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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF
Fuchsiana: Kopij voor het JUNI-NUMMER in 2013 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per 
e-mail verzonden, uiterlijk woensdag, 1 mei 2013, vóór 14.00 uur in het bezit te zijn van de 
redactie: Sparrengaarde 4, 2742DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

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

sturen aan de redactie: Sparrengaarde 4, 2742DM te Waddinxveen of e-mail: 
eindredactie@nkvf.nl. 
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Dit keer geen voorwoord van de voorzitter. De nieuwe voorzitter zal zich in 
het juni-nummer van Fuchsiana uitgebreid voorstellen aan de leden van de NKvF.

Fotopuzzel
Gelet op de uitslag van de enquête en het feit dat er per fotopuzzel slechts 
gemiddeld 5 à 7 oplossingen werden ingezonden zal vanaf deze editie de regelmatige 
verschijning van de fotopuzzel in Fuchsiana worden beëindigd. Het is de bedoeling 
dat de fotopuzzel alleen dan zal worden geplaatst indien daarvoor voldoende ruimte 
is in de betreffende Fuchsiana.

De oplossing van fotopuzzel 70 is:

 Foto nr. 1:  Anna Marie
 Foto nr. 2:  Gerrie Spek Hoffmeier
 Foto nr. 3:  Agnes de Ridder
 
De winnaar is dit keer de heer Henk Niesten uit Heemskerk. 
Gefeliciteerd!

Van de  

voorzitter

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

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

Maart 2013
Overleden:
De heer A.F.J. Broné Huizen
De heer P.H.M. Otten  Blaricum
Mevrouw J. Ardon  Assen
Mevrouw M. Hagen-van Dam Bussum

van het leden-  secretariaat

[Tiny v.d. Sande, ledensecretaris]
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Het is nog februari wanneer ik dit stukje schrijf. 
Ik kijk stiekem even naar buiten en het is helemaal wit. Een enkel 

paars vlekje dringt dapper door de witte laag heen. Voor mijn gevoel wil de winter maar 
niet wijken. Mijn fuchsia’s daarentegen hebben het voorjaar al helemaal in hun bol. Overal lange 
uitlopers en beginnende groene puntjes. Mijn Paniculata heeft zelfs al trosjes met knopjes.

Sinds ik mijn “bloemenkamer”, zoals mijn huisschilder dit kleine kamertje noemt, heb laten iso-
leren, begint voor de overwinteraars in de pot het voorjaar een stuk vroeger. Koud kan ik het er 
niet meer krijgen, behalve door ramen open te zetten, maar dat vinden de hibiscussen, lantana’s 
en bougainvilles niet leuk. Dus er moeten compromissen gesloten worden. Helaas is het voor de 
orchidee toch wat te fris geworden.

Vorige week heb ik de potaarde opgehaald en kan het oppotten weer beginnen. Ik kan bijna 
niet wachten... Mijn nieuwe tuinkasje staat al klaar om in elkaar gezet te worden.

Als redactielid is er nog een reden om vol spanning een paar maanden vooruit te kijken. Zoals 
in de vorige Fuchsiana al genoemd gaan we binnenkort, mede omdat we van drukker gaan ver-
anderen, de hele opmaak van de Fuchsiana zelf doen. We krijgen uiteraard eerst een cursus en 
we gaan samen met de drukker een kader vaststellen waarbinnen we dienen te blijven met het 
samenstellen van ons blad. Maar het wordt wel een stuk leuker om te doen. In juni gaan we een 
proefdruk doen en dan, na de zomer, de eerste echte druk van onszelf. Spannend. 

Dus over 2 Fuchsiana’s is het zover en hopen we u een geheel vernieuwde, zelf opgemaakte, 
maar wel even mooie Fuchsiana te kunnen aanbieden. 

Ria Nauta, redactielid Fuchsiana

van de    redactie

Micky Goult  Foto: Sjaak Loef
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UItGEbREIDE
tECHNISCHE
COMMISSIE
UtC-DAG: zAtERDAG 25 MEI

Wij nodigen alle belangstellenden, ook mensen die geen lid zijn van de UTC, uit om deze dag bij 
te wonen. U dient zich dan echter wel op te geven bij de voorzitter of de secretaris van de UTC. 
Dat kan nog tot uiterlijk 15 april 2013!
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

10.30 uur:  Opening door de voorzitter van de UTC.
10.35 uur:  Mededelingen/dagindeling.
10.45 uur:  Henk Hoefakker: Botanische fuchsia’s.
11.30 uur:  Mario de Cooker: Veredeling van fuchsia’s.
12.15 uur:  Lunch, zelf meebrengen. Voor koffie, thee, melk en karnemelk
 wordt gezorgd.
12.45 uur:  Hans van Aspert/Gerard Rosema: Winterharde fuchsia’s. 
13.30 uur:  Jan Workel: Keuringen.
14.15 uur:  Sigrid van Schaik: Beschrijvingsgroep.
15.00 uur:  Rondvraag.
15.15 uur:  Afsluiting.

Vergeet niet u op te geven bij:
Jan de Groot: tel. 0525-682564 E-mail: r.degroot7@chello.nl
Gerard Rosema:  tel. 0348-442965 E-mail: grosema@planet.nl

Zoals het er nu naar uitziet zal deze dag plaatsvinden in De Bilt: Jasmijnstraat 6.

Deelnemers: 9 inzenders met in totaal 27 planten. 

bOtANISCHE GROEP
De geplande vergadering van de Botanische Groep op 25 mei komt i.v.m. de UTC-dag te 
vervallen.

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. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat besloten is 
om alle veredelaars weer in de gelegenheid te stellen planten opnieuw in te sturen, en wel óf in 
mei 2013, óf als men onvoldoende geschikt materiaal heeft, in mei 2014. Laat u het even weten 
aan de secretaris van de groep indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken. 
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De secretaris van de groep is Hans van Aspert, tel.: 026-3512122
E-mail: van.aspert@12move.nl

KEURINGEN
Dit jaar zijn er weer 3 keuringen 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 in De Bilt gehouden.

Wij willen de veredelaars er op wijzen dat, zowel voor genomineerde als voor niet-
genomineerde planten die men bij de AFS wil registreren, 2 euro betaald dient te worden.

bESCHRIJVINGSGROEP
De beschrijvingsgroep heeft een nieuw formulier om de nieuwigheden te beschrijven. Zij denkt 
erover om de veredelaars deze formulieren zelf zoveel mogelijk te laten invullen. De kleuren 
worden dan door de beschrijvingsgroep ingevuld.
Dit kan voor de beschrijvingsgroep een geweldige verlichting betekenen. Dit jaar zullen we met 
dit concept gaan proefdraaien.

OPROEP
Waar zijn onze presentatieborden? Als u weet waar ze zijn, laat het dan weten. 
Neem daarvoor contact op met Jan de Groot.
We willen ze graag gebruiken voor de Vriendendag. 

Deze	  advertentie	  s.v.p.	  plaatsen	  (halve	  pagina)	  onder	  de	  laatste	  tekst	  van	  het	  artikel	  van	  de	  
UTC	  pagina	  08.	  Indien	  het	  qua	  vlakverdeling	  beter	  uitkomt	  is	  ook	  een	  andere	  plaats	  geen	  
bezwaar.	  
 
 
 
 
 
 

 

   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 Fuchsia Dagen: 
6, 7, 13 en 14 juli 

30 april 
Hemelvaartsdag 
2e Pinksterdag 

geopend 
van 11.00 to 16.00 uur! 

 

 

- advertentie -
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Andere kuipplanten (19)

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. 

Anisodontea capensis
De Anisodontea komt uit de familie van de malva-achtigen en is afkomstig uit Zuid-Afrika. De 
plant bloeit rijk met stokroosachtige bloemetjes van 3-4 cm. en bloeit bijna de hele zomer. De 
Anisodontea kan 1½ m. hoog worden.

Opkweek en verzorging
Omdat de plant wat vorst verdragen kan, is het mogelijk hem al vroeg naar buiten te brengen, 
maar pas desondanks toch op voor nachtvorst. Ze staan graag op een zonnige plaats met be-
schutting tegen de felle middagzon.
Er wordt wekelijks wat gemest en regelmatig water gegeven. Zorg wel voor goede drainage en 
maak eventueel wat extra gaten in de potbodem. Houd de plant vochtig, want bij te nat of te 
droog volgt er blad- en knopafval.
Het maken van een kroonboompje of zuil is goed mogelijk, zoals we dat ook met de fuchsia’s 
doen.

Winterberging
Bij de eerste nachtvorst is het toch verstandig de plant naar binnen te halen en zetten we hem 
op een lichte standplaats bij 7°-12° Celsius. Er wordt dan matig water gegeven. Bij een hogere 
temperatuur bloeit de Anisodontea door. Toch is dat niet verstandig, want de plant kan beter 
een rustperiode doormaken voor een goede bloei in de volgende zomer.
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Bij het binnenhalen kan ook een lichte snoei toegepast worden. Mocht er blad afvallen geef dan 
even geen water, maar nevel de takken tot er nieuw leven zichtbaar wordt.
In het voorjaar worden de planten overgepot in goed doorlatende potgrond; de oudere planten 
om de 2-3 jaar. Ook de wortels kunnen eventueel wat terug geknipt worden.
Eind april/begin mei kan de plant naar buiten. Verdere snoei vindt dan plaats, maar laat wel 
minstens 4 ogen staan.

Vermeerderen
Vermeerderen kan het beste plaats vinden door middel van kopstek gedurende het hele jaar 
onder glas bij 18° Celsius. Zaaien kan het beste in het voorjaar bij dezelfde temperatuur.

ziekten en plagen
Bij warm weer moeten we mogelijke witte vlieg en bladluis goed in de gaten houden.

TIP
In de winkel wordt Anisodontea vaak “geremd”* verkocht.

Frans van der Vorst

*De kwekers behandelen de planten met remstoffen, waardoor de groei geremd wordt, maar niet 
de bloei. Er ontstaat dan een compactere groei- en bloeiwijze.

Tristesse  Foto: Sjaak Loef
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REGIObLADEN EN REGIONIEUWS

’Bell’nproaties’ (Regio 3, Drenthe) nr. 1: Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 
maart 2012. Agenda algemene ledenvergadering op 23 maart 2013. Busreis 17 juli 2013 naar de 
tuinen van kasteel Twickel en naar de Wendezoele.

’De Fuchsiagroet’ (Regio 5, Twente-Salland) nr. 1: 10 jaar “De Fuchsiagroet”. Agenda Algemene 
Ledenvergadering 8 april 2013. Jaarverslag 2012. “Weetjes” over de fuchsia bijv. maken van kleur-
stof, wel of geen geneeskracht van de fuchsia, Fuchsiagelei met meloen of druiven. Busreis op 23 
maart 2013 naar Michiels in België.

’De Veluwse Fuchsia-Bode’ (regio 7, Veluwe) nr. 1: Agenda Algemene Ledenvergadering op 16 
maart 2013. Notulen voorjaarsvergadering 2012. Fuchsiafoto “Jos uut Twello”.

’Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 2: Agenda ledenvergadering 23 maart 2013. 
Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2012. Jaarverslag 2012. “On”kruiden 22: Achillea 
millefolium (Duizendblad). 25 topplanten voor de lente.

’Fuchsiaweelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 5: Agenda jaarvergadering op 23 februari 
2013. Notulen Ledenvergadering van 25 februari 2012. Leven met fuchsia’s Aat van Wijk.

’De Gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 1: Jaarvergadering 16 maart 2013. Stekken 
oppotten. Fuchsiavriendendag 7 september 2013. Semi-hydrocultuur.

’De Vier Jaargetijden’ (regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Jaarvergadering en 
ledenbijeenkomst 14 maart 2013. Bakerpraatjes en Waarheden. Wedstrijdstek 2013: Walz Luit. 
Jaarverslag 2012 secretariaat en Financieel verslag 2012. Notulen jaarvergadering op 29 maart 
2012. In Memoriam Paul Otten. Busreis 17 mei naar de Kijktuinen in Nunspeet.

’Rijnlands Regionieuws’ (regio 17, Rijnland) nr. 2: Activiteitenkalender 2013. Verslag 
bestuursvergadering 19 december 2012. Uitnodiging Algemene ledenvergadering op 23 maart 
2013 in Beinsdorp. Jaaroverzicht 2012. 

’Furore’ (regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Agenda voorjaarsvergadering op 23 maart 2013. 
Notulen voorjaarsvergadering 24 maart 2012. Jaarverslag secretariaat. Het belang van water 
geven en wanneer.

’Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Notulen Najaarsvergadering 20 oktober 
2012. Jaarvergadering op 23 maart 2013. Fuchsia in beeld: R.A.F. (Chanson 1942). Bladluis. 
Fuchsiagalmijt. 

’t Stekkie’ (regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Agenda Algemene Ledenvergadering 
op 30 maart 2013. Activiteiten 2013. Jaarverslag 2012. Busreis 2013. Notulen Algemene 
ledenvergadering 31 maart 2012.

’t Vrindje’ (regio 24, Midden-Brabant) nr. 1: Botanische fuchsia’s 19. De Fuchsiagalmijt. 
Algemene ledenvergadering 28 maart 2013. Verslag jaarvergadering 29 maart 2012. Fuchsia 
“Butterfly Dance”.
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’Fuchsia Koerier’ (regio 25, De Kempen) nr. 67: Fuchsiagalmijt. Agenda algemene ledenvergade-
ring 15 maart 2013. Verslag algemene ledenvergadering 9 maart 2012. Vlinders in de tuin. Hoe 
kies ik een hortensia? Fuchsia’s in de hitte. 

’Peel- & Maasfuchsia’ (regio 28, Noord en Midden Limburg) nr. 2: Bezoek aan “De Keukenhof” 
op 27 april 2013. Mini fuchsiashow op 13 en 14 juli in het Openluchtmuseum Eynderhoof te 
Nederweert-Eind. Jaarverslag 2012. Fuchsiagalmijt. Notulen algemene jaarvergadering 26 maart 
2012.

’Fuchsia Journaal’ (regio 29, Midden en Zuid Limburg) nr. 1: Eerste uitgave van het Fuchsia 
Journaal. Andere kijk op het verplanten van sneeuwklokjes. Nieuwe fuchsia’s stellen zich voor. 
Agenda jaarvergadering op 26 maart 2013. Stekkendag op 4 mei 2013.

LEzERSHOEK
Een nieuwe rubriek waar lezers contact kunnen leggen met andere lezers over 
fuchsia’s en alles wat daarmee te maken heeft.

De heer de Groot bijt het spits af en heeft de volgende oproep:

Ik ben enkele van mijn uitgebrachte cultivars kwijt en deze zou ik graag terug hebben. 
Wie kan mij helpen aan een stek van:
     - Marisca van der Kolk 
     - Marina Lokhorst 

Als iemand deze planten nog in bezit heeft zou ik dit graag horen. 
Graag reactie naar: 

Jan de Groot, 
Biesenkamp 57 
8081JA Elburg, tel. 0525 682564
e-mail: r.degroot7@chello.nl
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KALENDER

APRIL 2013
06 Algemene ledenvergadering NKvF.
08 Regio 5, Twente-Salland. Algemene Ledenvergadering.
13  Regio 9, Noord-Holland Noord. Regio uitje naar van der Velde in Heerde en rond-

vaart 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.
27 Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt te Bussum.
27 Regio 28, Noord en Midden Limburg. Bezoek aan “De Keukenhof” te Lisse.

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.
04 Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Stekkenmarkt op 4 mei 2013 in Stein.
08 Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken bij familie de Groot in Hillegom.
11 Regio 8, Zuid-Gelre. Afsluiting van het 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.
25 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Excursie naar bierbrouwerij te Heukelum. 

JUNI 2013
17 Regio 5, Twente-Salland. Laatste ledenbijeenkomst voor de vakantie.
17  Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst te Hilversum met 

lezing door Yvonne Zeelenberg.
27 Regio 24, Midden-Brabant. Contactbijeenkomst.

JULI 2013
13 Regio 4, Flevoland e.o. Tuinentocht in het kader van het 25-jarig bestaan.
13 en 14   Regio 28, Noord en Midden Limburg. Fuchsiaweekend. 
 In het Openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert-Eind.
14 Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Bezoek aan Limburgse tuinen.
17  Regio 3, Drenthe. Busreis naar de tuinen van Kasteel Twickel en naar de Wende-

zoele.
26 t/m 04 aug.  Florashow in het openluchtmuseum te Ootmarsum.
27 Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.

Kalender
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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
01  Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Inloopdag bij het IVN in Stein.
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 met 

lezing door Hennie van der Wilt.

NOVEMbER 2013
02 Ledenraadvergadering NKvF in Eemnes.
09 Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst.

Bali Hi Foto: Sigrid van Schaik
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Fuchsia’s in aquarel – 72  Aat van Wijk

‘Remembering Claire’
De Cooker, 2008 NL; AFS 7025; NKF 4710.

((F. juntasensis x F. inflate) x F. magdalenae)) x ((Checkerboard x Machu Picchu) x (Checker-
board x Machu Picchu)) x Wilson’s Pearls.
Zeer rijkbloeiende hanger met een verrassende kleurstelling. Uitermate geschikt voor een grote 
hangmand. Claire was het door de familie De Cooker gehouden varken als huisdier.
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Product of 
Holland CLXXXIII

In verband met de inhuldiging deze maand van de Prins van Oranje tot Koning 
Willem Alexander wil ik deze aflevering wijden aan oranje. Nadrukkelijk wil ik hiermee de 

republikeinen onder ons niet provoceren, tenslotte begonnen de Oranjes als Stadhouder van de 
“Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden” en werden ze pas koningen naar het voorbeeld van 
de Franse Lodewijk Napoleon. Oranje in fuchsia’s is een moeizaam begrip. Volgens de RHS-kleuren-
kaart komen zelfs de meest oranje fuchsia’s – species als F. magdalenae, F. triphylla of F. venusta 
– niet verder dan oranjerood en zijn vrijwel alle “oranje” cultivars alleen maar rood. Maar voor 
liefhebbers ligt dat anders: hebben konijnenhouders niet hun blauwe weners en kattenvrienden 
hun blauwe russen en bluepoint siamezen? Geen enkele leek op dit gebied zal ook maar aan blauw 
denken! In de geschiedenis van gecultiveerde fuchsia’s zijn de oranje cultivars laat ontstaan. Terwijl 
er in de hele negentiende eeuw nieuwe cultivars gekweekt werden, kwamen pas tegen het eind 
daarvan oranjeachtige nieuwigheden op de markt: eerst door het gebruik van vooral F. fulgens en 
daarna met behulp van F. triphylla in de vorm van triphyllahybriden. Hoewel in de beginjaren van 
de NKvF het bestuur veredeling door amateurs ontmoedigde, was er wel de uitspraak van onze 
eerste presidente mevrouw M.J. Meursing-Ferguson in het verenigingsblad van december 1967: 
“Wie van onze leden kweekt de dubbele oranje fuchsia?” Dat werd de eerste opdracht voor de op 
25 augustus 1979 opgerichte Veredelingsgroep en lukte mij in 1986 met ‘Golden Spade’ en Henk 
Waldenmaier het jaar daarop met ‘WALZ Triangel’ en weer een jaar later met de betere ‘WALZ 
Mandoline’. Helaas moesten we beiden gebruik maken van F. magdalenae als kruisingsouder, een 
species die niet echt bekend staat als ouder van houdbare nakomelingen. Een echt goede dubbele 
oranje cultivar is er, dacht ik, nog steeds niet en blijft een uitdaging naast de combinatie van een 
aubergine bloembuis en kelk met een oranje liefst dubbele kroon.

Veel aandacht van ons Koningshuis voor onze liefhebberij is er bij mijn weten nooit geweest. Wel 
was er voor de NT ’99 even sprake van de locatie ’t Loo, maar dat bleek toch wat problematisch 
en, achteraf gelukkig, werd gekozen voor de Keukenhof in Lisse. Andersom zijn er bijvoorbeeld in 
de naamgeving aanhankelijkheidsbewijzen genoeg. ‘Prince of Orange’ van de Engelse kweker Banks 
uit 1872 is de enige in onze cultivarlijst van de vijf met die naam die bekend zijn uit de negentiende 
eeuw. Mogelijk gaat het hier om onze stadhouderkoning Willem III, die door zijn huwelijk met 
Mary Stuart koning van Engeland werd. De namen ‘William van Orange’ en ‘Princess van Orange’ 
van de Amerikaan Haag kunnen daar ook wel mee te maken hebben. De Engelse veredelaar J.A. 
Wright (niet onze John) noemde in 1975 een gedeeltelijk oranje aanwinst ‘Orange King’. De laatste 
buitenlandse bijdrage ‘Die Schöne Wilhelmine’, Springer 1987, is mogelijk bij de auteur opgekomen 
bij het zien van een jeugdportret van onze Koningin Wilhelmina. Het vernoemen van personen 
is uitsluitend toegestaan na toestemming van de betrokkene. Dit geldt uiteraard ook voor leden 
van de Koninklijke familie. Noemen van de naam en titel mag dus niet. Carel Roes omzeilde dit 
probleem met ‘Maxima’ en ‘Maxima’s Baby’ respectievelijk uit 2004 en 2005. Tielko Koerts kreeg 
speciale toestemming voor ‘Prinses Amalia’ en ‘Prinses Catharina Amalia’, geïntroduceerd in 2006 
en ‘Prinses Alexia’ en ‘Prinses Ariane’ uit 2007. Zelf bracht ik in 1979 ‘Je Maintiendrai’ - de wapen-
spreuk van het Huis Oranje Nassau - en tot slot in 1980 ‘Oranje Boven’ in omloop. Beiden uiteraard 
redelijk oranje. 
Lisse, 5 maart 2013.

H.J. de Graaff.

product of 

   Holland
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‘Imperial Crown’, Haag 1953 US.      AFS nr: ----
Afstamming onbekend.  

                                                                              

De heren W. en R. Haag uit Arcadia (Californië) introduceerden van 1945 tot 1978 33 fuchsia-

cultivars. Ik weet niet of de familie, omdat die mogelijk oorspronkelijk uit Den Haag kwam, 

een band met ons land had, maar één van hun introducties heet ‘Princess van Orange’ (1951) 

en een andere ‘William van Orange’ (1952). Mijn keuze voor ‘Imperial Crown’ voor deze voor 

Nederland zo bijzondere maand berust op de licht oranje kleur en de naam die vertaald kan 

worden als ‘Rijkskroon’. De roze-oranje kleur van zowel bloembuis, kelk als kroon maakt dat Leo 

Boullemier in zijn beschrijving spreekt over “almost a self”, een term die in Engelse beschrijvin-

gen regelmatig voorkomt en zegt dat de hele bloem dezelfde kleur heeft, wat over het algemeen 

als positief beschouwd werd. ‘Imperial Crown’ is een vroege rijke bloeier, maar 30 april zal wel 

wat te vroeg zijn. De plant heeft ook nog de prettige eigenschap een natuurlijke hanger te zijn. 

De sierlijke enkele bloemen komen het best tot hun recht als de planten gekweekt worden in 

hangbakken op ooghoogte. In de tuin is een plekje in de volle zon of in ieder geval met veel licht 

het meest ideaal.

H.J. de Graaff.
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Imperial Crown Foto: Sigrid van Schaik

18

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden                       nr. 2 • April 2013



Insulinde  Foto: Sjaak Loef
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‘Insulinde’, de Graaff 1990 NL.       AFS nr: 2863
‘Göttingen’ x 'F. venusta'.

Deze cultivar uit de inmiddels grote groep afstammelingen van F. triphylla wordt gezien als één 

van de beste daarvan. Dankzij vader F. venusta zijn de kroonbladen voor deze groep vrij lang 

en is de bloemkleur meer oranje, terwijl de donker bronsgroene bladkleur van ‘Göttingen’, een 

echte triphyllahybride, bewaard bleef. ‘Insulinde’ is een forse opgaande groeier die ruimschoots 

vertakt en aan de uiteinden van die takken grote bloemtrossen maakt met wat afstaande bloe-

men, die samen met de grote donkere bladeren voor een stralend bloem/bladcontrast zorgen. 

Een lichte warme plaats in de tuin is gewenst gezien de afkomst maar ook in verband met de 

wat late bloei. Bloeit de plant eenmaal dan gaat ze door tot het eind van het seizoen. Ondanks 

de afstamming hoort ‘Insulinde’ tot de gemakkelijk te kweken fuchsia’s. Een extra warme of 

lichte plaats in de winterberging is niet nodig, maar vorst, zo leerde ik vorig jaar, is absoluut 

dodelijk. Stekken gaat gemakkelijk en behalve voor witte vlieg is deze plant weinig gevoelig voor 

ziekten en plagen.

‘Insulinde’ is genoemd naar het reusachtige eilandenrijk van voormalig Nederlands Oost-Indië, 

nu Indonesië, waarover onze Oranjevorsten op afstand regeerden. De naam werd het eerst ge-

bruikt door Multatuli in zijn Max Havelaar in 1860. ‘Insulinde’ is als zaaddrager en als pollendra-

ger bruikbaar voor veredeling: ‘Prestige’, ‘Gerharda’s Panache’ x ‘Insulinde’, is daar een sprekend 

voorbeeld van.
H.J. de Graaff.
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botanische Fuchsia’s. 12.
Vervolg van de Sectie Hemsleyella. Dit keer 5 soorten.

We beginnen met Fuchsia huanucoensis. Hij is maar op twee plaatsen gevonden in Centraal-
Peru. Hij groeide daar op 2.750-2.950 m. hoogte in de nevelwouden. Paul Berry heeft hem 
benoemd in 1985 naar Huánuco, het Peruviaanse departement waar de soort thuishoort. Het 
is maar een klein, laag klimmend struikje met smal elliptisch, ovale bladeren met een spitse top 
en basis, donkergroen en tegenoverstaand. Hij heeft maar weinig bloemen vanuit de bladoksels 
dicht bij de stengeltoppen. Aan een slappe bloemsteel hangt dan een steenrode tot rozerode 
bloem van zo’n 6 cm. lang. Bessen zijn nog niet waargenomen. Hij heeft geen duidelijke knollen 
maar meer een soort verdikte wortel, vergelijkbaar met de Ellobiumsectie. 

Fuchsia inflata werd beschreven door Georg Schulze-Menz in 1940. Het is een tot 3 m. hoge 
struik die zowel tussen de rotsen als epifytisch groeiend voorkomt. De 5 x 4 cm. grote cilindri-
sche knollen zijn geelbruin van kleur. Hij heeft een verspreide bladstand met grote smal el-
liptisch, ovale bladeren met een spitse top en basis tot wel 13,5 cm. lang en 5 cm. breed. Deze 
soort bloeit met enkele bloemen uit de bladoksel en/of in een dichte tros aan de stengeltop. 
Deze bloemen zijn lichtroze tot oranje gekleurd en kunnen zeker 12 cm. of langer worden. De 
bloembasis is een groen opgeblazen bolletje waar de soortnaam inflata op slaat. Dan volgt een 
tot 4 mm. ingesnoerd deel om vervolgens tot een 14 mm. wijde bloembuis te verwijden. Hij 
komt voor in Zuid-Peru op de oostelijke hellingen van de Andes op een hoogte van 2.350-3.600 

m. Hij krijgt prachtige bessen, die wel 3 cm. lang kunnen 
worden. Ze hebben een beetje een wrattig uiterlijk. Ze zijn 
eerst knalgeel en verkleuren dan naar bruinrood en ten-
slotte vuurrood. Het is een nogal variabele soort, waarvan 
sommige varianten misschien wel kruisingsproducten zijn. 

Maar dat moet nog 
onderzocht worden.

De heer William Botting 
Hemsley, waar deze 
sectie naar genoemd is, 
heeft in 1876 Fuchsia 
insignis beschreven. Hij 
vond deze zeldzame 
soort uit Zuid-Ecuador 
zo opvallend dat hij 
hem genoemd heeft 
naar het Latijn voor 
buitengewoon of opval-
lend. Als struik 1 m. 
hoog, maar als epify-
tische klimplant heel 
hoog klimmend. 

F. inflata bes F. inflata lange bloem
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Hij heeft koperkleurige knollen van 7 x 2 cm. die groeien als 
aan een snoer geregen. De bladeren staan verspreid, hebben 
een ruw oppervlak en zijn ovaal tot breed ovaal en wel 9 x 
4 cm groot. Bloemen met weinig tot veel aan de uiteinden 
van de takken. Deze zijn prachtig oranje met een trechter-
vormige bloembuis van 6 cm. De kelkbladen zijn wel 3,5 
cm. lang en vaak gekruld teruggeslagen. Dus heel opvallend 
(insignis). De bessen zijn een beetje langwerpig en ongeveer 
1,5 cm. lang. Ze worden eerst geel en dan steeds meer rood. 
Ze komen zeldzaam voor in de nevelwouden op hellingen in 
Zuid-Ecuador op een hoogte van 2.000-3.250 m.

Fuchsia juntasensis. Dit is eigenlijk de meest bekende van 
deze sectie. Hij valt dan ook lekker op met zijn bijna oplich-
tende licht violette kleur. Hij groeit in de vochtige en koele 
wouden op de noordoostelijke hellingen van de Andes in 
Bolivia op 1.900-2.800 m. hoogte. Otto Kuntze heeft hem 
beschreven in 1898 en hem genoemd naar het district Juntas 
of naar de rivier de Juntas in Bolivia. Het kan een struik van 
wel 1,5 m. hoog worden. Hij groeit in de aarde maar ook wel 
epifytisch. Hij heeft maar zwak ontwikkelde knollen en heeft 
dunne, forse (tot 11 cm.), smal ovale bladeren die meestal 
tegenoverstaand maar soms verspreid staan. De bladrand is 
meestal gaaf, soms heel fijn getand. Hij heeft weinig bloe-
men vanuit de bladoksels, soms meer aan de stengeluitein-
den. De 7,5 cm. lange bloemen zijn lichtviolet. De bessen zijn 
niet zo groot, ruim 1 cm. Deze worden oranje-geel. 

Fuchsia membranacea werd beschreven door William Bot-
ting Hemsley in 1876. Het is een uit de aarde tot 6 m. hoge 

klimmende struik. Maar epifytisch groeiend komt hij wel tot 10 m. hoog. Hij heeft kleine, tot 20 
mm. dikke knollen, vaak alleen maar verdikte wortels. Hij heeft een tegenoverstaande bladstand 
met dunne, grote smal elliptisch, ovale bladeren met een spitse top en basis tot wel 10 cm. lang 
en 5 cm. breed en met een gave, soms getande bladrand. Per tak met tot 12 bloemen uit de 
bladoksel of in een kleine tros aan de stengeltop. Deze bloemen zijn roze tot rood en zijn zo’n 
7,5 cm. lang. Hij komt voor in de vochtige bossen van het Andesgebergte in Venezuela. Op een 
hoogte van 2.750-3.400 m. Dat het blad heel dun en zonder spoor van haartjes is blijkt uit de 
naam membranacea.
Van deze 5 soorten zijn de eerste en de laatste niet in Nederland aanwezig.

De volgende keer gaan we weer verder met deze Sectie.
Henk Hoefakker

F. insignis bloem in 
diverse stadia

F. juntasensis bloemen
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Reacties en conclusies 
enquête FUCHSIANA
AlGeMeeN
Van de ongeveer 2.150 leden van de NKvF hebben er 281 leden de enquête volledig ingevuld, d.w.z., 
alle 9 vragen beantwoord. Dat is ruim 10% van de leden. Jammer is dat we niet weten of dit even-
redig over de diverse regio’s is verdeeld. Over het algemeen is men zeer positief over ons ‘lijfblad’, al 
doet men wel wat aanbevelingen, waar de redactie iets mee zou kunnen/moeten doen.
Eerst volgen hieronder de belangrijkste conclusies uit de enquête, vervolgens wordt een opsomming 
gegeven van een aantal reacties van de respondenten.

1. CONCluSieS
• De Fuchsiana wordt door heel veel mensen altijd gelezen (97,9%);
•  Niet of nauwelijks worden de fotopuzzel en de aquarellen “gelezen”. Aan de andere kant vindt 

60% dat de aquarellen moeten blijven en 26,5% maakt het niet uit en 50% vindt dat de fotopuzzel 
moet blijven en 33,7% maakt het niet uit. De overigen vinden, dat de fotopuzzel en de aquarellen 
wel mogen verdwijnen, dat is resp. 13,5% en 16,3%;

• Kleurenplaten en kleurenfoto’s moeten blijven (85,7%);
•  Artikelen over fuchsia’s, verzorging stekken, zaaien, veredelen, winterharden, etc. scoren zeer hoog; 
•  Artikelen over bijvoorbeeld kuipplanten moeten/mogen blijven. Slechts 7,5% is het hier niet mee 

eens;
•  Men (80,9%) is zeer geïnteresseerd in nieuws uit andere regio’s. 96% vindt dat dit in de FUCH-

SIANA thuishoort! Verslagen van busuitjes en bestuurswisselingen binnen de regio’s horen niet in 
FUCHSIANA thuis! Wel interviews van leden, verslagen en foto’s van shows, informatie over open 
tuinen, etc.

2. ReACtieS VAN De ReSPONDeNteN
Op de vraag “Wat mist u in Fuchsiana?” kregen we 121 reacties. Daarbij valt op dat men veel be-
hoefte heeft aan artikelen over normale onderwerpen, zoals stekken, bemesting, ziektebestrijding, 
snoeien, winterharden, etc. In dat kader stelt men ook verhalen, ervaringen van leden erg op prijs. 
Ook is er vraag naar artikelen over veredeling, nieuwe soorten met foto’s en beschrijvingen en wat 
meer internationale artikelen, Eurofuchsia.

Op de vraag “Wat hoort niet in de FUCHSIANA thuis?” komen 106 reacties.
63 hebben geen mening; 6 zeggen aquarellen, 18 regionieuws, 8 andere planten en 11 divers.

Het overgaan van 6 naar 4 edities per jaar stuit op grote weerstand. 68% vindt dat namelijk heel jam-
mer. Van de 65 opmerkingen hierover denken 8 respondenten dat het leden gaat kosten.

3. SuGGeStieS teR VeRBeteRiNG
Hier kregen we weinig respons op. Velen vinden het wel goed zo.
Nieuwe leden willen graag verzorgingstips voor beginners.
De Fuchsiana moet “plant aardiger” is misschien een goede samenvatting.
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Reacties en conclusies 
enquête WEbSItE
Van de totaal 2.150 leden hebben slechts 175 de vragenlijst helemaal ingevuld.
Niet alleen hebben minder mensen de enquête ingevuld, men heeft ook duidelijk veel minder ideeën 
over hoe het eruit moet of kan zien. De website wordt door de leden ook niet erg vaak geraadpleegd. 
Slechts 30,9% van de respondenten raadpleegt elke maand onze website. 

Redenen om de website te bezoeken zijn divers; meer dan 50% zoekt informatie over producten of 
over een regio. Vaak wordt de website geraadpleegd om adressen te vinden of informatie over de 
UTC of links naar andere websites (van andere verenigingen).
Men vond meestal wel wat men zocht. De waardering voor de website is positief. Het gemiddelde 
cijfer dat men gaf was een 7,5 (met weinig uitschieters naar boven en naar beneden).

Bij drie vragen uit de enquête kon men commentaar geven. Daar de reacties elkaar niet veel ontlo-
pen, volgen hier de belangrijkste:

Wat de opmaak betreft heeft men het volgende commentaar:
Saai, conservatief, opmaak niet passend bij fuchsia’s, te grof. Modernere uitstraling is gewenst.

Het bedieningsgemak kan worden verbeterd. Opmerkingen hierover: Onduidelijk menu, sommige 
zaken moeilijk te vinden, CIL-lijst werkt niet snel genoeg, cultivar-inventarislijst alfabetisch in stukken 
knippen, rustiger opbouw, niet scrollen, links naar adressen bestuur regio’s werkt niet zoals bij vorige 
versie van de website. Werkt niet goed bij Apple-Mac.
Een aantal keren wordt verwezen naar de website van onze Duitse zustervereniging, de DDFGG. 
Deze site wordt geroemd om de overzichtelijkheid, compleetheid en het makkelijk vinden van culti-
vars en hun beschrijvingen.

Wat de inhoud van de website betreft zien we dezelfde reacties terug als bij de enquête over de 
Fuchsiana:

• Fuchsia centraal, met aandacht voor stekken, bemesten etc., niet het verenigingsleven;
• Informatie over buitenlandse shows worden gemist, ook wanneer die plaatsvinden;
• Nieuwe fuchsia’s meer onder de aandacht; 
• Meer foto’s;
• Interviews met leden van de vereniging;
• Betere verslagen, vaak te beknopt;
• Actueler;
• UTC moet vollediger.
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Naar aanleiding van de uitkomst van de enquêtes is de redactie voornemens onder andere de vol-
gende acties te gaan nemen:

a.  Een vaste rubriek in Fuchsiana en op de website over “praktische tips in woord en beeld”. Hierin 
zullen tips worden gegeven over het hebben en houden van fuchsia’s; 

b.  Een lezersrubriek in Fuchsiana waar lezers kunnen schrijven over hun praktijkervaringen zoals 
“beginnersfouten” maar ook hun successen kunnen beschrijven;

c.  Een regiorubriek in Fuchsiana en wellicht ook op de website waar regio’s artikelen kwijt kunnen 
met nieuws dat ook van belang of interessant kan zijn voor andere regio’s;

d.  Plaatsen van data over evenementen, shows. e.d. die in het buitenland worden gehouden in 
zowel Fuchsiana als op de website;

e. De fotopuzzel zal verdwijnen en alleen dan geplaatst worden ter opvulling van “vrije” ruimte;
f. 1 aquarel per editie;
g. Kleurenplaten worden gehandhaafd;
h.  Verschijningsfrequentie voorshands te handhaven op 6 edities per jaar. Dit met dien verstande 

dat de mogelijkheid altijd blijft bestaan dat in de toekomst door diverse omstandigheden het 
wenselijk kan zijn deze frequentie terug te brengen naar 5 of 4 edities per jaar;

i.  Voor wat betreft de website zal bekeken gaan worden welke verbeteringen en vernieuwingen, 
zowel op korte als op langere termijn, kunnen worden aangebracht.

De redactie

Rectificatie.

In het februarinummer van Fuchsiana staan bij de foto’s op de pagina’s 30, 31 en 36 
de namen van de fuchsia’s verkeerd gespeld.
Bij de foto op pagina 30 dient te staan: Triphylla 'Trumpeter'. 
Op pagina 31: Triphylla 'Firecracker' en op pagina 36: Triphylla 'Our Ted'.
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De “wilde” Fuchsia triphylla.
Voordat we verder gaan met onze verhalen over de voortgang van de veredeling van triphylla-
hybriden, wil ik graag eerst iets vertellen over de ‘wilde’ Fuchsia triphylla, ofwel de botanische, 
zoals hij in de natuur voorkomt. Na het verhaal van Hans Eggenberger in de Fuchsiana van 

februari 2013 bent u daar mogelijk wel 
nieuwsgierig naar geworden.

Het eiland Hispaniola ligt ten oosten van 
Cuba in de Caraïbische zee, zo’n 600 km. ten 
noorden van Zuid-Amerika. De westelijke 
helft van het grote eiland is Haïti en het 
oostelijk deel is de Dominicaanse Republiek. 
Op het eiland groeien 2 botanische fuchsia-
soorten:  
F. pringsheimii (zie foto 1) en Fuchsia 
triphylla, en ze groeien uitsluitend daar.

Hoe ze daar terecht gekomen zijn, op zo’n grote afstand van het vasteland van Zuid-Amerika, is 
een raadsel. Waarschijnlijk zijn ze heel vroeger door vogels overgebracht. Voor zover nu bekend, 
hebben de eilanden in de Caraïben niet aan het vasteland vastgezeten maar zijn ze ooit zelfstan-
dig ontstaan. 

De beide soorten behoren tot de sectie 
FUCHSIA, en zijn waarschijnlijk allebei se-
paraat uit Zuid- of Midden-Amerika door 
vogels daar naar toe gebracht, althans hun 
voorouders. 

Beide soorten groeien op het eiland Hispa-
niola in een vrij koele en vochtige omge-
ving. Merkwaardig genoeg zijn ze hier in 
Nederland vrij warmte- en zonminnend.

Fuchsia pringsheimii komt voor op 1.500-
2.500 m. hoogte en Fuchsia triphylla tussen 
de 1.100-1.900 m. Het is niet verwonderlijk 
dat beide species op sommige plaatsen 
elkaar overlappen. Op die plaatsen zijn 
hybriden tussen beide species gevonden.

Op de groeiplaatsen van F. triphylla heeft 
Paul Berry een behoorlijke genetische vari-
atie gevonden. De habitus van de plant kan 
verschillen van een klein struikje tot een 
struik met takken tot enkele meters lang! 

Foto 1. F. pringsheimii

Foto 2. Fuchsia triphylla “Herrenhausen”  
(foto: Hans Eggenberger). 
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Maar er zijn ook verschillen in bladgroot-
te, bladkleur, bloemgrootte en insnoering 
van de bloembuis: sommige bloemen 
vormen meer een “ballonnetje”.

Hoewel het bestaan van F. triphylla al 
heel vroeg bekend was, het is zelfs de 
fuchsia die het eerst werd beschreven 
(Charles Plumier, 1703) komt hij pas rond 
1880 in West Europa terecht. Pas dan 
komt de veredeling met Fuchsia triphylla 
op gang.

Jammer genoeg moesten we in Neder-
land jarenlang genoegen nemen met 
 F. triphylla “Herrenhausen” *(zie foto 2). 
Een klein struikje, met weliswaar mooi 

donker blad, maar erg zwakgroeiend en moeilijk de winter door te krijgen; in ieder geval legde 
hij bij 5 graden Celsius meestal het loodje.

Gelukkig kregen we een aantal jaren geleden via Paul Berry zaad opgestuurd, na zijn bezoek aan 
de Dominicaanse Republiek. Dit leverde niet alleen de reeds genoemde variatie op, maar deze 
triphylla’s bleken ook sterker en vruchtbaarder dan F triphylla “Herrenhausen”. 
Dat Fuchsia triphylla in de natuur vrij variabel is laat zich ook zien als hij wordt zelfbestoven. 
Zelfbestuiving heeft inmiddels ook een paar opvallende nieuwe eigenschappen opgeleverd.
     
Zelfbestuiving van F. triphylla “Herrenhausen” leverde een wit-roze variant op (zie foto 3) en 
zelfbestuiving van een plant uit zaad van Paul Berry een variant met oranje aan de buitenkant 
en een roze binnenkant (zie foto 4).

Het feit dat via Paul Berry vers bloed kon worden ingebracht heeft in ieder geval in Nederland 
een stimulans gegeven om nieuwe triphylla-hybriden te maken. In één van de volgende Fuch-
siana’s zullen we daar verslag van doen.

 *Genoemd naar de beroemde Koninklij-
ke tuinen in Hannover. Nog steeds meer 
dan een bezoek waard, zowel de tuinen 
als de kas en de grote oude fuchsia’s, die 
men er heeft. Blijkbaar is F. triphylla via 
deze tuinen naar Nederland gekomen.

Gerard Rosema

Literatuur:
Paul E. Berry
The relationships of fuchsia 
(ONAGRACEAE) in Hispaniola.
Moscosoa 2(1) 1983, pp. 61-76

Foto 3. Een wit-roze F. triphylla uit “Herrenhausen"

Foto 4. Uit een zelfbestuiving van F. triphylla (PB7760-7)
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EEN REACtIE OP HEt VERtAALDE StUK VAN HANS EGGENbERGER. 
Allereerst het overwinteren van triphylla’s.

Inderdaad zijn er triphylla-hybriden die slecht overwinteren onder de 5 graden, zoals Trumpeter, 
Mantilla en Mary en er zullen er nog wel een paar zijn, dit vaak in combinatie met een te vochtige 
potkluit, waar deze planten ook een hekel aan hebben.

Maar de meeste soorten die ik heb of heb gehad heb ik altijd overwinterd bij een temperatuur van 
5 graden, zoals: Göttingen, Gartenmeister Bonstedt, Christmas Gem, Thalia, Koralle, Red Rain, Stella 
Ann, Sparky, Golden Arrow en Oriënt Express.

Het is jammer dat er weinig bekend is over de kruisingsouders van triphylla-hybriden; deze planten 
hebben vaak F. fulgens als vader, of een andere buisbloemige uit de sectie Fuchsia, dus de kruisingen 
die hier uit ontstaan zijn over het algemeen oranje of oranje rood. Roze soorten zijn: Trumpeter, 
Rama 91 (geen ouders van bekend), Oriënt Express (Thalia x Lye’s Unique) en Lee Anthony (Thalia x 
Dancing Flame), beide van Goulding. 

Voor zover ik weet heeft John Wright de eerste aparte kruising gemaakt, F. triphylla x F. procumbens: 
Whiteknights Ruby (1976). Gevolgd door twee kruisingen van Herman de Graaff, F. excorticata x F. 
triphylla: Maori pipes (1987) en F. paniculata x F. triphylla: Small Pipes (1987), met wat mij betreft 
Small Pipes als de opmerkelijkste, waar later Gerharda’s Panache uit voort gekomen is, de basis van 
zijn pantri-hybriden. 

Tielko Koerts heeft Thalia gekregen in de jaren tachtig van Edwin Goulding onder de naam Thalia 
Turner, maar dit kan nooit de plant zijn die beschreven wordt door Hans Eggenberger. Het zou een 
zaailing zijn van Sidonia, die weer een zaailing is van Venus Victrix. Zelf heb ik zowel Göttingen als 
Thalia (Turner). Ik heb beide planten wel eens goed vergeleken met elkaar, maar ik zie heel weinig 
verschil tussen beide planten. Ze zijn allebei fertiel, de bloem heeft dezelfde lengte, kleur en vorm. In 
de kroonbladen zit een weinig verschil in grootte en eigenlijk te verwaarlozen. De kleur is hetzelfde, 
de bladeren zijn gelijk wat grootte betreft en wat de kleur betreft zijn de bladeren van Thalia iets 
lichter. Als je het mij vraagt zouden het best weleens dezelfde planten kunnen zijn. De stek die Tielko 
gekregen heeft is ongeveer 30 jaar geleden gemaakt en weer meerdere malen gestekt.
DNA onderzoek is dan ook de enige manier om uit te vinden of het over dezelfde plant gaat.

Dat veredelaars zoals Waldenmaier, Gaucher en Michiels gekruist zouden hebben met F. triphylla en 
triphylla-hybriden, daarmee heb ik een beetje moeite. In plantenlijsten van deze veredelaars zie ik 
hiervan maar weinig terug. Ze hebben vaak gebruik gemaakt van F. magdalenae, ook een buisvor-
mige plant, maar deze heeft geen trosvorm.

Ik vind het dan ook jammer dat Nederlandse veredelaars, die wel kruisen met triphylla en triphylla-
hybriden, niet genoemd worden zoals Tielko Koerts, Mario de Cooker en mijzelf. Wij zijn op dit 
moment volop bezig om triphylla-hybriden te ontwikkelen van een goede kwaliteit en met andere 
kleurstellingen.

De oorzaak hiervan is vermoedelijk dat het een vertaald stuk uit 2008 betreft.
Hans van Aspert

 
Reactie van de redactie:
Wat betreft de overwintering ben ik het graag met Hans eens. Ik overwinter mijn triphylla’s bij nog 
lagere temperaturen en de meeste kunnen dat goed hebben.

Wat Thalia betreft, daar zijn diverse lezingen over. Welke de juiste is en of er wel een juiste lezing is, is 
moeilijk te achterhalen. Dat de Nederlandse veredelaars van nieuwe triphylla-hybriden niet worden 
genoemd is duidelijk. Het stuk van Hans Eggenberger was ook als inleiding bedoeld, om vervolgens 
het veredelingswerk van Hans van Aspert en Mario de Cooker aan de orde te laten komen. In een 
volgende Fuchsiana meer hierover.

Gerard Rosema
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Vanuit de UtC:
De Beschrijvingsgroep vraagt u om hulp

De Beschrijvingsgroep van de NKvF probeert voor u een zo compleet mogelijke lijst met be-
schrijvingen van fuchsiacultivars samen te stellen. 
Voor het up-to-date maken van deze cultivarlijst hebben wij uiteraard gegevens over deze cul-
tivars nodig. Daarbij is de hulp van de fuchsialiefhebbers onontbeerlijk, want niet alle planten 
zijn nog in grote aantallen in omloop. Uit eerder opgedane ervaringen weten wij dat sommige 
planten vaak nog door liefhebbers gehouden worden en dat willen wij graag weten.
Voor de Nederlandse veredelaars zijn wij op zoek naar de onderstaande planten. Mocht u van 
de onderstaande cultivars er nog een of meerdere in uw bezit hebben of weet u waar de planten 
te vinden zijn, neem dan contact met ons op. Ook foto’s van deze planten zijn van harte wel-
kom om te gebruiken op de website.

Aladna’s Nikki Jeanetta SchwabPresident Jean Ewart 
Alkmaars Glorie Kim van Straten  Radings Mieke  
Alysha Kleopatra   Romiesha  
Andreas Schwab Laga Rudolf Schwab 
Barbera Schwab Lunters Benjamin  Lands Roem  
Be Happy Lunters Margriet Sail 85 
Colinda van Straten Lunters Sterretje  Sandiego de Dia 
Constanz Love Marchien  Sjoukje van de Veen 
Cordelia Maria Schwab  ‘t Galgenveld 
Fidelio Marianne Theo Giesen 
Fuksie Vort Marijke Timeshaker 
Garrechien Marjan Kingma Toeleloeris 
Geertje Schwab Memento Mori   Tom Zanoni 
Guus Hiddink Meteor   Urania 
Happy Ending Morning Kiss  Veluwegroet 
Herdi Papa Henk  Vesta 
Jan van Hulten Paul Bremer  White Pigmy 
Janny Appel Pieternel van Straten  Yvonne Schwab 

Indien u ons kunt helpen, neem dan contact op met de redactie van de Cultivarlijst:

Sigrid van Schaik
Tuinlaan 22
3738 CT Maartensdijk
Telefoon 0346 213152
smvanschaik@casema.nl
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Met de NKvF de toekomst in …
Bij de meeste verenigingen is de nieuwjaarsbijeenkomst een moment om aandacht te besteden 
aan het achter ons liggende verenigingsjaar en worden de plannen voor 2013 bekend gemaakt. 

In onze regio heb ik de leden voorgelegd dat we het 
komende jaar nadrukkelijker moeten nadenken over 
de toekomst van onze regio Twente-Salland en daar-
aan gekoppeld de toekomst van de NKvF. Wat willen 
we nu en waar willen we over 5 jaar zijn? 
Mario de Cooker heeft in één van zijn betogen in de 
ledenraad duidelijk aangegeven dat we moeten na-
denken over de toekomst van de NKvF in de meest 
brede zin van het woord. Een hevige discussie was 
het gevolg. Ook bij ons. De discussiegroep die inge-
steld werd probeerde in alle regio’s dit bezinnings-
proces op gang te brengen. Met wisselend succes.
In het oostelijk deel van ons land hebben we de kop-
pen bij elkaar gestoken om in een ontspannen sfeer 
eens met elkaar te brainstormen over deze materie.
Na een zeer openhartige bijeenkomst van de voor-
zitters van de buurtregio’s Veluwe (7), Zuid-Gelre 
(8), Oost Gelderland (6) en Twente-Salland (5) in 

februari 2012, was duidelijk dat iedereen zich zorgen maakte over de toekomst van de NKvF, 
regionaal en landelijk. Wat zien we wel zitten, wat niet en waar staan we voor?

Enkele belangrijke conclusies uit het gesprek: 

1.  De regio’s willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven bestaan. Regio’s die anders willen nemen 
zelf het initiatief voor een mogelijke fusie met een buurtregio. Het hoofdbestuur van de 
NKvF kan daarbij bemiddelen;

2.  Een coördinerend bestuur op landelijk niveau blijft noodzakelijk. De grootte van de leden-
raad is bespreekbaar; 

3.  De ledenadministratie, redactie Fuchsiana, website, UTC (met keuringen, winterharden 
studiegroep, botanische groep, beschrijvingsgroep, etc.) worden gezien als taken die we lan-
delijke moeten blijven uitvoeren. Daardoor kunnen we ons beter verdiepen in onze hobby, 
de fuchsiakennis uitbreiden en nieuwe ontwikkelingen op gang brengen en ondersteunen. 
Deze kernactiviteiten vormen de basis voor de begroting. Bij tekorten moeten bezuinigingen 
gezocht worden bij de vergaderkosten en de reis- en verblijfkosten. De kosten van de kern-
activiteiten vragen om duidelijke keuzes. Van de activiteiten die we samen willen moeten 
we de kosten samen dragen. Dat kan betekenen dat we de jaarlijkse bijdrage van de leden 
moeten aanpassen;
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4.  Wanneer de kernactiviteiten van onze vereniging versnipperd raken en daardoor niet meer 
tot resultaten leiden, vervalt de basis onder de NKvF. Onze fuchsiavereniging “verwordt” zo 
gemakkelijk tot een regionale/plaatselijke hobbyclub waar gezelligheid de boventoon gaat 
voeren. De binding tussen regio’s en hun leden verwatert. 

Het snel ouder wordende ledenbestand in onze regio’s, waarbij meer en meer leden vooral bij 
de club blijven vanwege hun actief fuchsiaverleden, vraagt om aanpassing van de regionale 

activiteiten. Wij streven er onder andere naar dat 
onze bijeenkomsten een mix worden van gezellig 
bijeenkomen en verdieping van de kennis van de 
fuchsia.
Als een regio dit niet meer alleen aan kan dan 
wordt samenwerking gezocht met de buurtre-
gio’s. In ons geval ligt de regio 6 Oost Gelderland 
voor de hand (daar zijn we immers in 1985 uit 
voortgekomen). Met de regio’s Flevoland, Veluwe 
en Twente-Salland organiseerden we samen een 
fuchsiashow in Zwolle. We kennen elkaar dus al 
wat beter.
Wat we er van geleerd hebben is dat samen iets 
doen alleen zinvol is wanneer je elkaar ook echt 
nodig hebt. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan 

een busreis die niet door kan gaan vanwege te weinig deelname, of het samen organiseren van 
een interessante lezing die te kostbaar is voor de regio alleen. Ook een mogelijkheid is het sa-
men organiseren van een show wanneer je dat alleen niet meer zo ziet zitten. Het opzetten van 
een tentoonstelling blijft een probaat middel om je regio actief en voor bijvoorbeeld nieuwe le-
den interessant te houden. Met betrekking tot het werven van nieuwe leden kunnen we elkaar 
informeren over successen op dat terrein.
We geven in elk geval elkaars activiteitenschema’s door en vertellen de buren dat ze daarbij van 
harte welkom zijn. Wel weten we dat we daar voorlopig niet te veel van moeten verwachten 
omdat de afstanden vaak als te groot worden ervaren. We hopen zo wel op een uitwisseling van 
ideeën en activiteiten zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen.
In de zomer van 2012 waren leden uit de buurtregio’s uitgenodigd voor elkaars tuinentochten. 
Een initiatief dat in zeer goede aarde viel. Enthousiaste reacties overal. Het is een rustig begin 
van de wens om elkaar beter te leren kennen en voor elkaar iets te kunnen betekenen. 

Een goede toekomst van onze regio’s is nauw ver-
bonden met die van de NKvF. Deze organisatie is net 
als een regiobestuur voor alles dienstbaar en leidt de 
activiteiten, die we samen graag willen, in goede ba-
nen. Groeien naar een organisatie, die in de toekomst 
bij ons past, gaat met horten en stoten. Dat moet dan 
maar. Ik vertrouw op iedereen die onze hobby een 
warm hart toe draagt. 

Jan Workel,
Voorzitter regio Twente-Salland
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Orchideeën- 
hoeve

Fuchsiavriendendag
7 SEPtEMbER 2013

De voorbereiding voor onze Fuchsiavriendendag op 7 september bij de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest verloopt prima en we hebben al van enkele regio’s te horen gekregen dat men van 
plan is om met hun regio dit gebeuren te bezoeken.

De opzet van deze dag zal geheel anders zijn 
dan de vorige vriendendagen.
Ook regio 4 is volop bezig om hun invul-
ling van de fuchsiapresentatie voor 6, 7 en 8 
september vorm te geven.

Het belooft een mooi weekend te worden 
met een prachtige presentatie van fuchsia’s 
door regio 4 en mooie presentaties van al-
lerlei hobby’s, zoals o.a. wijn maken, model-
bouw, kantklossen, zelf gemaakte kaarten, 
houtsnijwerk, mandenvlechten, kleine dieren 
en oude werktuigen, her en der in het bedrijf 
opgemaakt met fuchsia’s, en vele andere 
hobby’s.
Verder zal op die dag de UTC zich weer pre-
senteren via diverse workshops.
Zo zal de beschrijvingsgroep in de work-
shopruimte een workshop geven over het 
beschrijven van fuchsia’s. Iedereen kan daar 
met medewerking van een ervaren beschrij-
ver een plant beschrijven.

Ook een fuchsiadokter zal weer aanwezig zijn. De bibliotheek van de NKvF biedt weer genoeg 
om veel informatie te krijgen over het verleden.

Als er mensen zijn die een mooie hobby hebben, laat ons dat dan weten. Iedere bijdrage zal het 
geheel zeker nog mooier maken. Wij zitten te denken aan pottenbakkers, glasblazers, portret-
tekenaars, sieradenmakers, enz. 

Wilt u mee doen met de wedstrijdplanten, begin dan nu al om uw planten goed voor te berei-
den voor deze keuring.
Voor de fotowedstrijd wordt weer een mooie plaats ingericht. Dus neem straks weer enkele 
mooie kiekjes van je fuchsia’s en het zal een welkome toevoeging zijn aan het geheel.
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DE tUINEN:
Onder het dak van de Orchideeënhoeve groeien en bloeien drieduizend 
orchideeën. U loopt door de verschillende tropische tuinen en verder 
door de prachtige vlindertuin.
De grootste vlindertuin van Nederland!

De komst van de vlindertuin in april 2008 heeft elementen voor jong en oud met zich meege-
bracht. Zo zijn er natuurlijk duizenden vlinders te bekijken, maar ook reptielen, vissen, vogels en 
schildpadden. Dit alles uiteraard in een prachtig tropisch decor!
Met een temperatuur van 21° Celsius is het aangenaam warm in de tuin. Het is alsof je in 
een oerwoud loopt! Overal groeien de mooiste, wilde orchideeën. Veel van deze soorten zijn 
nergens anders ter wereld te zien. Maar in de kwekerij van De Orchideeënhoeve kweken de 
eigenaren deze bloemenpracht om bezoekers te verrassen.

ROOFVOGELSHOW:
Er zal verder een roofvogelshow gepresenteerd worden. Bij goed weer zal dat buiten gebeuren. 
Als het weer slecht is zal dat binnen plaats vinden. Ook dit belooft een mooie interessante 

presentatie te worden. 
Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) 
orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Het 
zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze 
vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. 

DE ENtREEPRIJS:
De entree voor de Vriendendag, de winkel, de vogelshow en het restau-
rant is gratis. Voor de tuinen is een gereduceerde entreeprijs afgesproken 
met de directie.

ENtREEPRIJzEN VOOR DE tUINEN:
Normale prijs: € 9,50 per persoon
Voor de NKvF-leden:  € 4,00 per persoon
Voor niet-NKvF-leden: € 7,10 per persoon

Beste leden, zowel regio 4 als de NKvF wil onze leden een 
prachtige Fuchsiavriendendag bezorgen.

Dus schroom niet en kom 7 september naar de Orchi-
deeënhoeve in Luttelgeest, waar u zowel bij goed als bij 
slecht weer, van al het moois dat daar geboden wordt kunt 
genieten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan de Groot     tel.: 0525682564   e-mail: utc.voorzitter@nkvf.nl 
Huub Steeghs   tel.: 0774672339   e-mail: huub.steeghs@hetnet.nl
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FUCHSIA’S in Ecuador, 
een reisverslag - Deel 1*
door Gaby Thomas, lid van SORAF.

Reisroute
Al jaren heb ik vanuit mijn luie stoel in gedachten verre reizen gemaakt. Aangestoken door het 
fuchsia virus wilde ik meer te weten komen over de leefomgeving van botanische fuchsia’s en zo 
heb ik al lezende zowel Midden- als Zuid-Amerika doorkruist.
Zou ik ooit de kans krijgen om met eigen ogen de fuchsia’s in hun natuurlijke omgeving te kun-
nen bewonderen? 

In de herfst van 2010 werd mijn 
droom werkelijkheid toen ik 3 
weken mee mocht naar Ecuador 
met een groep vrienden van de 
SORAF (SOciété pour la Recher-
che et l’Acclimatation des espè-
ces botaniques du genre Fuchsia). 
SORAF is een Franse organisatie 
die onderzoek doet naar de beste 
teeltomstandigheden voor bota-
nische fuchsia’s.

Aangekomen in Ecuador hebben 
we, na een kort bezoek aan het 
oude centrum van de hoofdstad 
Quito, de botanische tuin daar 
bekeken. Jammer genoeg waren 
de planten niet altijd voorzien 
van een naambordje en viel 

de regen met bakken uit de hemel, zodat het moeilijk was om mooie foto’s te maken. Maar 
desondanks hebben we genoten van grote struiken hybride fuchsia’s. Achter één daarvan, in 
de schaduw van een boom die een Fuchsia paniculata in volle bloei bleek te zijn, stonden grote 
struiken Fuchsia polyantha en Fuchsia dependens.
En wonder boven wonder, achter deze stuiken stond ook een fuchsia met rozemarijn-vormig 
blad, Fuchsia steyermarckii, die tamelijk zeldzaam is in cultuur, maar die we later bij onze tocht 
naar het zuiden ook in zijn natuurlijke habitat zijn tegengekomen. 

De volgende dag zijn we richting het oosten gereden over de pas van de berg Papallacta op een 
hoogte van meer dan 4.000 m. Langs de weg bespeurden we Fuchsia ampliata vergezeld van een 
prachtige blauwe salvia. Op dag 3 bij het afdalen richting Haute Amazone hebben we een kleine 
groeiplaats van Fuchsia scabriuscula kunnen bewonderen. 
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Voor onze reis verder naar het zuiden 
moesten we eerst terug naar Quito 
om daar de beroemde Pan-American 
highway te nemen, die lange noord/
zuid-route door heel Zuid-Amerika. 
Dankzij pech onderweg kregen wij de 
gelegenheid om een luchtje te schep-
pen en stonden we plotseling met onze 
neus boven op een Fuchsia vulcanica.
We vonden een hotelletje aan de voet 
van de hoogste actieve vulkaan van 
het land: de Cotopaxi. De volgende dag 
hebben we de hellingen van de vulkaan 
verkend waar veel Fuchsia vulcanica’s 
groeiden.

Dag 5, na een autorit van een halve dag, komen we aan in Baños, een kleine stad met thermaal-
baden in het Zuiden van Ecuador, gelegen aan de voet van de vulkaan Tungurahua. 

Wordt vervolgd.

*Dit artikel is eerder verschenen in het Bulletin Fuchsia van de Franse fuchsiavereniging in mei 
2011. Het blad wordt uitgegeven door de Société Nationale d’Horticulture de France.
Vertaling: Renee Rosema

Fuchsia scabriuscula  Foto: Gaby Thomas

Fuchsia vulcanica Foto Gaby Thomas
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Impala Foto: Sjaak Loef
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