ’90 dit ook gedaan
door 'Thalia' en 'Göttingen' te kruisen met 'Foolke'.

Hij heeft er een vijftal op de markt gebracht maar
deze planten zijn niet makkelijk. 'Banzai' en 'Saiho-ji'
zijn de donkerste, maar echte trossen zoals een
F. triphylla hebben ze niet. De oorzaak van de slech-
te groei ligt vermoedelijk in het feit dat één der ou-
ders 'Foolke' is, net als die van 'Whiteknights Ame-
thyst' en F. magellanica var. molinae alba. Dit geeft
in combinatie met F. triphylla of een triphylla-hybri-
de zeer slecht groeiende planten. Dit heb ik ontdekt
in 2012 toen ik ongeveer 150 zaailingen had van F.
triphylla x F. magellanica var. molinae alba en 'Göt-
tingen' x F. magellanica var. molinae alba; er zat
niet één goed groeiende plant tussen.
 
Heden ten dage wordt het voor de veredelaar iets
makkelijker gemaakt door de Cultivar Inventarislijst
die op de website staat van de NKvF, de zogenaam-
de CIL-lijst, met dank aan Sigrid van Schaik en
Martien Soeters, die hierin een hoop werk hebben
zitten.
 
Je moet je wel aan bepaalde regels houden als je
kruist met twee willekeurige cultivars. Je hebt dan
namelijk weinig controle over je eindproduct. Zorg
ervoor dat één van de ouders dicht bij een botani-
sche fuchsia staat zoals de eerder genoemde krui-
sing van Herman. Via de Cultivar-inventarislijst kun
je zien hoe dominant de kleur en bloemvorm van de
ouders zijn.
Een voorbeeld daarvan is 'White King'. Het wit van
de bloem komt vaak terug in zaailingen met deze
plant. Dit weet ik uit vroegere kruisingen waar ik
'White King' in gebruikt heb. Als je de Cultivar-in-
ventarislijst er op naslaat waar deze plant in ge-
bruikt is als één van de ouders, zul je zien dat er
veel witte bij zijn.
Een ander voorbeeld is 'Bon Accord'. Het opstaande
zie je vaak terug in kruisingen met deze plant.
In 2010 heb ik het roer compleet omgegooid, maar
gebruik ik 'Göttingen' nog steeds als basis en heb
hier redelijk succes mee. In een volgend stukje
meer...
 
Hans van Aspert.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Jaspers Formidable’
2. ‘Little Jewel’
3. ‘Lord Roberts’
4. ‘Jaspers Red Pipes’
5. ‘Charming’
6. ‘Mrs. Popple’
 
 
 
 

1 2 3

Uw oplossing vóór 1 januari 2014 zenden:
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u óf
meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles nog eens
goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.
 
De oplossing van fotopuzzel 72 is:
 
Foto nr. 1: ‘Border Queen’
Foto nr. 2: ‘Arels Naninajo’
Foto nr. 3: ‘Jacoba Krol’
 
Onder de vele goede inzendingen hebben we geloot en als winnaar van puzzel 72 kwam “uit de bus”: de
heer J. van Dijk uit Katwijk. Van harte gefeliciteerd!
 
Foto's gemaakt door Sigrid van Schaik en Sjaak Loef
 
 

 

Fotopuzzel - 73
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Na een voorspoedige reis, begeleid door TomTom,
kwam ik zo rond half 11 in Luttelgeest aan. Ik was
even verkeerd gereden, namelijk bij de Orchideeën-
winkel. Ik dacht nog: ik ben lekker vroeg, het is nog
rustig. Tot ik mijn fout opmerkte en met gezwinde
spoed 100 meter verderop de parkeerplaats van de
Orchideeën Hoeve opreed. Hoezo rustig? Ik had het
laatste parkeerplekje helemaal achteraan. Wat een
mensen...
Eerst even bij de wedstrijdplanten langs. De locatie
voor de planten vond ik wat minder dan in Appel-
tern of de Hortus. Ze stonden erg uit de (loop)route.
Buiten, een eindje van de ingang af, terwijl de rest
van de activiteiten zich allemaal binnen afspeelde.
Ik heb leden gesproken die de wedstrijdplanten niet
eens gezien hebben. Hoewel het beduidend minder
planten waren dan voorgaande jaren, was de kwali-
teit weer hoog. Schitterende planten. Zeer het bekij-
ken waard.
Nu maar eens naar binnen. Voordat ik de ingang en
zaal gevonden had, was het alweer een kwartiertje
later. Het was al lekker druk in de zaal, met leden
en geïnteresseerde bezoekers. Eerst maar een kopje
koffie bij de dames halen. Toen kon ik meteen de
wedstrijdfoto's bekijken. We hebben toch wel een
stel goede amateurfotografen onder onze leden. Het
was weer een lust voor het oog.
Daarna waren de kraampjes aan de beurt. Ik weet
nu heel wat meer over mandenvlechten, bonsaibo-

men kweken en botanische fuchsia's. Leuk om met
zulke enthousiaste mensen over hun hobby te pra-
ten.
Ook de show was het bekijken waard. Prachtige
planten weer, en wat een leuk idee om de planten
te combineren met die oude machines. Helaas heb
ik de workshops en presentaties moeten missen.
Maar je kunt ook niet aan alles meedoen. Snel een
kopje soep gegeten en toen was het alweer tijd
voor de roofvogelshow. Ik had deze show al eens
gezien, maar het is toch elke keer anders. Leuk was
dat je als bezoeker mee kon doen. Je kon een hand-
schoen aantrekken en dan kwam zo'n vogel op je
arm zitten, zelfs een kraanvogel! Er was even lichte
paniek toen een van de vogels er vandoor was ge-
gaan en maar niet terugkwam. Gelukkig weet zo'n
vogel toch waar hij zijn eten krijgt...
Daarna de tropische tuinen in. De vlindertuin was
prachtig, de lori's waren oorverdovend en de tuinen
lekker warm.
Snel nog even een plantje voor thuis gekocht, bij de
prijsuitreiking aanwezig geweest en toen was het
weer tijd om op huis aan te gaan. Wat het weer be-
treft was het een voordeel dat (bijna) alle activitei-
ten zich binnen afspeelden.
Al met al toch een zeer geslaagde en druk bezochte
dag.
Ik heb er in ieder geval van genoten.
 
Ria Nauta

Vriendendag 2013 Orchideeën Hoeve te Luttelgeest
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Jubilarissen: 40 jaar lid van de NKvF 
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Ventilator. Het gebruik van een simpele ventilator heeft zo zijn
voordelen: koude en warme lucht mengen zich beter met el-
kaar. Daardoor voorkomen we de beruchte schimmelziekte
botrytis, die in de winter gemakkelijk onze jonge stekken kan
aantasten.
 
Verwarming. De verwarming is een hoofdstuk apart. Hier zijn
natuurlijk verschillende mogelijkheden. Als de kas goed geïso-
leerd wordt, is verwarming door middel van elektriciteit een van
de eenvoudigste oplossingen. We hoeven alleen maar voor een
stroompunt in de kas te zorgen. Dit kan met een verlengsnoer,
maar veiliger is een vaste aansluiting door middel van een spe-
ciaal daarvoor bestemde kabel in de grond.
  
Elektrische verwarming. Voor elektrische verwarming kunt u
gebruik maken van een simpel badkamerkacheltje met thermo-
staat dat in iedere elektriciteitszaak te koop is. Met die thermo-
staat is de temperatuur heel goed af te regelen. ’s Nachts een
graad of 5 en overdag een graad of 10 om de jonge stekken
aan de praat te houden. Gebruikt u de kas alleen om vorstge-
voelige planten over te houden, dan is een temperatuur van
een paar graden boven nul al voldoende.
 
Te weinig ruimte. Bijna alle liefhebbers hebben na verloop
van tijd te weinig ruimte in hun kas. Om in de winter ruimte te
besparen bij het overhouden van de fuchsia’s kunt u bijna het-
zelfde doen als bij het inkuilen: snoei de fuchsiastruiken terug
tot op de verhoute delen van de plant. Schud ze ten dele uit de
kluit, snoei de wortels een beetje terug en stapel de fuchsia’s
als tinnen soldaatjes boven op elkaar in de lengterichting onder
de tabletten van uw kas. Benevelen met een schimmelwerend
middel is ook hier aan te bevelen. Ze liggen daar weliswaar in
het donker, maar dat geeft niet, het blad is er immers af.
 
Ruimteproblemen. De ruimteproblemen komen meestal in
het voorjaar wanneer u de oude struiken op gaat potten. Dan
wordt het dringen geblazen in de kas, want iedere plant wil
graag een plaatsje in het licht en dan ontstaat er pas echt een
gebrek aan ruimte.
Heeft u in de tuin een zitkuil of iets dergelijks, dan is het moge-
lijk om met elektriciteitsbuizen van kunststof enkele bogen
boven de kuil te spannen en het geheel af te dekken met door-
zichtig plastic. We hebben dan een noodkas gebouwd vanwege
ons ruimtegebrek. De nachtvorsten in het vroege voorjaar doen
nauwelijks kwaad; de bodemwarmte van de kuil is meestal wel
voldoende om de temperatuur boven nul te houden. Bij zware
nachtvorst kunt u altijd nog wat oude lakens over het plastic
heen leggen.
 
Bewerking: Dominicus Bergsma.
Idee en bron: Frans van Mameren.

Wat doe ik met een broeikas?
 
Een rijk bezit. Het bezit van een broeikas is misschien wel de
meest gekoesterde wens voor een beginnende fuchsialiefheb-
ber. Zo’n glazen huisje biedt zoveel mogelijkheden en zeker als
je er verwarming in plaatst is een broeikas ideaal voor het op-
kweken van stekken in voor- en najaar. Bovendien kun je al
vanaf februari beginnen met zaaien en verspenen van éénjari-
gen. Ook voor het overwinteren van vorstgevoelige (kuip)plan-
ten die zo licht mogelijk moeten staan is een verwarmde kas de
oplossing.
 
Kassen. Kassen zijn te koop in allerlei soorten en maten: van
simpele broeibakken en muurkassen tot grote exemplaren.
Diverse firma’s hebben zich op de ontwikkeling van broeikassen
voor de amateur gestort.
 
Aanschaffen. Een kas aanschaffen is een behoorlijke investe-
ring. Het is daarom een goede zaak om vooraf al uw wensen
voor wat betreft de grootte, het model, de dikte van de ramen
en dergelijke op papier te zetten. Denk ook na over de eventue-
le extra accessoires die u bij de kas wilt kopen zoals verwar-
ming, noppenfolie, automatische uitzetramen, kweektafels en
dergelijke.
 
Automatische uitzetramen. Automatische uitzetramen zijn
echt aan te raden. Bent u een keer op stap en de zon breekt
onverwacht door, dan kan zo’n mechaniek uw planten voor ver-
branding behoeden.
 
Winter. Nu we de winter ingaan zullen we moeten denken aan
een goede isolatie van de kas.
 
Dubbelglas. Dubbelglas kan een (dure) optie zijn, maar nop-
penfolie is een veel goedkopere oplossing. Eén van de proble-
men van de winter kan het gebrek aan licht zijn, zeker als we
de najaarsstekken aan de groei willen houden. Het nadeel van
noppenfolie is dat er sprake zal zijn van lichtverlies. Zo kan men
een baan van deze folie ter grootte van het glazen dak aan de
uiteinden van lange stokken voorzien en ’s nachts over de kas
uitrollen. Als we dat overdag weg halen, beperken we het licht-
verlies. Zoiets is natuurlijk alleen nodig tijdens een vorstperiode.
Op de staande delen van de kas kunnen we rustig permanent
aan de binnenkant van de kas folie aanbrengen en dat geldt
zeker voor de toegangsdeur.
 
Vloerisolatie. Net als bij huisisolatie weten we dat de vloer
een bron van veel kou kan zijn. Voordat een (tegel)vloer wordt
aangebracht is het raadzaam eerst dikke schuimplaten neer te
leggen waar tegels zo bovenop gelegd kunnen worden. Is de
vloer niet geïsoleerd dan kan het zo maar gebeuren dat het
onder in de kas vriest en het boven aangenaam aanvoelt!
 

Mijn fuchsia’s en ik. Deel 3.

Rectificatie

Op verzoek van de heer Andries Maassen, voorzitter landelijke wedstrijden, melden wij u hierbij dat de
uitslag van de Mia Goedman Trofee verkeerd is doorgegeven en daardoor ook verkeerd is geplaatst in de
oktober editie van Fuchsiana.
Er is ten onrechte vermeld dat de H. Blokland de 2e prijs heeft gewonnen. Dit moet echter zijn de heer
T. Verschoor.
Onze excuses voor deze verkeerde informatie.
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December 2013 
 
14    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag om 14.00 uur, Zalencentrum De Radstake, Heelweg.
 
Januari 2014 
  
04    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
10    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsvergadering.
11    Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie.    
11    Regio 4, Flevoland. Nieuwjaarsreceptie.
11    Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
11    Regio 8, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing door fam. Maassen.
11    Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 18, Delfland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 24, Midden-Brabant. Nieuwjaarsbijeenkomst.
13    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
18    Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
18    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
25    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst in Beinsdorp, aanvang 14.00 uur.

 
Februari 2014 
 
20/23 TuinIdee 2014 - Spannend TuinIdee 50 tinten groen in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.
22    Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
24    Regio 7, Veluwe. Lezing door Chris Herzog: "De Veluwe, meer dan bos en heide".
 
Maart 2014 
 
08    Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
15    Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
15    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
20    Regio 6, Oost Gelderland. Ledenvergadering.
20/23 Regio 24, Midden-Brabant. TuinIdee in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch.
22    Regio 8, Zuid-Gelre. Ledenvergadering.
22    Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering in Beinsdorp.  
24    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
24    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
29    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.

 
Mei 2014 

03    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
10    Regio 8, Zuid-Gelre. Afsluiting seizoen.
10    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt bij TuinExtra.
14    Regio 17, Rijnland. Baskets maken bij fam. de Groot in Hillegom.
17    Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
24    Regio 11, Noord-Holland Midden. Bijeenkomst.
 
Juni 2014

02    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijenkomst.
29    Regio 5, Twente-Salland. Busreis.
 
Juli 2014 
 
26    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.

Kalender
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'Lanimee'                                                                                                                                                    Foto: H. Workel
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