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Van de voorzitter 
 
Nu ik dit zit te schrijven kom ik tot de conclusie
dat dit alles wat ik nu schrijf tot het verleden
behoort. Als jullie dit lezen heeft dit alles drie
tot vier maanden geleden plaats gevonden. Ik
weet dus niet of dit dan ook nog wel interes-
sant is voor onze lezers. Maar van de voorzitter
wordt toch verwacht dat hij wat uit zijn pen laat
vloeien. Na een lange winter vond op 6 april de
ledenraadvergadering plaats alwaar ik tot voor-
zitter werd gekozen. Maar ook de activiteiten bij
onze regio 28 gingen gewoon door. Zo zijn we
met een bus met 60 personen op 27 april naar
de Keukenhof in Lisse geweest. Dit is een plek
waar elke bloemenliefhebber eens geweest
moet zijn.
 
Maar het hoogtepunt van de voorbije periode
was toch de troonswisseling. Koningin Beatrix
nam afscheid en Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima namen haar plaats in. Ik denk
dat deze gebeurtenis een mooie uitdaging is
voor onze veredelaars om fuchsia’s te kweken
met de naam Koning Willem-Alexander en Ko-
ningin Máxima. Maar deze moeten dan wel van
uitmuntende kwaliteit zijn.
 
In de maand mei brak eindelijk het mooie weer
aan, maar dit was maar van korte duur, want
14 dagen later was het toch weer verschrikke-

GEZOCHT!! 
 
Ter verlichting van de werkzaamheden van onze secretaris zoekt het hoofdbestuur een
notulist(e) voor het verslaan van de vergaderingen van het hoofdbestuur (4 x per jaar) en de
ledenraadvergaderingen (2 x per jaar). Deze vergaderingen vinden in principe altijd plaats in
multifunctioneel centrum “De Hilt” te Eemnes.
 
Dit is geen bestuursfunctie en de notulist(e) heeft dan ook geen stemrecht.
 
Geboden wordt een hele fijne werksfeer, vergoeding van de reiskosten ad € 0,19 per km en
lunchkosten voor rekening van de NKvF.
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Margo Vaandrager, secretaris van het HB.
Tel.nr. 072 - 5051789.

lijk koud en regenachtig. Toch begonnen de
fuchsia’s goed te groeien, maar op 22 mei was
het verschrikkelijk koud met in die nacht in Gel-
derland -2,5°C. vorst. Ik hoop maar dat onze
fuchsiavrienden hun planten hiertegen hebben
beschermd. Op 25 mei heb ik, samen met mijn
echtgenote Helma, de UTC-dag in De Bilt be-
zocht. Dit om kennis te maken met de Uitge-
breide Technische Commissie. Dit was voor mij
een zeer leerzame dag. Nu heb ik een klein
beetje zicht gekregen op wat deze commissie
inhoudt. Als u wat meer wilt weten van bijvoor-
beeld botanische fuchsia’s, veredeling, winter-
harde fuchsia’s of de beschrijvingsgroep, dan
raad ik u aan om de volgende UTC-dag te be-
zoeken. Na zo’n dag, waar diverse mensen een
toespraak hielden over hun onderdeel in het
UTC-gebeuren, kijk je toch wat anders tegen
fuchsia’s aan.
 
Zo, dit was het eerste voorwoord in het nieuwe
Fuchsiana-formaat.
 
Ik hoop veel van onze fuchsiavrienden op onze
Fuchsiavriendendag in Luttelgeest te mogen be-
groeten.
 
Cor van Empel
 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 5



De redactie van Fuchsiana op cursus bij Editoo.
Foto: Ria Nauta

 
Dit jaar is nog maar
net over de helft. Toch
is 2013 al een gedenk-
waardig jaar voor de

redactie van Fuchsiana. Wat mijzelf betreft: 2
maanden geleden zwaaide ik met gemengde
gevoelens Fuchsiana A5 uit. Nu ik de eerste re-
gels op het nieuwe A4 formaat van Fuchsiana
aan het typen ben, voelt het een beetje als
overspel. Niet dat ik daar ruime ervaring mee
heb, maar toch.

Eerste kennismaking.
De redactie hoopt van harte dat u na deze eer-
ste (misschien wat schuchtere) kennismaking
met de vernieuwde Fuchsiana, blij zult zijn met
het resultaat. Ondanks het feit, dat de gehele
redactie bij drukker Editoo in Arnhem op cursus
is geweest, zullen in dit nummer ongetwijfeld
nog wat kinderziektes en onvolkomenheden
voorkomen. De redactie ontvangt dan ook
graag van u kritische kanttekeningen en sug-
gesties over deze uitgave, zodat we Fuchsiana
in de toekomst nog beter voor u kunnen
maken.

Voordelen op een rij.
Wat deze vernieuwde Fuchsiana naar onze me-
ning zo aantrekkelijk maakt is de gebruikte pa-
piersoort (130 gr. Glossy wit met FSC-keur-
merk) en het formaat. De foto’s zijn een lust
om naar te kijken en lettertype en -grootte zijn
prettig leesbaar en het blad ligt goed in de
hand.

Uitgelicht.
In deze Fuchsiana staan, zoals u van ons ge-
wend bent, weer interessante en leerzame arti-
kelen. Kijk bijvoorbeeld op de pagina's 12 en
13. Daar staat het tweede deel van Fuchsia’s in

Ecuador. Een boeiend reisverslag van Gaby
Thomas, vertaald door Renee Rosema.
Op de pagina's 7, 8 en 9 is alle informatie te
vinden over de Fuchsiavriendendag, welke
wordt gehouden op zaterdag 7 september in
Luttelgeest. Een jaarlijks terugkerend landelijk
hoogtepunt van onze vereniging. Neemt u voor-
al uw fototoestel mee. Mooie, kwalitatief goede
sfeeropnamen van de Fuchsiavriendendag kunt
u via e-mail (als bijlage) sturen naar de redac-
tie. De mooiste foto’s worden in Fuchsiana ge-
plaatst.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het OKTOBER-NUMMER in 2013 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per
e-mail verzonden, uiterlijk woensdag, 4 september 2013, vóór 14.00 uur in het bezit te zijn
van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
 
Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van
de 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

Om naar uit te kijken.
Het is gelukkig nog lang niet zover, maar ik wil
u nu alvast verklappen dat in het oktobernum-
mer van Fuchsiana veel aandacht wordt gege-
ven aan de fuchsiashow van regio 28 en aan de
show van regio 13. Ria Nauta en Gerard Rose-
ma van de redactie hebben de shows bezocht
en daar een enthousiast artikel over geschre-
ven, ondersteund met prachtige foto’s. Een
nummer om naar uit te kijken.
 
Dominicus Bergsma, secretaris redactie
Fuchsiana
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               Orchideeën Hoeve 

           Fuchsiavriendendag 

     7 september 2013 
 

Bij deze willen wij, als Hoofdbestuur, u met uw familie en vrienden uitnodigen voor onze 
Fuchsiavriendendag in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. 
 
  

Programma Fuchsiavriendendag. 
 

10.15 uur  Opening door de voorzitter van de NKvF, dhr. Cor van Empel. 

 

Vanaf 10.00 Doorlopende presentatie Botanische fuchsia’s door de UTC in de filmzaal. 

uur 

 

11.00 uur  Workshop UTC: beschrijving van fuchsia’s in de Workshopruimte. 

 

13.15 uur Roofvogelshow. 

 

14.00 uur Workshop UTC: beschrijving van fuchsia’s in de Workshopruimte. 

 

15.00 uur Huldiging jubilarissen 40-jarig lidmaatschap van de NKvF. 

 

15.30 uur  Prijsuitreiking fotowedstrijd door dhr. Cor Boom.  

 

15.45 uur Prijsuitreiking landelijke wedstrijdplanten door regio 8. 

 

16.00 uur Sluiting Fuchsiavriendendag 2013.   

 

Voor de loterij worden enveloppen met een lot erin, waarop staat of je prijs hebt of niet, 

verkocht voor € 1,00 per stuk. 

 

- Denkt u nog aan de wedstrijdplanten? Zie de Fuchsiana van juni 2013 

- Denkt u ook aan het opsturen van foto’s voor de fotowedstrijd? 
 

Hebt u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan nog vóór 25 augustus 2013 per e-mail of 

telefoon bij: 

Jan de Groot  e-mail: utc.voorzitter@nkvf.nl  tel. 052-5682564 

Huub Steeghs e-mail: alg.lid1@nkvf.nl  tel. 077-4672339    
 

Deelnemers  en standhouders 

 

- Infostand NKvF      Hoofdbestuur 

- Fuchsia’s: winterharde, botanische,   UTC Studiegroep 

veredeling, beschrijving 
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- Landelijke Bibliotheek      Dhr. F. Koek 

- Eigen gemaakte kaarten     Mw. J. Koek 

- Fuchsiadokter      Dhr. K. Spek 

- Landelijke wedstrijd fuchsia’s    Regio 8 

- Fotowedstrijd      Dhr. C. Boom 

- Modelbouw oude wagens maken   Dhr. G. Meijerink 

- Glas graveren      Mw. A. Winters  

- Handwerken      Diverse dames 

- Kaarten maken      Mw. A. Bongers 

- Kaarten maken      Mw. Th. Kreeft 

- Kleine dieren houden     Dhr. B. Oostbeek  

- Manden vlechten     Dhr. J. Vahl 

- Wijn maken       Dhr. C. Boom 

- Sieraden maken     Mw. A. v.d. Steen 

- Imker       Dhr. J. v. Boven 

- Houtsnijwerk      Dhr. G. Meijerink 

- Bloemschikken (onder voorbehoud)    

- Klei bewerken (onder voorbehoud) 

- Honing en bijenteeltproducten   Mw. R. Hanse 

- Kweken van Bonsai     Dhr. G. Kotterink 

- Fuchsialore      Mw. Leuthardt 

- Sokken breien      Mw. G. Beute 

- Breien voor een goed doel    Mw. T. de  Boer 

- Verwerken wilgentenen    Dhr. J. Vahl 

- Schilderijen maken van ministeck   Dhr. H.G. Vonk  

- De zilversmid      Dhr. J. Cornet 

- Kantklossen (Kantklosgroep Lelystad)  Mw. Saskia Thijssen  

- Weefgroep Lelystad     Mw. v. Sonneveld 

- Het maken van tuinkachels (van oude 

gasflessen)      Joop en Gerda de Vries 

- Het houden van vogels    Dhr. K. v. Ginkel 

- Jam maken      Mw. E. ten Oever 

- Workshop UTC 

- Beschrijven fuchsia’s (Workshopruimte) 

- Presentatie Botanische fuchsia's (filmzaal) 

- Roofvogelshow 

 

DE ENTREEPRIJS: 

De entree voor de Vriendendag, de winkel, de vogelshow en het restaurant 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 leden:   € 4,00 per persoon  

Voor niet-leden:  € 7,10 per persoon 

 

Voor onze leden: Denk aan uw ledenpas !!! 
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Routebeschrijving: 

    De Orchideeën Hoeve te Luttelgeest (nabij Emmeloord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: 

Orchideeën Hoeve, Fam. Maarssen, Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest, 

tel. 0527-202875, fax 0527-202358. 

 

Met de auto uit de richting Amsterdam: 

A10, A1 richting Amersfoort, A6 richting Almere/Lelystad, A6 richting 

Emmeloord/Lemmer/Joure, afslag Bant/Luttelgeest. Einde afrit rechtsaf, rotonde rechtdoor, na 

ca. 2 km vindt u ons aan de linkerkant. 

 

Met de auto uit de richting Groningen: 

A7 richting Heerenveen, bij Joure A6 richting Emmeloord, afslag Bant/Luttelgeest. Einde afrit 

linksaf, rotonde rechtdoor, na ca. 2 km vindt u ons aan de linkerkant. 
 

Met de auto uit de richting Zwolle: 

Richting Kampen, N50 richting Emmeloord, A6 richting Emmeloord/Lemmer, afslag 

Bant/Luttelgeest. Einde afrit rechtsaf, rotonde rechtdoor, na ca. 2 km vindt u ons aan de 

linkerkant. 
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als voor niet genomineerde planten die u bij de
AFS wilt laten registreren, moet tegenwoordig 2
euro betaald worden.
 
UTC-dag
 
Op 25 mei hebben we voor het eerst een
UTC-dag georganiseerd, waarbij ook niet-UTC-
leden zijn uitgenodigd. Zo kon elk NKvF-lid ken-
nismaken met de UTC en vooral, te weten
komen waar ze mee bezig is.
Elke UTC-groep presenteerde zich door middel
van een voordracht. Achtereenvolgens vertelde
Henk Hoefakker iets over de Botanische Groep
en botanische fuchsia’s, Hans van Aspert vertel-
de over het ontstaan van de Studiegroep Win-
terharde Fuchsia’s, Jan Workel als voorzitter
van de Keurings Commissie legde op zijn karak-
teristieke wijze uit hoe de keuringen in zijn
werk gaan en Sigrid van Schaik liet zien hoe ge-
nomineerde fuchsia’s worden beschreven en bij
de AFS geregistreerd.
Hoewel er op dit moment geen aparte verede-
lingsgroep meer is, kwam ook de veredeling
van fuchsia’s aan bod; zonder veredeling im-
mers geen nieuwe rassen en zonder nieuwe
rassen geen keuringen en geen beschrijvings-
groep.
Op boeiende wijze gaf Mario de Cooker een
kijkje in de wereld van de veredeling en in het
bijzonder in zijn eigen veredelingswerk.
Al met al een interessante en leerzame dag. De
thuisblijvers hebben wat gemist!!
In de rondvraag werd door een aantal aanwezi-
gen de wens geuit om weer een veredelings-
groep te beginnen. Jan de Groot, voorzitter van
de UTC en tevens dagvoorzitter, zegde toe hier
in het najaar een eerste aanzet voor te willen
geven.
 

UITGEBREIDE
TECHNISCHE 
COMMISSIE
 
Botanische Groep
 
De volgende vergadering van de Botanische
Groep staat gepland voor 24 augustus bij de fa-
milie Hoefakker in Bennekom, Lindelaan 5.
Commissieleden worden vriendelijk verzocht
zich in geval van verhindering minimaal 1 week
vóór de vergadering af te melden bij Tiny van
de Sande of bij Henk Hoefakker zelf.
De Botanische Groep heeft het afgelopen jaar
contact gelegd met een Tsjechische fuchsia-
groep, met als resultaat dat we nu plantmateri-
aal uitwisselen. De eerste uitwisseling heeft in-
tussen plaatsgevonden en daardoor hebben we
nu twee nieuwe species in onze collectie. Het
gaat om Fuchsia verrucosa en Fuchsia corymbi-
flora. Deze laatste lijkt erg op Fuchsia boliviana.
Het materiaal wordt nu eerst vermeerderd en
later onder de leden verspreid. De bedoeling
hiervan is dat we zo het risico om ze weer te
verliezen verkleinen.
 
Keuringen
 
Dit jaar staan er nog 2 keuringen gepland en
wel op de volgende data: 
            
           Zaterdag 17 augustus 2013
           Zaterdag 14 september 2013
 
In verband met het feit dat de eerste keuring
niet is doorgegaan en er voor augustus dus een
stormloop wordt verwacht, wordt u verzocht
zich tijdig aan te melden. Bij veel aanmeldingen
zullen er mogelijk twee keuringen op één dag
worden gehouden.
De keuringen worden op de gebruikelijke locatie
gehouden: Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt.
De planten dienen tussen 8.45 uur en 10.00 uur
aangeboden te worden.
De keuring begint om 10.15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de websi-
te halen, of aanvragen bij de secretaris van de
BCK, Cees Verpoort (tel. 0187-652250).
U kunt de planten, die u wilt laten keuren, aan-
melden bij Cor Wolfswinkel (tel. 033 -
2571835).
Veredelaars, let op: zowel voor genomineerde Een aandachtig gehoor op de UTC-dag

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

10 nr. 4 � Augustus 2013



Een bladfuchsia??           Gerard Rosema 
 
Als knutselaar met fuchsia’s probeer ik ook heel
verschillende fuchsiasoorten met elkaar te krui-
sen. Dat levert vaak verrassende resultaten op
en nog vaker teleurstellingen. De meeste ver-
dwijnen dan ook in de kliko, tenzij het een hele
unieke combinatie betreft.

Foto 1: Fuchsia decidua

Als er weer een nieuwe soort wordt gevonden
in het wild en we krijgen die via de botanische
groep in handen, dan gaat het bij veel verede-
laars kriebelen. Gauw kijken wat deze nieuwe
soort voor leuke dingen laat zien als je ermee
gaat kruisen. Zo kregen we een paar jaar gele-
den de beschikking over Fuchsia decidua. Dit is
een soort die in de winter bloeit op het kale
hout (zie foto 1). Verder laat deze soort, nadat
hij is uitgebloeid, zijn prachtige gekleurde grote
bladeren zien (zie foto 2).
Deze soort hoort tot de sectie ELLOBIUM. Tot

Foto 2: Fuchsia decidua in blad                    

deze sectie behoren ook Fuchsia splendens en
Fuchsia fulgens. Omdat kruisen binnen de sec-
tie meestal gemakkelijker gaat, heb ik eerst F.
decidua met de beide andere soorten van de
sectie gekruist. Zoals u wellicht weet is Fuchsia
fulgens een nogal variabele soort, waar veel va-
rianten van in omloop zijn. Om het mooie blad
nog meer te accentueren, dacht ik dat het wel

Foto 3: Fuchsia fulgens var.michoacan
(foto: Henk Hoefakker)

leuk zou zijn om Fuchsia fulgens var.michoacan
te bestuiven met stuifmeel van Fuchsia decidua.
Fuchsia fulgens var.michoacan heeft namelijk
ook prachtig blad (zie foto 3). Het resultaat ziet
u hieronder. De getoonde plant heb ik inmid-
dels 3 jaar en heeft nog nooit gebloeid. Maar
omdat hij zo bijzonder is verdwijnt hij niet in de
kliko, maar houd ik hem aan. Misschien komt er
toch nog een bloem in? Bloem of niet, het is
een mooie bladfuchsia.

F. fulgens var.michoacan x F. decidua
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Fuchsia’s in Ecuador, een reisverslag - Deel 2* 

Door Gaby Thomas 

We vervolgen onze reis door Ecuador van 14 november 

tot 3 december 2010. 

Bij onze aankomst in Baños, een kleine stad met 

thermale baden in het zuiden van Ecuador, scheen er 

een waterig zonnetje. Na de lunch in de stad brak er 

een geweldig onweer los zodat we niet terug konden 

naar ons hotel. Zodra de lucht weer opklaarde besloot 

een deel van de groep om de stad te gaan bekijken en 

de rest, waaronder ikzelf, ging planten verzamelen op 

de berghelling achter ons hotel. 

 

 

We ontdekten prachtige 

Fuchsia boliviana’s op de 

binnenplaatsen van de 

laatste huizen van Baños en 

langs het voetpad stonden 

tot onze verrassing Salvia de 

Quito, Pilea, Begonia’s, 

Passiflora’s …. 

Na het klimmen en klauteren 

was het afwisselend zeer 

warme en koude water uit de 

natuurlijke bronnen van de 

Heilige Maagd een weldaad voor onze stijve spieren. 

Voor het naar bed gaan werd ons aangeraden onze 

belangrijkste papieren bij de hand te houden zodat we 

eventueel snel het hotel konden verlaten omdat de zeer 

actieve vulkaan Tungurahua vaak en overvloedig as 

uitstoot over de stad. 

De volgende morgen vertrokken we over de oostelijke 

uitlopers van de bergketen in de richting van de 

bovenloop van de Amazone. We zijn daar via een deel 

van de ”orchideeënroute” naar beneden gelopen, door 

het diep uitgesleten dal van de rivier de Pastaza. Deze extreem vochtige biotoop biedt 

onderdak aan een zeer gevarieerde vogelpopulatie: Urubu met zwarte kop, Urubu met rode 

kop en Urubu met gele kop en een grote verscheidenheid aan inheemse planten. De afgelopen 

vijf jaar zijn hier niet minder dan 40 nieuwe orchideeënsoorten ontdekt, vooral Phramipedium 

pearcei. Bij het ochtendgloren van de volgende dag (22-11-2010) werden we gewekt door een 

lichte aardbeving. Het heeft ons er niet van weerhouden om planten te gaan verzamelen op 

de hellingen van de vulkaan de Tungurahua. Tot onze teleurstelling kregen we de vulkaan niet 

te zien. Hij bleef verscholen achter de wolken.  

F. boliviana var.alba     

        (foto Gaby Thomas) 

Salvia de Quito (Salvia quitensis)                (foto Gaby Thomas) 

Een passiflora          (foto Gaby Thomas) 

Route van de reis 
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We hebben ons maar getroost met het fotograferen van passiflora’s, kleine witbloeiende 

heide, Salvia de Quito, kleine bloeiende begoniastruiken en wilde guavebomen, maar van geen 

enkele fuchsia. 

Toch jammer dat we deze vulkaan niet in zijn volle glorie hebben kunnen bewonderen. 

We vervolgen onze reis richting Riobamba.  

Bij aankomst was het erg warm en begon het te onweren met stortregen (het is het 

regenseizoen!). ‘s Middags kwam de zon niet meer te voorschijn en bleef de hemel dreigend. 

We bezoeken de stad en zijn vele markten. Een lust voor het oog! 

Bij het ochtendkrieken 

beklimmen we de vulkaan 

Chimborazo, de hoogste 

top van Ecuador (6.310 

m). Vanaf 3.500 – 3.700 

meter is de vegetatie 

typisch alpine met 

coniferen. Naarmate we 

hoger klommen ging het 

over in open grasland en 

uitgerekend daar zagen 

we Peruaanse lama’s 

tussen de sneeuwhopen 

springen! Op 4.600 m hoogte slipte onze bus in de sneeuw en moesten we uitstappen. 

Diegenen die geen moeite hadden met hun ademhaling vervolgden lopend de beklimming 

naar de dichtstbijzijnde schuilhut op 4.900 m. De andere passagiers hielpen de buschauffeur 

met keren, want dat was een erg gevaarlijke onderneming.  

 

Op de terugweg door 

een vallei in de Andes 

zagen we keurig 

onderhouden stukjes 

grond liggen waarop 

de Chimbos 

(bewoners van ‘de 

Chimborazo’) hun 

groenten verbouwen. 

We vertrekken vervolgens naar Cuenca, de 3e stad van 

Ecuador. De universiteitsstad, het intellectuele, culturele 

en artistieke centrum van het land. In deze stad worden de wereldberoemde Panamahoeden 

gemaakt. Een bezoek aan het Panamamuseum kon dus niet ontbreken. 

 

Wordt vervolgd.  

 

*Zie voor deel 1 de Fuchsiana van april 2013. 

 

Dit artikel is eerder verschenen in het Bulletin Fuchsia van de Franse fuchsiavereniging in mei 

2012. Het blad wordt uitgegeven door de Société Nationale d’Horticulture de France. 

Vertaling: Renee Rosema. 

De orchideeënroute                        

(foto Gaby Thomas) Een orchidee         (foto Gaby Thomas) 

De Chimborazo       (foto Gaby Thomas) 

De Lama’s      (foto Gaby Thomas) 
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“Voorjaar 2013”: in onze tuin bloeien de narcis-
sen (‘Baby Moon’) tot een week voor de langste
dag; vrijwel geen plaaginsecten. Veel hoog op-
schietend gewas, waarvan een pioenrozenkwe-
ker als voordeel zag dat er minder diep gebukt
hoefde te worden bij het bloemen snijden. En
dan de fuchsia’s: “veel geschreeuw maar weinig
wol” of te wel ruimschoots gewas maar uiterst
weinig bloei rond het begin van de zomer. Ge-
lukkig zijn de twee voor ons fuchsialiefhebbers
belangrijke evenementen relatief laat in het sei-
zoen. Ik bedoel natuurlijk de Vriendendag in
Luttelgeest en de Latijns-Amerikaanse planten-
show bij de familie van der Velde in Heerde.
Gezien het feit dat vrijwel alle fuchsia’s – uitge-
zonderd de secties Skinnera en Procubentes –
een Latijns-Amerikaanse afkomst hebben, lijkt
me dit thema voor een fuchsiatentoonstelling
ideaal. Het zuidelijk deel van Amerika, van Ar-
gentinië tot Mexico, is waar het voor de fuchsia
gebeurde. Inmiddels denken we te weten hoe
vanaf de oerfuchsia, ergens in het gematigd
bosgebied van Zuid-Amerika ontstaan, het ge-
slacht Fuchsia zich heeft geëvolueerd tot de
vele vormen van de verschillende secties, uit-
waaierend tot in Mexico en zelfs Australië, waar
ze weer verdwenen. Alle species kennen we
waarschijnlijk nog niet. Sommige gebieden in
het Andesgebergte zijn onbereikbaar genoeg
om nog onbekende species te verbergen. Niet
voor niets dat ook Nederlandse speciesliefheb-
bers daar graag willen gaan zoeken. Het kwe-
ken van fuchsia’s gebeurde aanvankelijk vooral
in West-Europa met in ieder geval één uitzon-
dering: F. boliviana. Het viel op, dat die species
een veel groter verspreidingsgebied had dan te
verwachten was. Buiten het natuurlijke ver-
spreidingsgebied, het gebergte van noordelijk
Argentinië, Zuid-Peru en Bolivia, werd de plant
vooral gevonden bij oude indiaanse vestigingen
tot in Mexico toe. Ook werd Inca aardewerk en
houtsnijwerk met afbeeldingen van F. boliviana 
aangetroffen. Deze species werd dus lang voor-
dat we in Europa zelfs van het bestaan van
fuchsia’s wisten al door de Inca’s gekweekt,
zeker om de eetbare vruchten, maar mogelijk
ook als sierplant. Vanaf het begin van de ne-
gentiende eeuw of mogelijk zelfs het eind van
de achttiende eeuw is in het deel van Europa
met een gematigd klimaat gekruist met
fuchsia’s. Aanvankelijk liet men de keus van de

 
kruisingsouders over aan de natuur. De “wetten
van Mendel” moesten nog ontdekt worden. De
praktijk was zoveel mogelijk verschillende fuch-
siaplanten, waaronder ook mutanten, bij elkaar
te planten, de natuur haar gang te laten gaan,
het gevormde zaad te oogsten en te kijken wat
daar uitkwam. Het is niet verwonderlijk dat in
het West-Europese klimaat de oorsprong van
de gekweekte fuchsia’s te vinden was bij spe-
cies uit het zuiden van Zuid-Amerika. Tot voor
kort bestond vrijwel het hele fuchsia-assorti-
ment uit afstammelingen van F. magellanica. Er
was één belangrijke uitzondering, gevormd
door hybriden van de meer tropische F. triphylla 
van vooral Duitse kwekers uit het begin van de
vorige eeuw. Dat waren echt buitenbeentjes,
die extra warm overwinterd moesten worden,
een warme zonnige standplaats vroegen en als
ze werden ingekuild beslist dood gingen. Men
mag zich afvragen of ze toen wel aan onze hui-
dige kwaliteitseisen zouden hebben voldaan.
Nieuw waren ze wel! Toen Nederlandse kwe-
kers met fuchsiaveredeling begonnen leek het
of alles er al was. De enige manier om echt te
vernieuwen - de belangrijkste eis van de BCK
nieuwighedenkeuring - was te gaan werken met
weinig of niet voor veredeling gebruikte spe-
cies. Daarvan waren er een kleine honderd,
maar de meeste gedroegen zich in ons klimaat
nogal ongemakkelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan
de moeilijkheden bij het overwinteren van de
schitterend oranje F. magdalenae en vooral de
afstammelingen. De keuze van de Nederlandse
veredelaars had als voordeel dat er veel echt
nieuwe cultivars op de markt kwamen. Het na-
deel was dat er daarvan in korte tijd ook weer
veel verdwenen, veelal omdat ze te moeilijk te
kweken waren. Toch is veel nieuws overgeble-
ven uit die tijd. Tegenwoordig is de “keuring”
van nieuwigheden in Nederland vooral gericht
op kwaliteit en maar een enkele keer zit er iets
nieuws bij de genomineerde planten. Natuurlijk
is het veel gemakkelijker om al die moeilijke
species, die hier niet echt aarden, buiten het
veredelingswerk te laten en verder te gaan op
het niveau van ruim twee eeuwen geleden.
Kwalitatief zijn die F. magellanica-afstammelin-
gen immers toch de sterkste!
 
Lisse, 27 juni 2013.                     H.J. de Graaff

Product of Holland CLXXXV

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

14 nr. 4 � Augustus 2013



Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

'Après Ski', Saintenoy 1996 BE AFS nr.: 3562

Afstamming: ('Atlantis' x F. magellanica gracilis) x ?

 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Saintenoy was één van de eerste Vlamingen die zich gericht met
 
fuchsiaveredeling bezig hield en onder andere ter oriëntatie Nederlandse
 
nieuwighedenkeuringen in Aalsmeer bezocht. Naast zijn ‘Land van Beveren’ is, denk
 
ik, ‘Koning Boudewijn’ uit 1990 met de zelfde moeder als die van ‘Après Ski’ wel zijn
 
bekendste introductie. De vrij grote witte dubbele tot halfdubbele, iets afstaande
 
bloemen van ‘Après Ski’, zijn vooral opvallend door de helder purperrood gekleurde
 
meeldraden. De stamper daarentegen is weer wit. De rode kleur herhaalt zich in de
 
basis van de kroonbladen en de aderen daarvan. De bloei is mild bij een normale
 
bloeitijd. De plant is opgaand en vertakt goed met wat stijve, in verticale richting
 
groeiende takken. In de tuin vraagt de vrij forse plant een plekje in de halfschaduw.
 
De naamgeving lijkt me geïnspireerd door de wit besneeuwde berghellingen, in de
 
avond overgoten met rode Glühwein.
 
H.J. de Graaff
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'Après Ski' Foto: Sigrid van Schaik
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'Shocking Blue' Foto: Sjaak Loef
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'Shocking Blue', de Graaff 1991 NL AFS nr.: 2989

Afstamming: ('Karin de Groot' x 'Delice')

 
 
Toen ik in 1991 twee zusterzaailingen naar de BCK-nieuwighedenkeuring in
 
Aalsmeer bracht, wist ik dat één er van mijn honderdste introductie zou worden.
 
Dat vroeg om een aparte naam. Mijn echtgenote koos daarvoor niet voor de plant
 
die nu ‘Shocking Blue’ heet maar voor de andere, ‘Gerharda’s Florijn’, die met de
 
ouderwetse verwijzing naar honderd centen door het leven moet. Ik koos voor de
 
naam ‘Shocking Blue’ om de bij het opengaan van de knop diep violet paarse, haast
 
donkerblauwe, kroon. Echt blauw, zeker bij rijpe bloemen, komt bij fuchsia's helaas
 
nog niet voor. Toen was de enige mij bekende fuchsiacultivar met een dergelijke
 
kroonkleur, echter wel met een witte kelk in plaats van een lichtgroene, ‘Preston
 
Guild’. De kleinbloemige ‘Shocking Blue’ stamt via ‘Karin de Groot’ van de eerste
 
aubergine fuchsia met een gewone bloemvorm, ‘Foolke’, af. Lutz Bögemann bracht
 
met deze introductie iets heel nieuws, waarvan helaas de nakomelingen vaak een
 
zwak wortelstelsel hebben. Wonderschone kruisingen van hem van ‘Foolke’ met
 
‘Hinnerike’ overleefden geen enkele winter en ook een plant met ideaal gevormde
 
aubergine bloemen van het Loeky-type bloeide maar één jaar. Bij ‘Shocking Blue’
 
valt dit, net zoals bij ‘Gerharda’s Florijn’, wel mee, al verdienen ze in de winter wat
 
extra aandacht. Voorzichtigheid bij het watergeven is dan geboden. Van nature is
 
‘Shocking Blue’ een halfhanger die gezien de slappe takken beter niet als opgaande
 
plant maar als hanger gekweekt kan worden voor een koel en licht beschaduwd
 
plekje aan de pergola. De bloei is rijk en vroeg.
 
 
 H.J. de Graaff
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Uit: Flora en Pomona, 1859
 
 

    
 De fuchsia’s in hare volkomenheid.    
 
 
Vele ware liefhebbers worden voor deze edele planten-
groep gevonden, zoo onder rijken als armen; zoowel op
de schoonste buitenverblijven en lusthoven der aanzien-
lijken, als in de vensterbanken der geringen, zien wij
deze planten vertegenwoordigd en geliefd en geen won-
der: bevallig in hare bloeiwijze, zijn zij gemakkelijk te ver-
zorgen en nemen zij door haren milden bloei een ieder
voor zich in. Niet alle liefhebbers kunnen haar echter in

die volmaaktheid bezitten, waartoe zij te brengen zijn; velen toch zijn
niet in staat gesteld haar het noodige te verschaffen. Maar velen, zeer
velen worden er nog gevonden, die de Fuchsia’s op hoogen prijs stel-
len, daarbij de middelen ter beschikking hebben, om haar die volmaaktheid te kunnen schenken,
die zoo zeer verlangd wordt en toch het ene jaar voor, het andere na, zich vergenoegen met oude
misvormde planten. Zij bloeijen toch mild en wij kunnen geene planten meer in onze kassen op-
bergen, zulke gedachten zullen welligt door sommige der lezers gekoesterd worden.
Voor dezulke schrijf ik hier mijne bevinding ter neder en bied ze Flora en Pomona ter verdere ver-
spreiding aan, om niet alleen de bloemen in hare volkomenheid te zien, maar tevens welgevormde
piramiden te verkrijgen, welke met honderdtallen der fraaiste bloemen, gedurende den geheele
zomer, ons een aangenaam genot opleveren. In Maart of April steek ik jeugdige stekken, op een
goeden warmen bak, welke na verloop van 14 dagen geworteld zijn; ze daarop elk in een bijzon-

der potje gezet hebbende, plaats ik ze andermaal in de-
zelfden bak, tot zoo lang, als er warmte in gevonden
wordt; ze dan weder in een grooter potje overgeplant
hebbende, gaan zij weederom in een daartoe bestemden
warmen bak, waar zij spoedig vorderingen maken, zorg-
dragende dat ik een hoofdsteng houde en, zoo er meer-
dere mogten te voorschijn komen, wegsnijden; ze zorg-
vuldig aantebinden en ongeveer om de 14 dagen een
grooteren pot te schenken, doet de planten ongemeen
snel groeijen. Als zij een voet hoogte bereikt hebben,
geef ik ze eene voedzame aarde, bestaande uit 3 deelen
nieuwe bladaarde, 1 deel ouden duivenmest en 1 deel
zand. De sterken groei doet ze vele zijscheuten voort-
brengen, doch men moet blijven zorgdragen, dat in den
hoofdsteng de meeste kracht ontwikkeld wordt.
Ongeveer half Junij nemen wij onze planten van onder
het platte glas weg en verplaatsen ze in eene bloemen-
kas op het westen gelegen of in de oranjerie, waarbij
men zorg moet dragen voor eene ruime luchting en be-
scherming voor de heete zonnestralen; bij nalatigheid

hiervan verkleinen en verzengen de bloemen; men plaatse de potten ruim, zoodat de planten el-
kaar niet raken en de takken zich ongehinderd naar alle kanten kunnen uitbreiden; eene ruime
begieting met vloeibaren duivenmest doet de planten ongemeen snel groeien en eene hoogte van
4 à 5 en meer voeten bereiken, in den schoonsten piramidevorm en met ontelbare der volmaakt-
ste bloemen beladen, hetwelk de genomene moeite ruim beloont en navolging waardig is.
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De heer K. Broshuis  Waalwijk
De heer O. Defeu  Brasschaat België
De heer J. Dingemanse  De Bilt
De heer C. van Egmond  Wassenaar
De heer J. Hitzert  Strijen
De heer A. Kuypers  Geldrop
De heer H. Meerveld  Purmerend
Mevrouw G. Mensink  Goor
De heer J. v. Nuenen  Geldrop
De heer J. Ramaekers  Klimmen
De heer P. van der Steen  De Zilk
De heer M. Thijssen  Baexem

VAN HET LEDENSECRETARIAAT.
 
Juli 2013
 
Overleden:
 

 
 
Neem even contact op met het ledensecretariaat als:
- u gaat verhuizen,
- uw adresgegevens niet kloppen,
- u Fuchsiana niet heeft ontvangen.
 
Bel tel.nr. 0411-631591
of mail ledensecretaris@nkvf.nl
 
Tiny v.d. Sande
Ledensecretaris 

Er zijn er zeker onder mijne lezers, die de kroonboompjes boven de piramidevormige planten ver-
kiezen. Hiertoe snoeije men in het najaar alle zijtakken van zijne planten af en korte den stam in,
op de hoogte naar verkiezing; men plante haar het eerstkomende voorjaar in een daartoe gereed-
gemaakt rabat, in den vollen grond, welks aarde voedzaam en los
moet zijn, en de standplaats beschut door wind en in de genietingen
der zon; zoo doende zullen zij zich bij herhaalde inkorting tot sterke
kroonen vormen.
 
 
HUIZE OVERDUIN
Op Walcheren
W. Benders
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Fuchsia’s in Aquarel – 74 Aat van Wijk

‘Bicentennial’

Paskesen 1976 USA; AFS 1344; NKF 1179.
 
Afstamming onbekend. Halfhanger met vrij grote dubbele oranje bloemen. Verdraagt wat zon en
is dan op zijn mooist. In het jaar van introductie van deze fuchsia was het tweehonderd jaar gele-
den dat de Verenigde Staten onafhankelijk werden.
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Regiobladen en -nieuws
 
’Bell’npraoties’ (Regio 3, Drenthe) nr. 2: Baskets maken bij H.J. Gommer. Busreis 17 juli 2013.
Open tuindagen 2013. Bericht uut Coevern.
 
’De Veluwse Fuchsia-Bode’ (Regio 7, Veluwe) nr. 3: Verslag voorjaarsvergadering van 16
maart 2013. Jubilarissen 2013. Open tuinen 2013. Barbecue op 10 augustus 2013. Koninklijke on-
derscheiding voor de heer G. van Lagen. Activiteitenkalender. Lezing op 20 april 2013 door de
heer Vogel over de flora en fauna aan de westkust van Zuid-Afrika.
 
’Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 4: Verslag barbecue 11 mei 2013. Bijdrage
vanuit Brazilië. In 80 tuinen om de wereld. Ministekken. De Vlier. "On"kruiden 24. De filosofische
betekenis van een tuin (2).
 
’De Gieter’ (regio 11, Noord Holland Midden) nr. 3: Opheffing servicepunt in Wormerveer. Dag-
tocht op 7 september 2013 naar de Fuchsiavriendendag in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest.
Fuchsiashow in 2015. Uitleg over bitterzout en ijzerchelaat. Tuincentra halen omstreden bestrij-
dingsmiddelen uit schappen. Afnemende groei en bloei.
 
’Regio 15 Midden Nederland’ nr. 3: Postelein. Busreisje naar Ampie Bouw in 't Harde en Orchi-
deeën Hoeve in Luttelgeest op 7 september 2013. Marcotteren.
 
’Nieuwsbrief’ (regio 18, Delfland) nr. 2, juni 2013: Pelargoniumlezing door Yvonne de Hoog.
Stekkenverkoop bij de ruilbeurs van Groei & Bloei. Baskets vullen. Busreis naar de Veluwe op 3
augustus 2013.  Najaarsbijeenkomst eind oktober 2013. Beoordeling wedstrijdstekken 31 augus-
tus 2013.
 
’Furore’ (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Discussiemiddag. Activiteiten 2013. Open tuindag en
barbecue op 13 juli 2013 bij fam. Graveland. Kweekwedstrijd 2013 cultivar “Boogie”. Snoeibijeen-
komst. Verslag voorjaarsvergadering 23 maart 2013.
 
’Bellenpracht’ (regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 2: Busreis op 27 juli 2013 naar België.
Opentuinentocht op 13 juli 2013. Wedstrijddag op 17 augustus 2013. Voor u gelezen: Witte vlieg.
Fuchsia in woord en beeld: Liemers Lantaern. Hoe lang duurt het voor fuchsia’s bloeien na het
toppen? Activiteitenagenda 2013. Nieuwe leden stellen zich voor. Uitleg over bitterzout en ijzer-
chelaat.
 
’De Bel’ (regio 23, West-Brabant) nr. 2: Open tuindagen 2013. Busreis 7 september naar Vrien-
dendag. In Memoriam de heer Toon van Oers. Themadag en barbecue op 17 augustus 2013. Fo-
to's voorjaarsvergaderingen en jubilarissen.
  
’Fuchsia Koerier’ (regio 25, De Kempen) nr. 68: Busreis op zaterdag, 20 juli 2013, naar Ampie’s
Berg in ’t Harde en Passiflorahoeve in Harskamp. Excursie bij de Waterzuivering in Hapert op
maandag 3 juni 2013. Fietstocht en opkweekwedstrijd op 17 augustus 2013. Open tuindagen
2013.
 
’Fuchsiaproat’ (regio 26, Zuid-Oost Brabant) nr. 2: In Memoriam Jan van Nuenen en Toon Kuij-
pers. 25-jarig jubileum van de heer Gerard Meijering. Open tuinen 2013. Taxuskever. Ledenavond
25 september 2013. Activiteiten 2013.
 
’’t Limburgs Belleke’ (regio 29, Midden en Zuid Limburg) nr. 2: Verslag jaarvergadering 2013.
Kweek eens plantjes op onder kunstlicht. Nieuwe fuchsia’s stellen zich voor: ‘Jennie Spijkerman’.
Stekkendag op zaterdag 4 mei 2013. Waarom bcc gebruiken om hetzelfde e-mailbericht te verstu-
ren naar meerdere ontvangers? Bezoek aan de Zuid-Limburgse Droomtuinen op 14 juli 2013. 
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Regio 4 bestaat dit jaar 25 jaar.
 
Fuchsiapresentatie in de Orchideeën Hoeve.
 
Om deze blije gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt er door regio 4 op vrij-
dag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september, een fuchsiapresentatie gehouden in de Orchideeën
Hoeve te Luttelgeest.
 
Op diverse plaatsen op de route door de Orchideeën Hoeve zullen fuchsia-arrangementen te zien
zijn, waarbij fuchsia’s tot een arrangement zijn gevormd met oude werktuigen en gereedschap-
pen. Wij hopen op deze manier het publiek kennis te laten maken met onze hobby: “het houden
van fuchsia's”.
 
Omdat wij een kleine regio met een beperkt aantal leden zijn kunnen wij geen grote show meer
houden. Maar wij willen onze hobby toch aan een breder publiek laten zien.
 
De data 6 t/m 8 september zijn niet zomaar gekozen. Wij hebben hiermee willen inspelen op de
Fuchsiavriendendag van de NKvF, zodat bezoekers van de Vriendendag kunnen mee genieten van
deze fuchsia-presentatie.
 
Wij hopen dan ook vele fuchsiavrienden te mogen begroeten op deze drie dagen, waarbij het
hoogtepunt toch zal liggen op deze Fuchsiavriendendag.
 
Ook zullen diverse leden van regio 4 op deze Fuchsiavriendendag laten zien welke hobby’s zij nog
zoal meer uitoefenen. Een opsomming hiervan staat elders in deze Fuchsiana vermeld.
 
Regio 4 nodigt u dan ook van harte uit om te komen kijken wat zij er van heeft gemaakt.

'Bali Hi'                                                                                                Foto: Sigrid van Schaik
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Augustus 2013
 

02     Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek.
         Feestelijke opening Fuchsiashow te Laren.
03     Regio 18, Delfland. Busreis naar De Veluwe.
03- 08 Regio 13, ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek. Fuchsiashow bij het zorgcentrum Theodotion
         te Laren.
10     Regio 7, Veluwe. Barbecue bij fam. Davelaar.
17     Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddag 2013.
17     Regio 23, West Brabant. Themadag en barbecue.
17     Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee.
17     Regio 25, De Kempen. Fietstocht en opkweekwedstrijd.
21     Regio 1, Friesland. Busreis naar kwekerij in Vriescheloo en kwekerij in Duitsland.
31     Regio 18, Delfland. Beoordeling van de wedstrijdstek bij fam. Bentvelsen in Nootdorp.
 
September 2013

01     Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Inloopdag bij het IVN in Stein.
02     Regio 15, Midden Nederland. Wedstrijdplant en allerlei.
04     Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek Trofee.
06 - 08 Regio 4, Flevoland e.o. Fuchsiapresentatie in Luttelgeest in het kader van het 25-jarig
         bestaan.
07     Vriendendag bij de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest.
07     Regio 15, Midden Nederland. Busreis naar Ampie Bouw, 't Harde, en Vriendendag in
         Luttelgeest.
07     Regio 17, Rijnland. Busreis naar Vriendendag in Luttelgeest.
07     Regio 23, West Brabant. Busreis naar Vriendendag in Luttelgeest.
07     Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Busreis naar Vriendendag in Luttelgeest.
14     Regio 8, Zuid Gelre. Clubwedstrijd en lezing door de heer Bor.
14     Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp om 14.00 uur.
14     Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
21     Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst (wedstrijdplant).
25     Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
28     Regio 25, De Kempen. Contactdag Miet van Eijk.
30     Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.

 
Oktober 2013 

05     Regio 4, Flevoland e.o. Najaarsbijeenkomst.
05     Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Willemsen, zaal in de Regenboogkerk te Epe.
05     Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
05     Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien.
07     Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst te Hout-Blerick.
08     Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Regiobijeenkomst.
12     Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
22     Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst te Hilversum
         met lezing door Hennie van der Wilt.
26     Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
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November 2013 

02     Ledenraadvergadering NKvF in Eemnes.
02     Regio 1, Friesland. Najaarsvergadering.
04     Regio 15, Midden Nederland. Lezing over tuinen in…
08     Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
09     Regio 8, Zuid Gelre. Lezing door de heer Wim Willemsen.
09     Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
09     Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst.
11     Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
16     Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet in de zaal Regenboogkerk te Epe.
26     Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Regiobijeenkomst.

 
Januari 2014 
 
04     Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
10     Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsvergadering.
11     Regio 8, Zuid Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing door fam. Maassen.
13     Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.

 
Maart 2014 

22     Regio 8, Zuid Gelre. Ledenvergadering.
 

Mei 2014 

10     Regio 8. Zuid Gelre. Afsluiting seizoen.

- Advertentie -

Mede naar aanleiding van een klacht van één van onze leden willen
wij de regiobesturen en -redacties wijzen op het feit dat men niet
zonder toestemming van betrokkene(n) de namen, adresgegevens
e.d. van hun leden op het internet mag zetten.
Ook niet indirect via het online zetten van hun regioblad, waarin
deze gegevens worden vermeld, op hun eigen website of via de
website van de NKvF. Wij raden u daarom aan bij het maken van
uw regioblad hier rekening mee te houden.

Mocht u hierover meer informatie wensen, dan verwijzen wij u naar de website van het College
Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl en specifiek voor privacywetgeving met be-
trekking tot het internet:
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20071016_privacywetgeving_internet.aspx.
 
Het hoofdbestuur.
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Tuinen van Shropshire
 
Op donderdag 6 juni vertrekken we met een
bus van Garden Tours naar Hoek van Holland
om de volgende dag, na een rustige overtocht,
door te rijden naar Shropshire. Shropshire is
een graafschap dat behoort tot de North Mid-
lands en grenst in het westen aan Wales. Be-
langrijkste stad daar is Shrewsbury, de stad
waar Charles Darwin is geboren en opgegroeid.
De groep bestaat uit ongeveer 20 leden van de
NKvF, aangevuld met 14 andere tuinliefhebbers.
Men zegt dat in Shropshire de mooiste tuinen
van Engeland liggen en dat blijkt niet te veel

gezegd. We zien er prachtige tuinen, tien in 4
dagen tijd en allemaal mooi, maar ook zeer ver-
schillend van omvang, karakter en sfeer.
We treffen droog en overwegend zonnig weer,
wat natuurlijk zo in de omgeving van Wales vrij
uitzonderlijk is, maar de ochtenden en avonden
zijn behoorlijk fris. Net als in de rest van Europa
laat de zomer nog op zich wachten. Voor schit-
terend bloeiende borders met vaste planten of
zwaar geurende rozen zijn we nog wat vroeg.
Extra leuk is het om te merken dat er dan weer
andere interessante dingen zijn die de show
stelen. We zien vroegbloeiers als clematis,
sierui, geranium, primula en rotsplanten maar
vooral ook een keur aan bloeiende bomen en
struiken zoals gouden-, blauwe-, witte- en zelfs
rozeregen. Nog nooit zoveel boompioenen en
ook gewone pioenen gezien. De Rhododen-
drons bloeien volop en een aantal (!) werkelijk
schitterende zakdoekjesbomen geeft acte de
presence. Zelfs de stokoude taxus, van voor-
heen een kloostertuin, ziet er fris uit met z’n
vers groene uitlopers. 
Gelukkig zijn er tuinen, die behalve wandel- en
kijkplezier, ook planten te koop aanbieden.

The Manor House Gardens

Hodnet Hall Garden

Vooral Ashwood nurseries is het noemen waard.
De kwaliteit van de gekweekte planten en de
zorg die aan de presentatie wordt besteed is
puur genieten. Tijdens een rondleiding aldaar
door “John’s garden" (door John Massey zelf)
was goed te merken dat er weliswaar goud geld
wordt verdiend, maar dat mateloos enthousias-
me, ervaring opdoen door steeds maar weer
proberen en optimaliseren en een grote liefde
voor het vak, toch de drijfveer is. Je kunt er ge-
makkelijk een dag doorbrengen.
Tuinen kijken in Engeland betekent ook neer-
strijken op het gras en genieten van de high
tea. Vooral de zomerse lunch met allerhande

Lower Hall te Worfield

heerlijkheden die voor ons is klaargezet in de
tuin van een ouder echtpaar blijkt grandioos.
Erg leuk dat de eigenaars zelf ook het partijtje
van gelijkgestemde gezellige en enthousiaste
tuinliefhebbers meevieren. 
Al met al hebben we veel leuke indrukken opge-
daan en heeft reisleider en ooit voorzitter van
de NKvF, Flip van den Elshout, ook zichtbaar
genoten.
 
G. Rosema
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Fotopuzzel - 71
 
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Loeky’
2. ‘Eden’s Delight’
3. ‘Jaspers Triphy Salmon’
4. ‘Ocean Dream’
5. ‘Pabbe’s Gaffel’
6. ‘Pangea’
 
 
 
 

1 2 3

 
Uw oplossing vóór 4 september 2013 zenden:
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent
dat u óf meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt
alles nog eens goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.
 
Rectificatie:
In de Fuchsiana nr. 2 van april 2013 staat bij de oplossing van fotopuzzel 70 de naam van foto nr.
2 verkeerd vermeld. De juiste naam is: Gerrie Spek-Hofmeijer.
Met dank aan mevrouw Spek voor haar opmerkzaamheid en excuus van de redactie voor deze
foute vermelding.
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Jubilea 2013

 Mevrouw Rauwerda-de Leeuw Heerenveen Regio 1
 De heer W. Kempe Ede Regio 8
 De heer J. Meilink Breezand Regio 9
 Mevrouw G. Oskam-van Oostveen Maarssen Regio 15
 De heer O. Defeu. Onlangs overleden. Brasschaat België  Regio 23
 De heer G. Prüst Sint-Oedenrode Regio 24
 De heer T. Heijnen Echt Regio 29

De heer E. Dijkstra Appelscha Regio 1
Mevrouw I. Balster Hoogeveen Regio 3
Mevrouw G. Frieling-Pruim Rolde Regio 3
De heer H. Gommer Dalen Regio 3
De heer J. de Groot Elburg Regio 4
De heer K. Hulsker Swifterbant Regio 4
De heer J. Nijhof Kampen Regio 4
De heer J. Vinken Swifterbant Regio 4
De heer B. Hendriksen Markelo Regio 5
De heer R. de Jong Enschede Regio 5
Mevrouw Onderdijk-van Leeuwen Raalte Regio 5
De heer G. Stoelhorst Markelo Regio 5
De heer J. Tuller Haarle Regio 5
De heer J. Wuite Vriezenveen Regio 5
De heer H. Elijzen Zieuwent Regio 6
Mevrouw H. Klein Wentink Zelhem Regio 6
Mevrouw F. Kok-Ouwersloot Ruurlo Regio 6
Mevrouw Leuthart Ahlen, Duitsland Regio 6
De heer F. Nijenhuis Lochem Regio 6
De heer R. te Nijenhuis Hummelo Regio 6
De heer J. Wientjes Haaksbergen Regio 6
De heer J. Wolters Gaanderen Regio 6
De heer J. Bleumink Empe-Vorst Regio 7
De heer W. Foppen Harderwijk Regio 7
De heer G. Kamphuis Wapenveld Regio 7

 
 

jaar lid in 2013
 

 

 

 
 
jaar lid in 2013
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Mevrouw G. Ruissen-Theunissen Nijkerk Regio 7
De heer S. Bredewout Schoorl Regio 9
De heer H. de Groot 't Zand Regio 9
Mevrouw J. van Heumen Ankeveen Regio 13
Mevrouw A. Otten-de Zeeuw Blaricum Regio 13
De heer M. de Rooij Laren Regio 13
De heer R. Tolboom Hoogland Regio 13
Mevrouw R. van Eijndt-Drost Doorn Regio 15
De heer J. de Groot Heukelum Regio 16
De heer W. Duivenvoorden Rijnsaterwoude Regio 17
De heer H. Valentijn Ter Aar Regio 17
Mevrouw B. Alblas-Snepvangers Benthuizen Regio 18
Mevrouw Y. de Hoog-Zeelenberg Rijswijk Regio 18
Mevrouw J. Loenen-Hoogerwerf Heerjansdam Regio 20
De heer Jacobs Zundert Regio 23
Mevrouw I. Martens Nispen Regio 23
De heer J. Sijmens Sprundel Regio 23
De heer L. van de Bossche Waalwijk Regio 24
De heer Th. Thijssen Tilburg Regio 24
De heer L. Boudewijns Son Regio 25
Mevrouw L. van Gestel-van Lieshout Diessen Regio 25
Mevrouw M. Houben Hamont-Achel, België Regio 25
De heer A. Roovert Hilvarenbeek Regio 25
Mevrouw P. Stevens-Kelders Riethoven Regio 25
De heer G. Meijering Eindhoven Regio 26
De heer L. Fazio Boekel Regio 27
De heer J. Rijkers Erp Regio 27
De heer H. Driessen Maasbree Regio 28
De heer L. Hasselman Baexem Regio 28
De heer C. Linssen Horn Regio 28
Mevrouw Lousberg Ransdaal Regio 29
De heer F. Theunissen Maastricht Regio 29
 
 
De leden die 40 jaar lid zijn ontvangen het speldje op de Fuchsiavriendendag van de NKvF te Lut-
telgeest.
 
 
De leden die 25 jaar lid zijn hebben ondertussen felicitaties en het zilveren fuchsiaspeldje ontvan-
gen.
 
 
Mocht iemand het speldje nog niet hebben ontvangen, neem dan a.u.b. even contact op met Tiny
van de Sande, telefoon 0411-631591
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bloemen die uit de bladoksels maar ook wel zo-
maar uit tak of stam komen. De bessen worden
donker paars bij rijping en worden graag door
vogels gegeten.
In 1927 hebben Leonard Cockayne en Harry H.
Allan Fuchsia perscandens beschreven, maar hij
is vrij zeker al veel eerder ontdekt, waarschijn-
lijk door de botanicus Joseph D. Hooker. De
naam betekent "ergens door klimmend", hier-
mee benadrukkend dat hij wel erg klimachtige
eigenschappen of liaanachtige gewoontes had.
De takken liggen dus ook vaak op de grond en
er vormen zich dan overal weer nieuwe planten.
Hij komt van nature niet voor in het warmere
noordelijke deel van het Noordereiland en hij
groeit langs de randen van de laaglandbossen.
De hoofdstam kan toch wel 5 cm dik worden,
maar vormt weinig zijtakken en heeft een licht-
bruine, afschilferende bast. Hij zit meestal wat
schaars in de bladeren die aan slanke steeltjes
hangen en van boven bleekgroen zijn en van
onderen wittig groen. Ook bij deze soort ver-
schijnen de bloemen rechtstreeks aan de stam
of takken, alleen of met twee of drie bij elkaar.
Deze soort heeft, net als F. procumbens, twee-
slachtige, mannelijke en vrouwelijke bloemen.

F. perscandens

Botanische Fuchsia's. 14
 
Een heel aparte sectie is de sectie Skinnera.
Met de Fuchsia procumbens, die eerder ook tot
deze sectie behoorde, zijn het de soorten die
juist niet in Zuid- en Midden-Amerika voorko-
men. F. procumbens hebben we een poosje ge-
leden al behandeld in de sectie Procumbentes.
Dit keer dus de sectie Skinnera. Deze sectie is
zo genoemd door Johan Reinhold Forster en
zijn zoon George. De Forster’s waren natuuron-
derzoekers op kapitein Cook’s tweede reis naar
Nieuw-Zeeland (1772-1775). Ze deelden de ge-
vonden soorten in bij het door hen nieuw be-
noemde geslacht Skinnera naar de Britse bota-
nicus Richard Skinner. Nieuw onderzoek wees
uit dat het toch Fuchsia’s waren en nu is de
toenmalige geslachtsnaam de naam voor de
sectie geworden.
Fuchsia excorticata werd voor het eerst be-
schreven door de eerder genoemde Forster’s in
1776. Maar hij was al ontdekt door Joseph
Banks, een botanicus, en Daniel Solander, een
biologisch beschrijver, die beiden aan boord
waren op de Endeavour tijdens Kapitein Cook’s
eerste reis. Excorticata betekent afschilferende
bast, wat slaat op karakteristieke bast van de
boom die in dunne lagen afbladdert. Hij wordt
ook wel de boomfuchsia genoemd. Hij is de
grootste onder de Fuchsia’s en kan wel 13
meter hoog worden. Hij komt voor in alle in-
heemse bossen van Nieuw-Zeeland en is één
van de meest gewone inheemse bomen. Het is
één van de weinige inlandse bomen in
Nieuw-Zeeland die zijn bladeren laat vallen. De
stam kan wel 1 meter in diameter bereiken. Het
hout heeft een heel mooie tekening en wordt
daarom wel gebruikt voor decoratief inlegwerk,
kasten en houtsnijwerk. De Maori's noemen de
plant Kotukutuku en de bes Konini. Hij heeft
kenmerkende spits uitlopende bladeren tot wel
10 cm lang, mat groen en wat gekreukeld aan
de bovenzijde en zilver-grijswit aan de onderzij-
de. Deze ongewone kleurstelling wordt veroor-
zaakt door een totaal gebrek aan chlorofyl in de
onderzijde. Deze plant heeft slanke, wel tot 4
cm lange, tweeslachtige bloemen en vrouwelij-
ke bloemen. Ook deze soort heeft het voor deze
sectie kenmerkende blauwe stuifmeel. Hij heeft
onopvallende groene, later wat purperachtige
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De bloem is groen, verkleurend naar roodachtig
bruin. De bessen rijpen naar een heel donker-
paarse kleur.
F. x colensoi is in 1887 door Joseph Dalton
Hooker ontdekt en noemde hem naar William
Colenso. Een van Nieuw-Zeelands eerste pio-
niers, missionaris maar ook een hartstochtelijk
amateurbotanicus die deze fuchsia verzamelde
op een van zijn uitgebreide zwerftochten door
Noord Nieuw-Zeeland.
Het is een wijdverspreide hybride tussen F.
excorticata en F. perscandens. Maar er zijn ook
mensen die hem als een aparte soort beschou-
wen, daar hij ook in streken voorkomt, waar F.
perscandens helemaal niet voorkomt. De bloe-
men zijn gelijk aan die van F. excorticata, maar
F. colensoi is een wat verlegen bloeier en de
kleuren rijpen niet zo diep uit. De plant is een
stuk kleiner dan F. excorticata en groeit als een
opgaande struik. De lange, verwilderde takken
dragen bladeren die kleiner, meer rond, en min-
der spits zijn dan die van zijn grote neef en hij
komt lang niet zo verspreid voor. Zijn natuurlij-

ke groeiplaats is langs de randen van de in-
heemse laaglandbossen tot een hoogte van 480
meter. De laatste soort van deze Sectie is Fuch-
sia cyrtandroides. Die werd pas beschreven
door John W. Moore in 1940. Maar hij is in 1927
ontdekt op Tahiti. Hij komt alleen voor op de
hoogste, steile vulkanische toppen van Tahiti
dat 4.830 km ten noordoosten van Nieuw-Zee-
land ligt, richting Zuid-Amerika. Hij is zo ge-
noemd vanwege zijn gelijkenis met het geslacht
Cyrtandra, een van de meest wonderbaarlijke
geslachten binnen de Afrikaanse viooltjesfamilie
en veel voorkomend op Hawaii, Tahiti en de an-
dere Pacific eilanden. Cyrtandra betekent: met
gebogen meeldraden. Cyrtandra tahitensis is
waarschijnlijk de bedoelde. Ze hebben vergelijk-
bare tegenoverstaande bladeren die beide aan
de onderkant wit oplichten. F. cyrtandroides 
lijkt qua habitus wel op F. excorticata, maar zijn
bladeren zijn nog wat stugger, dikker en har-
der. Hij groeit niet zo fors uit, maar tot 5 meter,
en heeft een bruine, zachte bast, die niet zo ex-
treem afbladdert als bij de Nieuw-Zeelandse
soorten. De bladeren zijn wat lichter groen, wat
ovaler van vorm. De onderkant is vanwege een
tekort aan chlorofyl erg bleek. Ook hier ont-
spruiten de bloemen aan de takken maar zon-
der opbollen aan de basis van de bloembuis.
Voor zover bekend zijn er alleen maar twee-
slachtige bloemen. Ook de vrucht lijkt op die
van F. excorticata met een licht verschil in
vorm, maar het is tamelijk schaars.
 
Vergeleken met de andere secties van het ge-
slacht Fuchsia is deze sectie meer interessant
dan mooi, hoewel de bloemen bij nadere bestu-
dering best fascinerend zijn.
Het zijn allemaal winterbloeiers op het kale
hout, voordat het blad uitkomt. Het zijn kleine,
onopvallende, groen tot purper gekleurde bloe-
men die, doordat de planten meestal kaal zijn,
toch wel opvallen. Ze hebben allemaal hetzelfde
blauwe stuifmeel als F. procumbens.
 
In de zomer is er niet zoveel aan te beleven,
gewoon groene struiken. In de winter staan ze
in de kas, die toch al overbevolkt is en dus zie
je er dan ook niet zo veel van.
Maar het blijven aparte planten die daardoor
toch best wel de moeite waard zijn.
 
Henk Hoefakker
 F. perscandens
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