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Fuchsia ’ s  & Pelargoniums
voor een bi jzonder assortiment

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

We verzenden ook bewortelde 
s tek ,  ki jk  hiervoor  op  

www.kwekeri jvandervelde.nl

C a t a l o g u s  2 0 1 3  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:

2  m r t  t / m  2 9  j u n i  

3  j u l i  t / m  2 6  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 .

- advertentie -

 
 
 
    Kwekerij Zeelenberg 

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

       
 

Vanaf 1maart weer 
volop fuchsiastek 

verkrijgbaar! 

  
 
 
 
 
 
 

 

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

 
      

ruim 1000 soorten fuchsia’s 
Leuke sortering pelargoniums 
 

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland! 
Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,  
      www. kwekerijzeelenberg.nl 
 

Open Dagen in 2013 
Zaterdag 6 april: 

Kom in de KAS 

2e Paasdag  
Hemelvaartsdag 
2e Pinksterdag 

geopend 
van 11.00 to 16.00 uur! 
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inleVeren kOpiJ Fuchsiana en website nkvF
Fuchsiana: Kopij voor het APRIL-NUMMER in 2013 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-
mail verzonden, woensdag, 6 maart 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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OFFicieel Orgaan Van De neDerlanDse kring Van FuchsiaVrienDen
hOOFDBesTuur
Voorzitter a.i.
Cor van Empel
Timmermannsweg 87,  5813 AM Ysselsteyn
tel. 0493 52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl

secretaris:
Margo Vaandrager
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen
tel. 072 505 17 89 • secretaris@nkvf.nl

penningmeester:
Cor Boom
Henri Dunantstraat 19, 2861 VD Bergambacht
tel. 0182 35 46 78 • penningmeester@nkvf.nl

algemeen lid:
Joke Koek
Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK  Noordwijk
tel. 071 361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl

ledensecretaris:
Tiny v.d. Sande
Bergstraat 4, 5298 VK  Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

algemeen lid:
Huub Steeghs
De Weel 14, 5975 XZ  Sevenum
tel. 077 467 23 39 • alg.lid1@nkvf.nl

Voorzitter uTc:
Jan de Groot
Biezenkamp 57, 8081 JA Elburg
Tel. 0525 68 25 64 • utc.voorzitter@nkvf.nl

Voorzitter redactie Fuchsiana en 
websitecommissie a.i.:
Sjaak Loef 
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 
Tel. 0182 649120 • eindredactie@nkvf.nl

ereleden:
Mieke Meursing, Miep Aalhuizen en Jan de Nie.

aanmelden/opzeggen leden:
Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan 
mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde 
(ledensecretaris@nkvf.nl).
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschie-
den vóór 1 november van het desbetreffende 
boekjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als per 
e-mail of via onze website NKvF.nl plaatsvinden. 
De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks te ge-
schieden bij de ledensecretaris van de landelijke ver-
eniging, mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK 
Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl) of bij het bestuur 
van de regionale vereniging. Indien een opzegging 
niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

contributie nkvF 2013:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 
31 december. Contributie € 25,- 
ING Bank nr. 16.91.900.
Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 12,50.
Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.
Contributie buitenlandse leden storten via IBAN-nr.: 
NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A.

Bibliotheek:
A.J.M. Koek, Leeuwenhorstlaan 16, 2203 BK Noordwijk, 
tel. 071 361 08 87 • bibliotheek@nkvf.nl

Internet: www.nkvf.nl

ISSN nr.: 1382-2004

reDacTie Fuchsiana en weBsiTecOMMissie
redactielid:
Dominicus Bergsma
Omkromte 12, 8501 CR Joure
tel. 0513 41 24 82 • secretaris.redactie@nkvf.nl

redactielid:
Ria Nauta
Puntenburgerlaan 42, 3812 CE Amersfoort
tel. 033 465 08 72 • advertenties.redactie@nkvf.nl

redactielid:
Gerard Rosema
Harmelerwaard 17A  3481 LC Harmelen
tel. 0348 44 29 65 • algemeenlidredactie@nkvf.nl

redactieadres/eindredactie:
Sjaak Loef
Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
tel. 0182 64 91 20 • eindredactie@nkvf.nl

Verzending Fuchsiana:
Bergstraat 4, 5298 VK  Liempde
tel. 0411 63 15 91 • ledensecretaris@nkvf.nl

webmaster:
Ton van der Vorst
Generaal Bentinckstraat 20
5623 GX Eindhoven
Tel.	06	191	967	86	•	webmaster@nkvf.nl

copyright:
Zonder schriftelijke toestemming van de redactie 
mogen geen artikelen, foto’s en illustraties uit dit blad 
worden overgenomen of verspreid.

Ontwerp & Vormgeving: 
Telenga Media Groep, tel. 0513 630 630

Druk:
Telenga Media Groep, Heerenveen
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Vanaf deze plaats kan ik u melden dat het hoofdbestuur erin is geslaagd een kandi-
daat-voorzitter te vinden. Wij hebben de heer Cor van Empel benaderd. Cor van 

Empel is sinds enkele jaren regiovertegenwoordiger van regio 28 en heeft op het hoofdbestuur 
een zeer positieve indruk gemaakt met zijn optreden in die hoedanigheid en door zijn positieve 
kijk op de zaken die spelen. Dit was voor ons reden hem te benaderen met de vraag of hij eens 
wilde nadenken over de functie van voorzitter in het hoofdbestuur.

Nadat hier enkele keren contact over is geweest heeft Cor in de najaarsvergadering van de 
Ledenraad aangegeven aan ons verzoek gehoor te geven, zij het eerst aan de zijlijn om eens mee 
te kijken. De definitieve verkiezing zal uiteraard plaats vinden nadat u hierover in uw regio uw 
stem heeft kunnen laten horen. Omdat Cor eerst nog even mee kijkt schrijf ik dit voorwoord 
nog een keer vanuit mijn positie als vicevoorzitter, de volgende keer zal dit overgenomen wor-
den door onze nieuwe voorzitter a.i.

We hopen in 2013 de weg van wederopbouw, die we in 2008 zijn ingeslagen na een roerige peri-
ode binnen onze vereniging, voort te kunnen zetten. Uiteraard kunnen wij dit niet zonder uw 
regiovertegenwoordigers en u, onze leden, om dit kracht bij te zetten. 

anaf deze plaats kan ik u melden dat het hoofdbestuur erin is geslaagd een kandi-

van de

  voorzitter(Cor Boom , vicevoorzitter)

van het leden-  secretariaat
[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]

Overleden:
Mevr. A. van Heest-Verloop Ede
Mevr. Kramer-v. Gent Amsterdam
Dhr. R. v. Willigen Gorinchem
Mevr. T. Kuijs Tilburg
Dhr. J.H. v.d. Heuvel Heythuijsen
Mevr. M. Kock Haarlem
Mevr. P. den Hartog-Weeda Ameide
Dhr. D.J. de Winter Uithuizen
Dhr. J. Lahn Zelhem
Dhr. Th. Giesen Nieuw-Wehl
Dhr. P.H.M. Otten Blaricum

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

Bel 0411-63 15 91
of mail ledensecretaris@nkvf.nl
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Veel mensen zijn van mening 
dat het leven hun overkomt. 

Anderen denken dat het bestaan 
(gedeeltelijk) maakbaar is. 
Met een beetje fantasie kun je deze stelling ook op 
onze hobby -het hebben en houden van fuchsia’s- loslaten. Im-
mers, de soms barre weersomstandigheden waar onze planten weerstand 
aan moeten bieden, overkomt ze. Echter, met een optimale verzorging kunnen 
we de groei- en bloeiomstandigheden van onze bellenplanten zodanig beïnvloeden, dat ze 
optimaal gaan presteren.
Fuchsiana heeft in het verleden door het publiceren van nuttige, op de praktijk gerichte artike-
len bewezen uw kennis over het verzorgen van fuchsia’s te vergroten. Nog steeds is de redactie 
van Fuchsiana van mening, dat het blad een onmisbare functie vervult binnen onze vereniging. 
Dat is uit de onlangs gehouden enquête onder de leden ook duidelijk naar voren gekomen.

2012.
Het afgelopen jaar is voor de redactie van dit blad hectisch geweest. Daar willen we verder niet 
bij stilstaan. We zijn er sterk uitgekomen en op de valreep van 2012 hebben we ook nog een 
nieuw redactielid mogen begroeten. Niemand minder dan Gerard Rosema is de redactie komen 
versterken. Velen onder u kennen Gerard als een prominent veredelaar binnen onze vereniging. 
In dit nummer van Fuchsiana stelt Gerard zich nog even aan u voor en vertelt hij in het kort 
waar hij zich binnen de redactie sterk voor wil maken.

2013.
Als het aan de redactie ligt, gaat er in 2013 het één en ander veranderen aan de uitstraling van 
ons verenigingsblad. In april aanstaande wordt er in de ledenraadvergadering gestemd over het 
formaat van Fuchsiana. De redactie wil graag overstappen op A4-formaat 130 gr. Glossy wit.

waarom deze verandering? 
Het maken van Fuchsiana op A4 formaat biedt enkel en alleen maar voordelen. De leden van de 
redactie kunnen in een beveiligde besloten digitale ruimte, binnen bepaalde kaders, tegelijker-
tijd aan de opmaak van het blad werken (waar komt de tekst, waarop leggen wij de nadruk, hoe 
komen de foto’s het mooiste tot hun recht en dergelijke). 
Alle pagina’s worden door de redactie opgemaakt en gecorrigeerd. Pas als alle redactieleden de 
pagina’s hebben goedgekeurd wordt opdracht aan de drukker gegeven om Fuchsiana te druk-
ken en te verzenden. Op deze manier heeft de redactie alle touwtjes in handen en zijn ze zelf 
verantwoordelijk voor het eindproduct voor wat betreft opmaak en correcte spelling. Tevens is 
door deze werkwijze de continuïteit van het verschijnen van Fuchsiana beter gewaarborgd. De 
verschijning is dan niet langer meer afhankelijk van één persoon.
Wij vragen u met klem, om uw regioafgevaardigde de opdracht mee te geven om tijdens deze 
ledenraadvergadering in april voor Fuchsiana in formaat A4 te stemmen. Daar hebben alle leden 
in de toekomst baat bij. Wat je noemt een echte win-win verandering. 
 

Met een beetje fantasie kun je deze stelling ook op 
onze hobby -het hebben en houden van fuchsia’s- loslaten. Im-
mers, de soms barre weersomstandigheden waar onze planten weerstand 
aan moeten bieden, overkomt ze. Echter, met een optimale verzorging kunnen 
we de groei- en bloeiomstandigheden van onze bellenplanten zodanig beïnvloeden, dat ze 

mers, de soms barre weersomstandigheden waar onze planten weerstand 

van de    redactie6
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BeTaling cOnTriBuTie 2013

Bij het novembernummer heeft u de acceptgiro ontvangen om de contributie voor 2013 te 
betalen. Iedereen ontvangt nog de Fuchsiana van Februari. Ook degene die nog niet betaald
heeft. Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen en vergeet niet uw lid-
nummer bij de betaling te vermelden.

Onder de leden die vóór 1 januari 2013 hun contributie hebben betaald is geloot en de 
volgende personen hebben een bon van € 7,50 gewonnen, te besteden bij kwekers of het 
servicepunt van de regio:
Mevr. C.A. de Graaf-Kentie Zwijndrecht 
Mevr. J.J. Keustermans-Schoorel Boskoop 
Dhr. A. Coppelmans Wintelre

van de    redactie

Tot slot.
Het prille van 2013 is er al wat van af. Toch wil ik namens de redactie de hoop uitspreken, dat u 
in dit nieuwe jaar veel gezondheid, voorspoed en geluk mag overkomen. Uw welbevinden kunt u 
gunstig beïnvloeden door het aandachtig lezen van deze Fuchsiana. 

Dominicus Bergsma,
secretaris redactie Fuchsiana.

kennisMaking MeT 
een nieuw reDacTieliD.
In 1995 ben ik lid geworden van de NKvF en sinds-
dien ben ik actief geweest in de Botanische Groep, 
de Veredelingsgroep, de UTC en het hoofdbe-
stuur. 
De UTC (Uitgebreide Technische Commissie) is 
het hart van de vereniging, hoor je wel zeggen, en 
als secretaris van de UTC wil ik dat graag onder-
strepen. Als nieuw redactielid van de Fuchsiana 
heb ik mij dan ook als taak gesteld om de kern-
activiteiten van de vereniging meer voor het 
voetlicht te brengen. Verder wil ik proberen wat 
meer melding te maken van wat er zoal in het bui-
tenland gebeurt op fuchsia-gebied.

Gerard Rosema
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Orchideeënhoeve
Fuchsiavriendendag

7 september 2013
 
Beste leden,

op de ledenraadvergadering van 3 november jl. is het voorstel gedaan om in 2013 weer een 
fuchsiavriendendag te houden. De gehele ledenraad was hier voor en besloten is om deze te 
houden bij de Orchideeënhoeve te Luttelgeest.
Na goed overleg met de directie van de Hoeve hebben we als datum 7 september vastgesteld.
Het bestuur en de leden van regio 4 zijn voornemens om, in het kader van hun 25-jarig bestaan, 
een fuchsiapresentatie te houden van vrijdag 6 t/m zondag 8 september in de Orchideeën-
hoeve.
Het houden van onze vriendendag past precies in dat geheel.
Als thema zoeken we iets in de richting van hobby’s, zoals wijn maken, modelbouw, kantklossen 
en hopelijk veel andere liefhebberijen.
Als er mensen zijn die een mooie hobby hebben, dan nodigen wij die uit om hun hobby deze 
dag met ons te presenteren en zodoende deze dag nog completer te maken. Dus laat iets van u 
horen, iedere hobby heeft zijn charme.
De fuchsiapresentatie zal door leden van regio 4 worden opgesierd door een combinatie van 
oude werktuigen en fuchsia’s.
Voor de wedstrijdplantenkeuring is een mooie locatie voor de ingang van de Hoeve.
De presentatie van de fotowedstrijd zal weer een mooie verfraaiing zijn van het geheel.

Dan de tuinen van de Orchideeënhoeve: 

TrOpische Tuin.
De tropische tuin, een nagebootst stukje ‘oerwoud’, 
huisvest duizenden natuursoorten wilde orchideeën, 
waarvan vele alleen nog te bewonderen zijn in tropische 
tuinen. Betreedt u deze tropische tuin, dan waant u zich 
meteen in een ‘oerwoud’, want ook het klimaat is meege-
nomen uit de tropen.

De VlinDer Vallei.
De Vlinder Vallei is de grootste vlindertuin van Europa. 
Deze tuin is niet te vergelijken met andere vlindertuinen 
en zorgt voor een totaal nieuwe beleving.
Tussen enorme rotsformaties fladderen duizenden vlin-
ders het hele jaar vrolijk rond langs kabbelende beekjes 
en kleurrijke nectarplanten, maar er is nog veel meer! 
Zo zijn er in de vlindertuin tropische vogels, reptielen en 
vijvers met koikarpers. 

‘Maik Luijten’ ‘Jalos’
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De lOriTuin
De nieuwe Lorituin is een unieke beleving voor 
alle leeftijden. In de Lorituin vliegen meer dan 
100 kleurrijke Lori’s van de Blauwe Bergen. Lori’s 
zijn actieve en nieuwsgierige papegaaitjes en 
ze trekken met hun capriolen en luidruchtige 
gedrag alle aandacht van de bezoeker.
Naast imponeren willen ze eigenlijk nog maar 
één ding, namelijk gevoerd worden. Wanneer u 
een klein voederbakje in uw hand heeft zal de 
Lori voorzichtig op uw arm landen en zich te-
goed doen aan de heerlijke nectar uit het bakje.

rOOFVOgelshOw:
Als verdere activiteit is mogelijk een roofvogelshow in de tuinen van de Hoeve
Ook een bezoek aan de prachtige Orchideeënkwekerij is opgenomen in de rondwandeling door 
het bedrijf.
Dit is een korte weergave van wat er allemaal te zien en te beleven is in de Orchideeënhoeve.
Een bezoek aan de vriendendag is voor iedereen gratis. Wilt u een bezoek brengen aan de tui-
nen dan is er een gereduceerde entreeprijs (meer hierover in de Fuchsiana van april).
Beste mensen, wij doen er alles aan om u een prachtige Fuchsia-vriendendag te bezorgen op 7 
september 2013.
Ook regio 4 zal alles in het werk stellen om met hun presentatie het geheel op te luisteren.
Voor de regio’s is dit een mooie gelegenheid om met hun leden (of misschien samen met een 
andere regio) een uitstapje te maken naar Luttelgeest.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan de Groot tel: 052-5682564   e-mail: utc.voorzitter@nkvf.nl
Huub Steeghs  tel: 077-4672339   e-mail: huub.steeghs@hetnet.nl

Nieuw: Lorituin

Schneckerl  Foto: Sigrid van Schaik
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NEDERLANDSE KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN
Secretaris: Margo W. Vaandrager-Wuffele,
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen.
Tel. 072-5051789
e-mail: secretaris@nkvf.nl

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

JaarVergaDering
van de leDenraaD

Datum:  zaterdag, 6 april 2013
Aanvangstijd: 10.30 uur
Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum 'De Hilt', Hasselaarlaan 1c, 3755AV Eemnes.
 (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl)

De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en 
verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris.

Het Hoofdbestuur

NEDERLANDSE KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN

 Uitnodiging

Ledenraad

Toelichting:
De ledenraad van de NKvF met 
vertegenwoordigers uit de regionale 
verenigingen is het hoogste orgaan van 
de landelijke vereniging. 
De ledenraad komt tweemaal per 
jaar in vergadering bijeen.
Op de jaarvergadering van de 
ledenraad zijn ook alle andere leden 
van de vereniging welkom. 
Voor niet-leden is deze vergadering 
echter niet toegankelijk.
Stemrecht in de vergadering is slechts 
voorbehouden aan de leden van de 
ledenraad.
De leden uit de regio’s die de vergadering willen 
bijwonen en in aanmerking willen komen voor 
een lunch, moeten zich wel uiterlijk één week 
voor de vergadering bij de secretaris van de NKvF 
opgeven.

verenigingen is het hoogste orgaan van 

Stemrecht in de vergadering is slechts 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen 
bijwonen en in aanmerking willen komen voor 
een lunch, moeten zich wel uiterlijk één week 
voor de vergadering bij de secretaris van de NKvF 
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’Beltsjeblom’ (Regio 1, Friesland) nr. 3: Datumwijziging Groenmarkt. Belevenissen tussen huis en 
heg (15). Een gewaarschuwd mens telt voor twee: de Galmijt.

’Minibel’ (Regio 4, Flevoland) nr. 4: Verslag najaarsvergadering 6 oktober 2012. Vlinders in de 
tuin. Slingertuinen. Onze bijenwereld. 

’De Fuchsiagroet’ (Regio 5, Twente-Salland) nr. 4: Stand op de TuinExpo van 1 tot en met 4 
maart 2013 in Luttenberg. De Galmijt. Fuchsia-ervaring en Tuinentocht 2012. Veredelen van 
fuchsia’s. Trachelspernum of Japanse Sterjasmijn. Tillandsia, een bijzondere plant.

’De Bellenbode’ (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 4: In Memoriam Theo Giesen. Fuchsiagalmijt. 

’De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 6: Verslag officiële overhandiging van de door 
Gert-Jan van den Brink in 2012 veredelde en goedgekeurde fuchsia “Jacoba Krol”. Uitreiking 
Hans van de Beek Trofee 2012. Verslag van de lezing door de heer Jan Lubbers op 13 oktober 
2012 over zijn rondreis door het zuidwesten van de Verenigde Staten.

’Zuid gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 6 en 1: Verslag Vriendendag. Botanische 
fuchsia’s (36) slot. Knoflook. Vlinderleven. Witte vliegen. Tuingeluiden. Verslag open tuinen 
en show. Uitslagen van de gesloten klasse. Verslag bijeenkomst 22 september 2012. Foto’s lan-
delijke wedstrijden. Verslag bijeenkomst 2 november 2012. Clubwedstrijdplant 2013: Koralle. 
Fuchsiagalmijt. Onkruiden 21: Zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Maatregelen tegen 
witte vliegen.

’Fuchsiaweelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 4: Verslag bijeenkomst en uitslag stekken-
wedstrijd 22 september 2012. Een gewaarschuwd mens telt voor twee: de Fuchsiagalmijt. In 
Memoriam Kees Pranger. Mijn tuin. Iets over winterklaar maken van fuchsia’s in november.

’De gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 6: Nogmaals Fuchsiagalmijt. Fuchsiavrienden-
dag 2013. Verslag ledenvergadering 3 november 2012. Stekken. Overleden de heer Nugter. 
Overwinteren.

’De Vier Jaargetijden’ (regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Verslag ledenvergade-
ring van 16 oktober 2012. Uit de Ledenraad. Ledenlijst 2013. Ineke’s tuindagboek en andere 
zaken.

‘regioblad’ (Regio 15, Midden Nederland) nr. 6: Verkorte notulen ledenraad 3 november 2012. 
Plantenverhalen: De Korenbloem. Uit het leven van een fuchsiaclublid. De Galmijt. Narcissen 
op water. Kamerplant van december: De Azalea. Verbazing over Yucca. Verslag regio-avond 5 
november 2012.

’rijnlands regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nrs. 6 en 1: Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2013. 
Verslag bestuursvergadering 15 augustus 2012 en 24 oktober 2012. Najaarsbijeenkomst 29 
september 2012. Uit de ledenraadvergadering. Fuchsiagalmijt. Plantenlijst siergrassen.

 (Regio 1, Friesland) nr. 3: Datumwijziging Groenmarkt. Belevenissen tussen huis en 

Regiobladen en 

regionieuws
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’Furore’ (regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 13 oktober 2012. Leden 
bedankt. Voorjaarsvergadering 23 maart 2013. Foto’s lezing Gerard Rosema over veredelen.

’Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: In Memoriam de heer R. van Willigen 
en mevrouw P. den Hartog-Weeda. Verslag busreis 28 juli 2012. Fuchsia in woord en beeld: 
“Danny Kay”. Nieuwe leden stellen zich voor. 

’t stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Verslag najaarsvergadering 13 oktober 2012. 
Kort verslag ledenraad-vergadering van 3 november 2012. Busreis 2013. Fuchsiagalmijt.

’De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 4: Verslag met foto’s van de najaarsvergadering 6 oktober 
2012. Winnaars Vriendendag. Fuchsiagalmijt.

’peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 1: Voorzitterschap NKvF. 
Verslag 2e contactmorgen 15 september 2012. Verslag najaarsbijeenkomst 15 oktober 2012. 
In Memoriam Jan van den Heuvel. Cursus “Hebben en houden van fuchsia’s”. Viering 25 jarig 
bestaan van de vereniging op 27 oktober 2012. De fuchsia’s van mijn vader Nic Wester. Reis-
verslag van de heer de Vries over reis naar Zuid-Afrika. Orchideeën: De Phalaenopsis.

Westminster Chimes Foto: Sigrid van Schaik

12

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 1 • Februari 2013



FeBruari 2013
09 Regio 7, Veluwe. Lezing door Sjaak 

Boswijk over gewasbestrijding 
en voeding.

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

MaarT 2013
14 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Jaarvergadering te Hilversum.
16 Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering. Spreker: Gerard Rosema.
16 Regio 4, Flevoland e.o. Voorjaarsvergadering.
16 Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering om 14.00 uur, zaal Regenboogkerk.
16 Regio 11, Nood Holland Midden. Jaarvergadering.
23 Regio 5, Twente-Salland. Busreis naar kwekerij Michiels in België.
23 Regio 8, Zuid-Gelre. Algemene ledenvergadering, aanvang 14.00 uur.
23 Regio 17, Rijnland. Voorjaarsledenvergadering in Beinsdorp om 14.00 uur.
23 Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering in Krimpen aan den IJssel.
30 Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.

april 2013
08 Regio 5, Twente-Salland. Algemene Ledenvergadering.
13 Regio 9, Noord-Holland Noord. Regio-uitje naar Van der Velde in Heerde en rondvaart in 

Giethoorn.
13 Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
18 Regio 6, Oost Gelderland. Jaarvergadering.
20 Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Vogel over de westkust van Zuid-Afrika.
27 Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
27 Regio 11, Noord Holland Midden. Stekkenmarkt.

Mei 2013
04 Regio 4, Flevoland e.o. Ledeninformatiemiddag in IJsselmuiden.
04 Regio 6, Oost Gelderland. Stekkenbeurs.
04 Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt bij TuineXtra in Noordwijk om 09.00 uur.
08 Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken bij familie de Groot in Hillegom.
11 Regio 8, Zuid-Gelre. Afsluiting van he t seizoen, aanvang 14.00 uur. 
17 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
18 Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
25 Regio 9, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst van het seizoen met lezing van de heer 

Jim v.d. Hoek over bestrijdingsmiddelen van de fa. Bayer.
25 Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.

Kalender
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Juni 2013
17 Regio 5, Twente-Salland. Laatste ledenbijeenkomst voor de vakantie.
17 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst te Hilversum.

Juli 2013
13 Regio 4, Flevoland e.o. Tuinentocht in het kader van het 25-jarig bestaan.
26 t/m 04 aug. Florashow in het openluchtmuseum te Ootmarsum.

augusTus 2013
02 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Feestelijke opening Fuchsiashow te Laren.
03 t/m 08 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Fuchsiashow.

sepTeMBer 2013
06, 07 en 08  Regio 4, Flevoland e.o. Fuchsiapresentatie in Luttelgeest in het kader van het 

25-jarig bestaan.
07 Vriendendag bij de Orchideeënhoeve te Luttelgeest.
14 Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp om 14.00 uur.

OkTOBer 2013
05 Regio 4, Flevoland e.o. Najaarsbijeenkomst.
05 Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
19 Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
22 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst te Hilversum.

In de Fuchsiana van november 
2012 is aandacht geschonken aan 
de genomineerde nieuwe Neder-
landse fuchsia’s van dat jaar.
Fuchsia ‘Strike The Viol’ is een 
van deze fuchsia’s. De ervaring 
is, dat deze fuchsia zich door de 
felle weerkaatsing van het licht op 
een foto wat moeilijk laat van-
gen. De foto, die in de Fuchsiana 
is geplaatst, is jammer genoeg 
van mindere kwaliteit en doet te 
weinig eer aan deze fuchsia. Op 
verzoek van Mario de Cooker 
plaatsen wij daarom een foto die 
de bloem wat beter laat zien.

De redactie. ‘Strike The Viol'  Foto: Mario de Cooker
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Fuchsia’s in aquarel – 71      Aat van Wijk.

‘gerrit van Veen’

Van Aspert, 2010 NL
‘Whiteknights Pearl’ x ‘Annabel’
Opgaand groeiende fuchsia die rijk bloeit met opvallende kleurstelling. De buis is crème met een 
groene zweem, de kelkbladen rood en de kroon is paarsblauw. De plant is winterhard! Genoemd naar 
dé kenner van winterharde fuchsia’s, nauw betrokken bij het eerste winterhardenproject in Velp en 
schrijver van het onvolprezen boek: ‘Winterharde Fuchsia’s’.
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Na al die Fuchsianaloze maanden, zonder het 
schrijven van mijn “Product”, valt het niet mee 

”het rit weer aan te nemen” zo midden in het wintersei-
zoen, waarin je afstand neemt van je fuchsia’s. Die, zo lang het niet 

vriest, alleen maar niet te nat en niet te droog moeten worden, waarbij het 
laatste minder fataal is. Vriest het wel, waarvan we hier in het Westen vrijwel verschoond 

bleven, dan is zorg voor de verwarming eigenlijk belangrijker dan aandacht voor de planten, wat ik 
tot mijn schande vorig jaar voor de eerste maal mocht ondervinden. Het voorbije jaar was een opmer-
kelijk jaar, los van de heftige februarivorst na een warme winter. De rest van het jaar was eigenlijk saai 
en onze fuchsia’s deden qua bloei weinig moeite om het een beetje op te vrolijken. Je zat nog te wachten 
op een uitbundige bloemenpracht en voor het zo ver kwam was het al over. Dat gold gelukkig maar 
ten dele voor afstammelingen van F. triphylla, die voor hun bloei niet afhankelijk zijn van een grote 
daglengte en waarvan er een paar in mijn kas en in de kelder nog steeds bloemen dragen. Niet alleen 
de fuchsia’s gedroegen zich ongewoon. Ik heb een hekel aan chemische bestrijding en slechts in uiterste 
nood grijp ik tegenwoordig naar de gifspuit. Dit, omdat ik weinig geloof hecht aan het resultaat van 
alternatieve middelen als afrikaantjes, knofl ook en brandnetelgier, waarvan het laatste ook nog in de 
juiste richting moet worden geroerd. Afgelopen jaar, juist terwijl ik voor mijn verjaardag een elektrisch 
pompende spuit had gekregen en dat moedigt je aan, kwam er niets van. Al het schadelijke gespuis als 
witte vlieg, bladluizen en dwergcicaden leek met vakantie te zijn en dit jaar was er, net als inmiddels 
lang geleden, zelfs in de kas geen spint op mijn fuchsia’s te vinden. Taxuskeverlarven leken net als een 
deel van de fuchsia’s in de kas bevroren te zijn. Ieder jaar tref ik in de nazomer ergens in mijn tuin fuch-
siaroest aan. Afgelopen jaar nergens! Kortom, mijn elektrische “Gloria prima 5” staat, samen met mijn 
collectie bestrijdingsmiddelen waarvan er inmiddels vast wel een paar uit de handel zijn verdwenen 
omdat ze het ook echt deden, te wachten op het komende seizoen. Dat wordt het seizoen van er op of 
er onder! Op blz. 173 van de vorige Fuchsiana heeft u “roodomrand” kunnen lezen dat de zo gevreesde 
fuchsiagalmijt voor onze poorten staat in de buurt van Antwerpen. Als onze verre voorvaderen in het 
voetspoor van Jan van Speijk wat fl inker waren opgetreden en de Tiendaagse Veldtocht wat glorieuzer 
was verlopen, zou deze kwalijke mijt zich zelfs al binnen onze grenzen bevinden. Gezien de afstand tot 
besmette plaatsen in Frankrijk komt dit vast niet door de wind, vlindertjes of bijtjes, maar hebben we te 
maken met puur mensenwerk, zoals dat ook het geval was met de import van deze Braziliaanse galmijt 
in Californië. Lieve mensen, mede-fuchsiafanaten, speel niet met vuur en breng alstublieft geen fuchsia’s 
of delen daarvan mee uit verdachte gebieden. Dat zou namelijk voor de fuchsialiefhebberij in Nederland 
de nekslag kunnen betekenen. Onderschat het gevaar niet want deze nare beestjes hebben ook kans 
gezien, ongetwijfeld met menselijke hulp, ondanks controles van de Plantenziektenkundige Diensten, de 
Atlantische Oceaan over te steken. Laten we ons verheugen op een mooi fuchsiaseizoen zonder onge-
node gasten, hopend dat de FAVV (Belgische PD) wel succes heeft met het in de kiem smoren van het 
gemelde gevaar en bij voorbaat genietend van de deze nazomer geplande Grote Latijns-Amerikaanse 
Fuchsiashow bij kwekerij Van der Velde. De heer en mevrouw Van der Velde bezochten ons zelfs deze 
herfst op doorreis naar Leiden om in het Museum van Volkenkunde de Zuid-Amerikaanse sfeer alvast 
op te snuiven.
Lisse, 1 januari 2013, H.J. de Graaff .

clXXXii
”het rit weer aan te nemen” zo midden in het wintersei-

zoen, waarin je afstand neemt van je fuchsia’s. Die, zo lang het niet 
vriest, alleen maar niet te nat en niet te droog moeten worden, waarbij het 

laatste minder fataal is. Vriest het wel, waarvan we hier in het Westen vrijwel verschoond 

product of 

   Holland
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‘Willie Tamerus’, Tamerus 1981 NL. AFS.nr: ----
Afstamming onbekend.

De Brabantse liefhebber Ad Tamerus bracht een aantal kruisingen op de markt, waaronder 

‘Willie Tamerus’, vernoemd naar zijn echtgenote. Dat betekent, dat dit de eerste was of een 

opvallend mooie, en dat laatste is zeker waar. Hij vernoemde trouwens meer familieleden zoals 

Audrey in 1986 en Anta in 2001. Onze losbladige cultivarlijst vermeldt ten onrechte dat ‘Willie 

Tamerus’ geen bessen draagt. De vruchtbeginsels zouden samen met de uitgebloeide bloemen 

afvallen. Dit klopt niet gezien de introducties met ‘Willie Tamerus’ als moeder (1 x Claes en 4 

x Massé), vermeld in de betrouwbare afstammingslijsten van Frans Peeters. Ook het stuifmeel 

is ruimschoots voor veredeling gebruikt. Wat niet zo verwonderlijk is, want de slanke elegante 

bloemen van de plant in roze en rode zelfs naar oranjerood zwemende tinten strelen het oog. 

Daarbij komt een vroege rijke bloei, met wel veel bloemen maar echt geen trossen, zoals de los-

bladige zegt, aan het einde van wilgachtig gebogen, goed vertakte twijgen. We mogen spreken 

van een halfhanger, eigenlijk de meest ideale natuurlijke groeivorm omdat je er alles van kunt 

maken. Ik zou kiezen voor een hang-vorm op een lichte zonnige plaats met de bloemen op 

ooghoogte.

H.J. de Graaff.
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Willie Tamerus  Foto: Sjaak Loef
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Delta’s Pim   Foto: Sjaak Loef
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‘Delta’s Pim’, Vreeke/van ’t Westeinde 2001 NL. 
 AFS.nr:----
‘Lechlade Magician’ x ‘Inferno’. 

‘Delta’s Pim’ was samen met ‘Delta’s Sara’ de laatste introductie van de Zeeuwse veredelaars-

combinatie Vreeke, van ’t Westeinde. In de periode waarin de oorspronkelijke boomkwekerij 

“Westhof”, met als specialiteit walnoten, nog toonaangevend in fuchsia’s was, bracht dit koppel 

een dertigtal fuchsia’s op de markt in navolging van Rina Felix, de echtgenote van de heer van 

’t Westeinde Sr. In de namen vinden we steeds het voorvoegsel Delta’s. Toen het bedrijf met 

de verkoop van fuchsia’s stopte, betekende dit uiteraard ook dat er een eind kwam aan een 

vruchtbare samenwerking op veredelingsgebied. De paarse kleur in de bloembuis en kelk van 

‘Delta’s Pim’ combineert mooi met de paarsrode tinten van de kroon en verraadt de gedeeltelijk 

Nieuw-Zeelandse afkomst, zoals die ook wordt aangetoond door het grijze (eigenlijk een meng-

sel van crème en blauw) stuifmeel. De natuurlijke groei is opgaand. De beste kweekwijze is die 

van een struik in gefilterd licht en met enige voorzichtigheid (Zeeland is het minst koude deel 

van ons land) blijvend in de volle grond. Voor mij bestaat die voorzichtigheid uit het nemen van 

een aantal stekken om die in de kas of een niet zonnige vensterbank vorstvrij te overwinteren. Je 

weet maar nooit met zo’n plant die nog maar zo kort in een periode met weinig echte winters 

in omloop is. En de winterhardheid van fuchsia’s in het Nederlandse klimaat blijft betrekkelijk.

H.J. de Graaff.
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uiTgeBreiDe
Technische
cOMMissie

In deze rubriek vindt u allerlei nieuws over de verschillende groepen die onder de uTc vallen.
De uTc bestaat al sinds 1982 en bestond toen uit een researchgroep, een speciesgroep, een 
veredelingsprojectgroep, een beschrijvingsgroep, een determinatiegroep en een stekkenproject-
groep.
De tijden zijn sindsdien veranderd en zo ook de uTc. Vooral het verdwijnen van de veredelings-
groep, de basis voor vernieuwing van het sortiment, is bijzonder jammer.
Wel is er nog een aantal ‘losse’ veredelaars verspreid over het land. Een (te) klein aantal daarvan 
brengt zijn nieuwe selecties naar de keuring van de NKvF.

Op dit moment zijn de volgende groepen binnen de uTc actief:

•	 Botanische Groep;
•	 Beschrijvingsgroep;
•	 Studiegroep Winterharde Fuchsia’s;
•	 Keuringen, onder leiding van de BCK (= Begeleidingscommissie Keuringen);
•	 Keuringscommissie.

Om geïnteresseerde leden van de NKvF kennis te laten maken met de uTc, zal er een uTc-dag 
worden georganiseerd in 2013 en wel op zaterdag, 25 mei.
Zet deze dag alvast in uw agenda. 
Op deze dag willen wij alle onderdelen van de uTc bespreken en uitgebreid voor het voetlicht 
brengen. De onderdelen die wij willen belichten zijn:

•	 De botanische fuchsia’s (de botanische groep);
•	 Het veredelen van fuchsia’s; 
•	 Het keuren van de planten (de BCK);
•	 Het beschrijven van de planten (de beschrijvingsgroep);
•	 De winterharde fuchsia’s (Studiegroep Winterharde Fuchsia’s).

Hoe het programma er voor deze dag precies zal uitzien moet nog verder worden uitgewerkt. 
Wij willen diverse sprekers uitnodigen die iets kunnen vertellen over deze onderdelen.
Deze uTc dag zal centraal in het land gehouden worden. De precieze locatie is nog niet bekend. 
Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor deze speciale dag dient u zich op te geven bij de voorzitter (Jan de Groot) of de secretaris 
(Gerard Rosema) van de uTc.

G. Rosema  of bij J. de Groot
Harmelerwaard 17a  Biesenkamp 57
3481 LC Harmelen  8081 JA Elburg
Tel. 0348 442965  Tel. 0525 682564
E-mail grosema@planet.nl   E-mail r.degroot7@chello.nl
Aanmelden tot 1 april 2013, dit is geen 1 april grap.
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BOTanische grOep.

De eerstvolgende vergadering van de Botanische Groep is zaterdag 23 februari 2013, Jasmijn-
straat 6, 3732 BC in De Bilt.

sTuDiegrOep winTerharDe Fuchsia’s.

Zoals bekend heeft vorig jaar op het proefveld in Heerde de winter goed huisgehouden. Geen 
van de te testen planten heeft het overleefd. Op de laatste evaluatievergadering keuringen is 
dit probleem aan de orde geweest. Hierbij is besloten alle veredelaars weer in de gelegenheid 
te stellen opnieuw planten in te sturen en wel of in mei 2013 of, als men onvoldoende geschikt 
materiaal heeft, in mei 2014. Laat u het de secretaris van de groep even weten indien u van deze 
gelegenheid gebruik wenst te maken.

keuringen
Er is verder besloten dit jaar weer 3 keuringen te organiseren en wel op de volgende data: 

 ❖ Zaterdag 20 juli 2013
 ❖ Zaterdag 17 augustus 2013
 ❖ Zaterdag 14 september 2013

De keuringen worden weer op de gebruikelijke locatie, Jasmijnstraat 6, 3732 BC in De Bilt, 
gehouden.

OVerig uTc nieuws: FuchsiagalMiJT
Niet zo lang geleden is er een brief naar alle regio’s gegaan over de fuchsiagalmijt. In deze brief 
stond hoe te handelen als men het vermoeden had dat de fuchsiagalmijt in de planten voor-
kwam. Nu blijkt, ondanks de brief die wij hierover hadden gekregen, er toch iets te zijn veran-
derd. De PD (Plantenkundige Dienst) is een onderdeel geworden van de NVWA (Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit).
Hoe moet men nu te werk gaan als men verdachte planten ontdekt?
Men moet verdachte planten melden bij de NVWA, dit kan men op de volgende manieren 
doen:

 ➘ Telefonisch via het gratis nummer van de NVWA op nummer (0800) 0488 waar u kunt 
melden dat u vermoedt dat u de fuchsiagalmijt in uw planten heeft.
De NVWA bepaalt vervolgens of de melding voldoende serieus is om een inspecteur langs 
te sturen.

 ➘ Ook kunt u een mogelijke melding (het liefst voorzien van een foto van de fuchsiagalmijt 
en plaats van aantreffen) mailen naar info@nvwa.nl met vermelding van uw naam en tele-
foonnummer.

 ➘ Verder kunt u op de website van de NVWA een vragen- of een meldingsformulier invullen. 
Dit kan op de volgende wijze: ga naar de website www.nvwa.nl . Vervolgens rechts op de 
pagina onder het kopje “Voor burgers” kunt u via de tab ‘stellen van vragen en indienen van 
meldingen/klachten’ het formulier invullen.

Wij hopen dat u hierbij voldoende bent ingelicht hoe u moet handelen als u verdachte planten 
mocht ontdekken. 
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ZOEK DE JUISTE DRIE NAMEN UIT DE 
VOLGENDE ZES:

1. ‘Lisa’
2. ‘Gerrie Spek Hoff meier’
3. ‘Anna Marie’
4. ‘Kit Oxtoby’
5. ‘Bonnie Lass’
6. ‘Agnes de Ridder’ 

Uw oplossing vóór 6 maart 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 bete-
kent 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 69:

1. ‘Mrs. W. Rundle’ 
2. ‘Win Oxtoby’
3. ‘Parel van Brabant’

Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 69 kwam ‘uit de bus’: de 
heer H. van Aspert uit Arnhem.

ZOEK DE JUISTE DRIE NAMEN UIT DE 
VOLGENDE ZES:

1. ‘Lisa’
2. ‘Gerrie Spek Hoff meier’
3. ‘Anna Marie’

fotopuzzel 70

1. 2. 3.
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andere kuipplanten (18)
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.

passiflora – passiebloem
De passiebloem heeft zeer opvallende bloemen in allerlei kleuren, vormen en kweekwijzen. De 
bloeitijd is van de zomer tot de herfst. Het is een klimplant die flink kan woekeren.
De herkomst is Zuid-Amerika. De meeste soorten geven oranje of gele vruchten.
Bijna iedereen kent wel de blauwe variëteit P. Caerulea en de witte P. Constance Elliott.
Deze twee zijn de enige soorten die in de volle grond matige vorst overleven als ze wat ouder 
zijn. Afdekken is toch aan te bevelen; de laatste twee winters zijn er vele bevroren.

In de pot gekweekte soorten moeten vóór de vorst naar binnen. Ze kunnen dan flink gesnoeid 
worden. Ook in het donker kunnen ze overwinteren, maar verliezen dan wel het blad. Voorkom 
uitdrogen (nevelen). De overwinteringstemperatuur is nogal verschillend en loopt van 5°C tot 
15°C, afhankelijk van de soort.

Opkweek en verzorging
Eind maart worden de jonge planten overgepot; de oudere exemplaren om de 2 tot 4 jaar in 
standaard potgrond. Terugsnoeien tot 4–5 ogen; de blauwe en witte, die in de volle grond staan, 
snoeien we pas eind april. De jonge planten plaatsen we dan op een lichte, warme plaats.
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Eind mei kunnen ze naar buiten tegen een warme zuidmuur met behulp van een klimrek. 
Tijdens de bloei goed vochtig houden en om de 14 dagen licht bijmesten. Geef niet te veel mest, 
want dat leidt tot veel blad en weinig bloem.
Mocht de plant gaan woekeren dan kan rustig teruggesnoeid worden.

Vermeerderen
In het voorjaar kan gezaaid worden onder glas bij een temperatuur van 20°C tot 25°C. Gebruik 
verse zaden. Deze zaailingen zijn niet altijd soortecht.

Stekken lijkt dan beter: het hele jaar onder glas bij een temperatuur van 20°C tot 25°C met een 
tussenstek van 2-3 bladparen. In de zomer kan dit op dezelfde manier met een verse kopstek.

Ziekten en plagen
Ziekten en plagen komen nauwelijks voor.

Tip
Als je een passiflora gaat kopen, vraag dan beslist een beschrijving. De diverse soorten kunnen 
ook in hun verzorging nogal uiteenlopen. De P. alata bijvoorbeeld geeft alleen maar vruchten 
als hij in de kas blijft en overleeft de winter niet beneden 15°C.
 
Frans van der Vorst
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Botanische Fuchsia’s. 11. 
We gaan dit keer een begin maken met de sectie Hemsleyella. 
De heer William Botting Hemsley was een eeuw geleden een bekend botanicus en zijn naam 

is als eerbetoon daaraan aan deze 
sectie verbonden.
Deze sectie is redelijk uitgebreid. 
Hiertoe behoren momenteel 15 
soorten. Het is de sectie van de 
knolvormers. De meeste soorten 
krijgen een kluwen van knolletjes, 
net een aardappel, alleen zitten de 
knolletjes voor een groot deel bo-
ven de grond. Ze komen zowel op 
de grond als epifytisch levend voor. 
In epifytische vorm hebben ze meer 
verdikte, vlezige wortels, zoals bij de 
sectie Ellobium. 
Een ander opvallend kenmerk van 

deze sectie is het ontbreken van kroonbladeren.
De hele sectie komt voor op de altijd vochtige hellingen en in rotsspleten in de nevelwouden 
van het Andes-gebergte, van Noord-Peru tot in Venezuela. Het is dezelfde streek waar het 
grootste deel van de sectie Fuchsia voorkomt. Alleen groeien de Hemsleyella’s onder veel extre-
mere omstandigheden. Sommige soorten zelfs tot boven de 4.000 meter. 
Ze hebben zich daar heel goed aan aangepast en daarvoor een heel strenge, seizoengebonden 
leefwijze ontwikkeld.
Over het algemeen bloeien ze in de droge winterperiode, ze hebben dan geen blad. In deze 
droge periode zijn ze afhankelijk van het reservevoedsel en water dat in hun knollen of verdikte 
wortels is opgeslagen. De bloeitijd is maar kort. Maar wel opvallend. Op het kale hout, met 
meestal heel opvallende kleuren om de kolibries aan te trekken. 
In de regenperiode daarna kennen ze een explosieve groei.
In Nederland groeien ze de hele zomer, soms ook wel met bloei. Maar in de winter verliezen ze 
in de kas hun blad om dan in maart, of eerder, te bloeien. Van de 15 soorten zijn er 6 in Neder-
land en een nog onbekende. Of dat num-
mer 16 is, of één van de nog niet aanwezige 
soorten, is de vraag. Ik denk het laatste.
We gaan de soorten op alfabetische volg-
orde langs en beginnen dan met F. apetala. 
In deze naam komt de eigenschap van de 
hele sectie naar voren, dat de bloemen 
geen petalen, geen kroonbladeren hebben. 
Dit was de eerste species die gevonden 
werd zonder petalen, vandaar dat deze 
soort deze naam heeft gekregen. Dat was in 
1779 door Hipolito Ruiz en Jose Pavon en 
hij is door hen voor het eerst beschreven 

F. apetala knollen

F. apetala
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en benoemd in 1802. 
Het is een laag bijna kruipend 
struikje op mos- en humusrijke 
grond, maar hij groeit ook als 
epifyt op vochtige boomstam-
men. De knollen zijn tot 5 bij 8 cm. 
groot, aardappelgrootte dus. Bij 
mij in de pot blijven ze wat kleiner. 
De bladeren zijn tot 5 cm. lang en 
staan afwisselend. Hij heeft hel-
rode tot lichtoranje bloemen van 
ongeveer 3,5 cm. lengte in kleine 
trosjes. Het afgelopen jaar heeft 
hij bij mij de hele zomer doorge-
bloeid. Bij elk nieuw bladpaar kwa-

men er ook weer bloemen uit de oksels. Maar in de winter zijn de trossen wat groter. De bessen 
zijn eerst groen, worden dan geel en dat gaat bij verdere rijping over in helderrood.
F. cestroides is een wat grotere struik, rechtop of wat overhangend, tot wel 3 meter hoog. Hij 
heeft wat kleinere bloemen van ongeveer 2,5 cm. die in clusters bij elkaar staan, zowel eindstan-
dig als uit de bladoksels. De kleur is helrood tot lavendelkleurig. De bloei lijkt op een afstandje 
wel wat op die van de kuipplant Cestrum, vandaar ook de naam cestroides. Deze naam is hem 
gegeven in 1940 door Georg Schulz-Menz. Het is een heel zeldzame soort in het noorden van 
Peru. 
De bessen zijn eerst geel en later rood. De bladeren zijn wel 10 cm. lang en maar 1,5 cm. breed, 
dus lang en smal en ze staan tegenover elkaar. Het is hier een wat lastige groeier met dunne twij-
gen en hij vormt slecht knollen. Bij mij heeft deze soort nog niet gebloeid.
Dan de F. chloroloba. Dit is een tot 2 meter hoge struik, die tussen de rotsen groeit of ook epify-
tisch op bomen. De knollen zijn bijna rond tot 4 cm. dik. De bladeren zijn tegenoverstaand en 
12 cm. lang en 5,5 cm. breed, ze zijn dun papierachtig. De bloemen staan met een paar tot veel 
bij elkaar, komend uit de 
bladoksels of in eindstan-
dige trossen. Ze zijn tot wel 
7,5 cm. lang. Deze bloemen 
hebben een bleekoranje 
buis en papegaaigroene 
kelkbladen. Dat steekt leuk 
bij elkaar af. Deze ‘groen-
lobbige’ bloem gaf aanlei-
ding tot de naam chlorolo-
ba en is hem gegeven door 
Ivan Johnston. Helaas nog 
niet in Nederland.
F. garleppiana is een zeld-
zame en ongewone soort 
uit Bolivia. Het is een struik 
tot wel 4 meter hoog die 
soms in rotsspleten groeit, 
maar meestal epifytisch. 

F. apetala

Bessen van de F. apetala
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Ook deze soort heeft vrij 
forse knollen, van 8 bij 5 
cm. Hij heeft lichtgroene, 
ovale, afwisselende 
bladeren van 13 cm. lang 
en 7,5 cm. breed. Ook bij 
deze soort staan de bloe-
men met een paar tot 
veel bij elkaar, komend 
uit de bladoksels of in 
eindstandige trossen. 
Maar deze bloemen zijn 
wel 15 cm. lang en roze 
tot bleekroze van kleur. 
Hij is in 1893 beschreven 
door de Duitse botanici 
Otto Kuntze en Ludwig 
Wittmack en zij hebben 

hem vernoemd naar de Duitse zoöloog Gustav Garlepp, die planten van deze soort had gevon-
den op de vochtige hellingen van de Boliviaanse Andes en deze aan Otto Kuntze had gegeven 
ter bestudering.
Ook deze soort is (nog) niet in Nederland aanwezig.
De volgende keer gaan we verder met de soorten in deze sectie.

Henk Hoefakker

 

Kwekerij Katrien Michiels 

Kruisstraat 51, 2500 Lier – Koningshooikt, (Antwerpen) België 

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

 Bezoek onze Webshop!

www.fuchsia.be

 

Onze ‘Open deur dagen’ in 
2013 gaan door op :

16 & 17 maart

27 april tot en met 1 mei

Tijdens deze dagen krijgt 
elke betalende klant een 

gratis attentie! Mis dit niet !!!

Van harte welkom van dinsdag tot vrijdag van 9u-12u en 13u-18u. 
Op zaterdag van 9u-12u en 13u-17u. Op zondag van 9u-12u. Vanaf 

17 maart tot en met 26 mei ook open op zondagnamiddag van 
13u-17u.                                                                                          

Gesloten op maandag! 

Onze specialiteiten zijn :

 3100 soorten fuchsia
 1000 soorten 

Pelargonium
 140 soorten 

Streptocarpus
 Geraniums
 Vaste planten
 Gewasbescherming
 Meststoffen
 Potten
 Potgronden
 Labels
 en alles om van uw 

hobby een succes te 
maken!

F. cestroides

- advertentie -
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TriphYlla’s.
Onder de ongeveer 15000 fuchsia-hybriden, die 
tot nu toe zijn ontwikkeld, is er een groep van on-
geveer 200 cultivars, die tot de triphylla-hybriden 
wordt gerekend. Het gaat dan om cultivars waar-
bij in de afstamming Fuchsia triphylla (zie foto 1) 
voorkomt. Binnen deze groep van triphylla-hybri-
den heerst er enige verwarring. Triphylla-hybriden 
kan men namelijk in verschillende categorieën 
indelen.

Allereerst zijn er de ‘echte’ triphylla-hybriden. Ze 
zijn te herkennen aan hun trosvormige bloei-
wijzen aan het eind van de twijgen. De bloemen 
hebben een lange smalle bloembuis, korte kelk- 
en kroonbladeren en zijn oranjerood van kleur. De 
bladeren zijn fluwelig en olijfgroen tot brons van 
kleur; de bladnerven zijn vaak roodpaars gekleurd. 
Typische vertegenwoordigers van deze groep 
zijn ‘Thalia’, ‘Gartenmeister Bonstedt’ en ‘Mary’. 
Veel van deze fuchsia’s zijn ook als ‘graf-fuchsia’s’ 
bekend, omdat ze vaak bij graven worden aange-
plant.

De tweede groep van triphylla-hybriden mist bovengenoemde kenmerken: de bloemen groeien 
niet meer in trossen, maar in de oksels van de bladeren, de bloembuis kan verdikt zijn, de kelk- 
en kroonbladeren vergroot, de bladeren verliezen hun typische bronskleur.
Een vroege vertegenwoordiger van deze groep is ‘Leverkusen’. 
Er zijn ook vele tussenvormen ontstaan, waarbij de kenmerken vervagen en waarbij planten 
voorkomen met zowel bloemen in trossen als in de oksels van de bladeren. Verder zijn er 
triphylla-hybriden, waaraan men niet duidelijk ziet, dat het triphylla’s zijn. 
Zo is bijvoorbeeld ‘Small Pipes’ als je naar de ouders kijkt, F. paniculata x F. triphylla, een echte 
triphylla-hybride, maar uiterlijk lijkt hij er niet meer op. Hij lijkt meer op de moeder, de ‘sering-
bloeiende-fuchsia’ F. paniculata. 

Nog verwarrender wordt het als we er de hybriden bij betrekken, die op een triphylla lijken, 
maar het niet zijn. Ze hebben echter wel de typische eigenschappen, die aan een triphylla doen 
denken. Zo is ‘Grasmere’ (F. cordifolia x F. lycioides) geen triphylla-hybride, maar heeft wel een 
bloembuis die aan triphylla doet denken. Vele andere cultivars zonder triphylla-bloed hebben 
bloemen van het triphylla-type, zoals bijvoorbeeld ‘Highland Pipes’ (F. magdalenae x F. excorti-
cata).

Nu terug naar de echte triphylla-hybriden.
De groei van de meeste triphylla’s is recht opgaand, maar er zijn ook hangers bij, bijvoorbeeld 
‘Mantilla’, ‘Trumpeter’ en ‘Pangea’. De meeste triphylla’s bloeien zeer rijk en verblijden ons het 
hele seizoen met een permanente bloemenpracht. De meest voorkomende bloemkleur is rood 
en oranje, maar er zijn er ook met een andere bloemkleur zoals roze, zalmroze, lila, aubergine, 

Foto 1: Fuchsia triphylla 
(foto H. Eggenberger)
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paars en zelfs wit (wit-roze).
In het algemeen zijn triphylla’s goed tegen de 
zon bestand, ze hebben zelfs de zon nodig om 
zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar ze zijn 
erg vorstgevoelig. De overwintering van trip-
hylla-hybriden dient dan ook plaats te vinden 
op een lichte standplaats en bij temperaturen 
tussen 8° en 12°Celsius. Triphylla’s zijn dus niet 
geschikt voor overwintering in een kuil of kist. 
Het terugsnoeien moet voorzichtig gebeuren; 
oudere goed groeiende planten verdragen 
een terugsnoei tot 1/3, bij jongere planten 
verwijdert men alleen de twijgen, die hebben 
gebloeid. Ook het nijpen dient voorzichtig 
uitgevoerd te worden. De cultivars, die aan het 
eind van de takken bloeien, hebben vervolgens 
12 weken nodig voordat ze gaan bloeien. Het 
verdient daarom aanbeveling om een deel van 
de twijgen te toppen. De niet getopte twijgen 
bloeien snel en geven de getopte de tijd om 
uit te groeien. Deze groep fuchsia’s heeft een 

tendens tot kaal worden van het onderste deel van de plant, doordat bladeren geel worden en 
afvallen.

De veredeling van triphylla-hybriden begon rond 1900, vooral in Duitsland. De eerste ontwik-
kelde triphylla-hybriden zijn:
‘Eros’ (Lemoine, Frankrijk, 1878)
‘Rubin’ (Vieweg, Duitsland, 1893)
‘Mary’ (Bonstedt, Duitsland, 1894)
‘Superba’ (Veitch, Groot-Brittannië, 1895)

Een zeer fraaie en bekende triphylla is ‘Andenken an Heinrich Henkel’ van Berger/Rehnelt, 
Duitsland, 1897. Over deze fuchsia gaat het volgende verhaal. F. triphylla moet in 1895 in Duitse 
botanische tuinen zijn ingevoerd. Alwin Berger van de Botanische Tuin Greifswald maakte 
daarmee in 1896 verscheidene kruisingen. Rijpe vruchten daarvan gaf hij aan F. Rehnelt van 
de Botanische Tuin in Giesen. Dat leverde een aantal veelbelovende zaailingen op, die in 1898 
door Herr Henkel uit Darmstadt werden opgemerkt. Hij kocht ze allemaal op en bracht ze toen 
onder de naam ‘Andenken an Heinrich Henkel’ op de markt. Andere bronnen meldden dat de 
kruisingsouders F. corymbiflora en ‘Magnifica’ zijn.
Een belangrijke rol bij de ontwikkeling van triphylla-hybriden speelde Carl Bonstedt uit Duits-
land. Hij begon met F. triphylla te kruisen en maakte daarbij gebruik van F. fulgens en F. boliviana. 
Zo ontstonden er tussen 1904 en 1906 de bekende cultivars ‘Koralle’, ‘Thalia’, ‘Gartenmeister 
Bonstedt’ en ‘Traudchen Bonstedt’. De genoemde ‘Thalia’ moet niet worden verward met de 
‘Thalia’ van Turner (Groot-Brittannië, 1855); dit is namelijk geen triphylla-hybride, maar een 
zaailing van ‘Sidonia’ (Smith, GB, 1851), een Venus Victrix-zaailing.
In 1912 kwam Sauer (Duitsland) met ‘Obergärtner Koch’ op de markt.
Een belangrijke rol speelt ‘Leverkusen’ van Hartnauer (Duitsland, 1923). Het is een zaailing van 
‘Andenken an Heinrich Henkel’ en wijkt als eerste af van het bekende karakteristieke triphylla-

Tryphilla Trumpeter Foto: Sigrid van Schaik
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type. Vervolgens gebeurt er een hele tijd niets op 
het gebied van het ontwikkelen van triphylla-ty-
pen. Pas in de veertiger jaren van de vorige eeuw 
kwam het weer op gang en wordt het internatio-
naler. Reiter (USA) komt in 1946 met ‘Trumpeter’ 
en in 1948 met ‘Mantilla’. In 1964 komt Goulding 
(GB) met ‘Golden Arrow’, in 1966 Raiser (GB) 
met ‘Billy Green’ en in 1968 van Suchtelen (NL) 
met ‘Tourtonne’; in 1974 komt Baker/Dunnet 
(GB) met ‘Stella Ann’ en in 1976 Nutzinger (Oos-
tenrijk) met ‘Elfriede Ott’.
Daarna beginnen gerenommeerde veredelaars 
zoals Wright (GB), Goulding (GB), Bielby (GB), 
Bögemann (D) en De Graaff (NL)  met het inkrui-
sen van nieuwe species, zoals F. denticulata, F. pro-
cumbens en F. excorticata. Zo ontstonden nieuwe 
vormen en kleuren, zoals bij ‘Whiteknights Ruby’, 
‘Maori Pipes’, ‘Hokusai’. Met ‘Our Ted’ bracht 
Goulding in 1987 voor het eerst een witte (wit-
roze) triphylla op de markt. Deze is echter niet 
gemakkelijk in de teelt. De eer de eerste witte 
triphylla veredeld te hebben valt Drude Reiman uit Nederland ten deel. Haar gelukte dat kunst-
stukje in 1983 met ‘Challenge’. 
Met Waldenmaier, Van den Berg en Van der Post uit Nederland, Gaucher en Massé uit Frankrijk 
en Michiels uit België zijn er de laatste tijd meer triphylla-hybriden op de markt gekomen.
Met ’Firecracker’ van Riddings (GB) is er nu sinds 1990 ook een bontbladige triphylla-cultivar.
Ik wens u veel plezier in de omgang met de rijkbloeiende, zonminnende triphylla’s, of het nu 
echte triphylla-hybriden zijn of cultivars die er op lijken. 

Hans Eggenberger, 2008

Bronnen: Les Fuchsias Hybrides de F. triphylla, B. Gaucher, SNHF Eté 98
Triphyllas-What are they? Elsi Sydnor, Fuchsia Fan 5/97
Fuchsia Triphylla Hybriden, D. van Delen, Fuchsiana Dec. 1979
Growing and showing Fuchsia triphylla hybrids, P. Heavens
The checklist of species, hybrids and cultivars of the genus fuchsia, L. Boullemier

Einige unter den Kindern von triphylla: J.J. Lennel (zie pagina 32)

Vertaald door G.J. Rosema

Tryphilla Firecracker Foto: Sigrid van Schaik
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Mijn “tweehonderdfranker” 
Onder deze titel schreef ik in een Postillon (red: Postillon is het tijdschrift van de Zwitserse 
fuchsiavereniging) – in een uitgave van 1995, dus na de tentoonstelling op slot Werdenberg, die 
immers in 1994 plaats vond – een artikel over mijn “Hidcote Beauty”, dat ik nu hier weergeef.
(Plaats van handeling: slot Werdenberg, tijd van handeling: juli 1994) “Elfi, kom vlug, er wil ie-
mand een fuchsia van je kopen!” Met deze woorden haalde Elsi Wellauer van onze tentoonstel-
lingskraam mij naar de hangpotten. Daar stond een meneer bij mijn “Hidcote Beauty”. Uitgere-
kend die wilde hij hebben! “Nee”, riep ik “die geef ik nog niet voor 100 frank!”
Het was een oude plant, doorsnee misschien 70 cm, in volle bloei en heel gezond. Ze zag er 
werkelijk prachtig uit met haar helder groene bladeren en de zacht wit/oranje klokjes en ik was 
echt verknocht aan haar.

“Ook niet voor 200 frank?” vroeg de geïnteresseerde heer. Ik hoefde niet eens te slikken – of het 
een echt aanbod of alleen maar een provocerende vraag was, kon ik niet beoordelen – in ieder 
geval verklaarde ik stellig, dat ik haar ook niet voor 200 frank wilde afstaan en dat niet slechts 
zei, om de prijs misschien nog verder op te drijven. Een beetje treurig ging de heer weg, mis-
schien dacht hij wel, dat ik niet helemaal normaal was, ik weet het niet.

Na de tentoonstelling, toen mijn “Hidcote Beauty” thuis weer op haar vertrouwde plek hing, 
bekeek ik haar een beetje trots, ik beken het, want dit aanbod had haar zo te zeggen “opgewaar-
deerd”. Toen ik haar vervolgens naar haar winterverblijf in de kelder bracht, vermaande ik haar 
nog de andere fuchsia’s niets van haar waarde te vertellen, omdat die misschien wel geel van 
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jaloezie zouden kunnen worden (of dit misschien de weg naar de veel gezochte gele fuchsia is?).
In de lente wachtte ik lang tevergeefs op het begin van het uitlopen en meer dan één keer ver-
weet ik haar – behoorlijk onaardig van mij – : “Is dat je dank voor het feit dat ik je niet verkocht 
heb? Vergeet niet, je bent een “tweehonderdfranker”! Eindelijk verwaardigde ze zich toch uit te 
lopen en ontwikkelde zich weer bijna zo mooi als in het jaar ervoor. Ze kreeg ook weer dezelfde 
plaats onder de met riet bedekte pergola, die haar en ook andere hangfuchsia’s heel goed be-
valt. En toen ontdekte ik deze zomer iets prachtigs! Eens, toen ik, met de gieter gewapend, in de 
buurt van de pergola kwam, vloog een vogel weg. Eerst besteedde ik er geen aandacht aan, toen 
dit voor de tweede keer gebeurde, keek ik toch wat nauwkeuriger en ontdekte dat een vogel 
begonnen was een nest te bouwen. En dat uitgerekend in de “Hidcote Beauty”! Het was een 
kwikstaartje. Wat een verstandig schepsel om onder dit dichte bladerdak, dat zijn jongen goed 
tegen de hitte van de zon en tegen de regen zou beschermen en in een hangpot hoog boven 
het gevaar van katten, een kraamkamer te kiezen! Ik was overgelukkig! In de zomer lagen er dan 
werkelijk 4 eitjes binnen in mijn “tweehonderdfranker”! Beeldde ik het me alleen maar in, dat ze 
me toefluisterde: “Zie je wel hoe goed het was, dat je me niet verkocht hebt?”

Het was onvermijdelijk af en toe om het nest heen water te geven, één keer mocht ik het zelfs 
doen, toen de moeder op de eitjes zat! Ze liet het toe zonder weg te vliegen, keek me alleen 
maar met grote ogen aan. En toen de jonge kwikstaartjes uitgekomen waren, bleven ook zij 
tijdens de korte gietprocedures dicht tegen elkaar aangedrukt in het nest. Mijn hart trilde iedere 
keer van vreugde over dit kleine (of toch grote?) wonder. Op een dag was het nest leeg, alle 
jongen waren in de vijandige wereld uitgevlogen. Of één van hen volgend jaar weer komt, zich 
zijn geboorteplaats herinnert, omdat die toch zo mooi en veilig was en die eveneens zal kiezen 
om een nest te bouwen? Ik hoop het in ieder geval en mijn tweehonderdfranker ook. Dit keer 

De oud geworden “Hidcote Beauty’’ van de auteur.
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stond ik haar toe, in de kelder de andere fuchsia’s van haar lotgevallen ’s zomers te vertellen en 
beloofde, haar de volgende lente weer op dezelfde plaats te hangen en ook het al lang geplande 
vogelbad en een drinkbak heel dicht bij haar neer te zetten.

Wat er van mijn “Hidcote Beauty “ is geworden, laat de foto uit zomer 2011 zien. De dame is 
oud geworden, ze is nu bijna 22 jaar. Haar doorsnee is ca. 120 cm. en omdat ze te zwaar voor 
me geworden is (ook ik ben oud geworden) moest ze deze zomer in de wintertuin blijven en 
zal ook daarin overwinteren. Bezoek van vogels krijgt ze hier natuurlijk niet, in plaats daarvan 
babbel ik met haar over tijden van weleer. Overigens heeft in de volgende jaren geen vogel meer 
een nest in haar gebouwd. 

Elfriede Buresch
Overgenomen uit de “Rundbrief 1/2012” van onze Duitse zustervereniging DDFGG en Oosten-
rijkse Fuchsienfreunde.
Vertaald door Margrie Zwagers.

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

Wij	leveren	ook	kokos potgrond, stekgrond 
en kokos stekpluggen.

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

Fuchsiapotgrond
voor	fuchsia	en	kuipplanten

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

	

- advertentie -

35

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                              nr. 1 • Februari 2013



Tryphilla Our Ted Foto: Sigrid van Schaik
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