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inspanningen van het hoofdbestuur, in samenwer-
king met een aanspreekpersoon, is het ons niet ge-
lukt om regio 2 een doorstart te laten maken. Wel
willen twee leden van regio 2 na deze vergadering
proberen binnen een maand een contactpersoon te
benoemen, om van daaruit een nieuw bestuur
samen te stellen. Lukt dit niet dan is de opheffing
van regio 2 een feit.
 
Op zaterdag 7 september om 06.45 uur stapten we
in de auto voor een ritje naar Luttelgeest voor onze
Fuchsiavriendendag. Na een voorspoedige rit arri-
veerden we om + 09.00 uur. Mijn echtgenote en ik
genoten na deze lange rit eerst van een kopje kof-
fie, waarna we de prachtige locatie bekeken. Ook
zijn we alle standhouders eens langs gelopen. Wat
een diversiteit was er te zien. Om 10.00 uur kwa-
men de eerste bezoekers binnen, en om 10.15 uur
heb ik de Vriendendag geopend, waarbij ik memo-
reerde, dat deze dag is opgezet om oude vriend-
schappen nieuw leven in te blazen en nieuwe
vriendschappen te sluiten. Ook gingen mijn felicita-
ties uit naar regio 4 met hun 25-jarig jubileum, en
dankte hen voor de prachtige fuchsia-presentatie op
deze dag.
 
Om 12.00 uur waren er al veel bezoekers en wat mij
en mijn echtgenote opviel was de geweldige gezelli-
ge sfeer die er heerste. Om 15.00 uur was de huldi-
ging van de jubilarissen voor hun 40-jarig lidmaat-
schap van de NKvF. Volgens mijn echtgenote was ik
wel wat zenuwachtig met het opspelden van de ju-
bileumspeldjes, maar ja, ook dit is voor mij geen da-
gelijks werk. Dit werd gevolgd door het bekendma-
ken van de winnaars van de wedstrijdplanten en de
fotowedstrijd. We kunnen terugkijken op een prach-
tige Vriendendag. Ik wil dan ook Jan de Groot en
Huub Steeghs met hun secondanten complimente-
ren met een prachtig opgezette en geslaagde Vrien-
dendag.
 
Cor van Empel.

 
Ook een voorzitter van de NKvF
is lid van een regio en moet
daardoor ook zijn steentje bij-
dragen. Zo organiseerde mijn
regio 28 een fuchsiashow op 13
en 14 juli. Op donderdag 11 juli
werd er gestart met de opbouw
en aankleding van het showter-
rein. Vrijdag, zaterdag en zon-

dag heb ik met drie personen de plantenverkoop-
stand bemand. Mede door het goede weer hebben
we toch enkele honderden fuchsia’s verkocht. Maar
het echt leuke aan deze dagen waren toch de posi-
tieve reacties van de bezoekers over onze show.
Ook onze PR-stand was zeer positief, want zij had-
den 8 nieuwe leden ingeschreven. Zondagavond en
maandagmorgen was het opruimen, waarna we
terug konden kijken op een zeer geslaagde show.
 
In mijn vorige voorwoord heb ik het gehad over het
koude voorjaar, welnu, de zomer was het tegen-
overgestelde. Het was op sommige dagen verschrik-
kelijk warm. In gedachten had ik medelijden met
onze fuchsialiefhebbers die op vakantie waren en de
verzorging van hun geliefde planten aan familie of
vreemden moesten overlaten. Ik weet dat deze
mensen hun best doen, maar bij extreem warm
weer is de verzorging toch iets meer dan wat water
geven. Ik spreek uit ervaring: na thuiskomst van
een vakantie waren er bij mij diverse planten dood.
Mijn schoonzoon had ze verzorgd. Bij navraag zei
hij: “Ik gaf ze wat water en het liep er meteen
onder uit, dus ben ik daar maar mee gestopt”.
 
Op 3 augustus kreeg ik de nieuwe Fuchsiana in de
brievenbus. Ik vond hem prachtig en een aanwinst
voor onze vereniging. Mijn complimenten aan Sjaak
Loef en zijn redactieleden.
 
Op 24 augustus heeft een delegatie van het hoofd-
bestuur een opheffingsvergadering van regio 2 bij-
gewoond. Dit naar aanleiding van het feit dat regio
2 al bijna een jaar geen bestuur meer heeft. Na alle

Van de voorzitter
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Het is eind augustus, het is warm en de zon schijnt.
Eindelijk bloeien mijn fuchsia's zoals ze op de show
van begin augustus hadden moeten bloeien. Een
enkele laatbloeier begint nu pas zijn eerste knoppen
te openen. Alles is dit jaar wat later, ook de zomer.
Gelukkig zijn we niet meteen van de "winter" door-
gegaan naar de herfst. Hoewel er natuurlijk verschil-
lende tekenen zijn dat de herfst in aantocht is, hoop
ik op een lange nazomer.
Mijmerend loop ik door mijn tuin en pluk ondertus-
sen wat snoeptomaatjes die de keuken niet halen.
Geen last van phytophthora op mijn tomaten dit
jaar, en ook geen roest op mijn fuchsia's. Een zorg
minder. Wel een hoop andere narigheid zoals opge-
geten toppen van de planten, maar dat is niet be-
smettelijk hoop ik dan maar, hoewel... Nu maar
hopen dat de taxuskever zich ook koest heeft ge-
houden maar aan de happen uit sommige bladeren
te zien kan ik het ergste vrezen.
Ik denk aan de afgelopen maanden. Het is toch een
heel mooi en spannend seizoen geweest. Een koud
voorjaar met late vorst. Hierdoor dreigden de plan-
ten te laat in bloei te komen. Daarna tropische hitte,
wat ze ook niet zo fijn vonden... Maar ondanks alle
weerperikelen zijn er een paar mooie shows ge-
weest (hierover meer in dit nummer) en een aantal
fantastische open tuinen. Ik heb zelf de tuin van de
familie Davelaar te Voorthuizen bezocht en die is in
één woord adembenemend. Verderop een artikel
over deze tuin. En last but not least natuurlijk de

Van de redactie

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het DECEMBER-NUMMER in 2013 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail
verzonden, uiterlijk woensdag, 6 november 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 websi-
te van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de re-
dactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

eerste editie van ons blad met het nieuwe uiterlijk.
Het is alweer een maand geleden dat wij ons, maar
vooral Sjaak, de eindredacteur, flink nerveus maak-
ten of het allemaal wel goed zou gaan met die eer-
ste editie. Sjaak heeft dag en nacht gewerkt om
echt alles tot in de puntjes te controleren. En met
welk resultaat!
Dank jullie allen voor de pluimen en positieve kri-
tiek. Ook de kritische noten en verbeterpunten heb-
ben we serieus bekeken en geprobeerd deze in deze
editie mee te nemen. Ziehier een Fuchsiana die op
een aantal punten, hoop ik, nog beter is geworden.
Zo is de lettergrootte iets aangepast, de koppen zijn
wat veranderd en is een aantal artikelen over 2 ko-
lommen verdeeld i.p.v. over de gehele bladzijde.
Ik denk dat de volgende edities ook nog aan verbe-
teringen c.q. veranderingen onderhevig zullen zijn
maar het wordt er alleen maar mooier en leesbaar-
der door. Wij blijven ons best doen en leren steeds
meer de mogelijkheden van de software kennen
waarin de Fuchsiana nu opgemaakt wordt.
Blijf dus vooral de op- en aanmerkingen doorgeven,
want wij zijn er blij mee. Ook natuurlijk met de
complimenten.
Het enige waar we niets aan zullen doen is aan de
opmerking dat de foto's nu zo groot en scherp zijn.
Maar dat is een kwestie van wennen denk ik.
Heel veel leesplezier.
 
Ria Nauta, acquisitie en advertenties Fuchsiana

- Advertentie -
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Mijn fuchsia's en ik. Deel 1 en 2.
 

Tips over het verzorgen van fuchsia's 
  
Daar sta je dan met een doos vol fuchsiastekken,
een mooie fuchsia op stam of een weelderig han-
gende fuchsia. Gekocht op een schitterende fuchsia-
show bij u in de omgeving of op de kop getikt tij-
dens het bezoek aan een mooie privé fuchsiatuin.
Bij de aankoop bent u door een aardige mevrouw of
een enthousiaste meneer overladen met deskundige
adviezen over de verzorging van de planten. Zoveel
informatie ineens is voor een beginnende fuchsia-
liefhebber bijna niet te behappen, met als gevolg
dat u na thuiskomst de meeste goedbedoelde infor-
matie kwijt bent. In het ergste geval loopt het niet
goed af met de aangeschafte fuchsia’s en is de
eindbestemming de groene container. Dat kan nooit
de bedoeling zijn geweest.
 
Om die reden hebben wij een aantal goede tips
voor de beginnende fuchsialiefhebber op een rijtje
gezet. Deze tips kunt u als leidraad gebruiken om
uw fuchsiahobby tot een succes te maken.
 
Zet de aangeschafte stekken over in een grotere
pot, gevuld met goede potgrond.
Geef de stekken eenmaal per week mest. Bij de
meeste regio’s kunt u in de verenigingswinkel wel
terecht voor meststoffen die heel gemakkelijk in
water oplossen. Bij de meeste mest gaat men uit
van een volle theelepel op één liter water. Van dat
mengsel geeft u dus uw fuchsia('s) eenmaal per
week een flinke scheut.
 
Geef alleen water als de potkluit er droog uitziet. Bij
hete dagen kan een fuchsia slap hangen omdat hij
het verliezend vocht niet zo snel met zijn wortels
kan aanvullen, ondanks dat de potgrond nog voch-
tig is. Geef dan beslist geen water, want u loopt de
kans dat de haarwortels bezwijken door een klets-
natte wortelkluit.
 
Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen. De
bolletjes die achterblijven als de bloem is afgevallen
zijn dus geen nieuwe knoppen, maar zaaddoosjes.
De fuchsia steekt van nature veel energie in het
produceren van zaad. Als u regelmatig de zaaddoos-
jes verwijdert gaat de plant steeds nieuwe bloem-
knoppen aanleggen! U wordt beloond met een veel
rijkere bloei als u zich ook houdt aan het bovenge-
noemde bemestingsadvies.
 
Helaas hebben onze fuchsia’s nog wel eens last
van allerhande ziekten en plagen. Het handigst is
om in een tuincentrum het bekende kleine boekje
van Bayer op te halen: ‘Gids voor ziekten en plagen

in huis en tuin’. Daar wordt u beslist wijzer van.
 
Misschien is wel de belangrijkste tip aan een be-
ginnend fuchsialiefhebber: zoek een ervaren 'rot in
het vak' op om u op weg te helpen. Dat is nu pre-
cies het mooie van onze vereniging. Je kunt bij je
eigen leden te rade gaan. Iedere hobbyist vindt het
leuk om over zijn liefhebberij te vertellen en u leert
tegelijkertijd de fijne kneepjes van de fuchsiahobby.
 
Op deze manier maakt u al direct een goede start
als fuchsialiefhebber.
 

Tips voor het overwinteren van fuchsia’s
 
Fuchsia’s kunt u op meerdere manieren overwinte-
ren. De verschillende methodes staan hieronder be-
schreven. Het hangt ondermeer van de mogelijkhe-
den van uw woonsituatie af, wat voor u de beste
keus is. 
De allerbelangrijkste voorwaarde is, dat fuchsia’s
vorstvrij moeten overwinteren. De ideale overwin-
teringstemperatuur is voor de meeste fuchsia’s tus-
sen 3 en 8 graden Celsius.
 
Overwinteren in uw huis
 
Dat kan bijvoorbeeld in de kelder, in een kruipruim-
te onder de vloer of bij de watermeter onder de
voordeurmat. In al deze gevallen overwinteren de
planten dan in het donker. Daarvoor moet u wel een
goede voorwaarde scheppen: knip de fuchsia’s flink
terug en haal alles wat niet verhout is weg: blade-
ren, niet verhoute stengeldelen en vanzelfsprekend
de bloemen. U houdt dus vaak alleen maar een stok
met wat ingekorte zijtakken over. Het voordeel van
deze methode is bovendien, dat u geen ziekten mee
naar binnen neemt. Vanwege het ontbreken van
ieder bladgroen kunnen de planten heel goed in het
donker staan.
Voordat u deze ingekorte planten weg zet, is het
aan te raden ze te benevelen met een schimmel-
werend middel, dat in bijna ieder tuincentrum te
koop is. De stokken mogen nooit indrogen: benevel
ze af en toe. De kluit zelf mag ook niet indrogen
maar moet licht vochtig blijven.
 
Let op
 
De zolder is bijna nooit een goede plaats, omdat
daar meestal de centrale verwarming staat te bran-
den.
De temperatuur is dan bijna altijd te hoog (boven 8
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                                                     Vrieskist open zetten

graden Celsius). Een onverwarmde slaapkamer zou
misschien nog net tot een van de mogelijkheden
kunnen behoren.
 
Overwinteren in de schuur
 
Dat kan een optie zijn als de schuur maar vorstvrij
is. Bij een paar graden vorst kan noppenfolie wel
uitkomst bieden, maar houdt de vorst langer aan
dan is dit geen goede mogelijkheid.
 
Overwinteren in de tuin
 
Indien de grondwaterstand in uw tuin niet te hoog
is, kunt u overwegen om uw fuchsia’s in te kuilen.
De tekeningen spreken voor zich. Leg de planten op

een laag turfmolm, die niet droog moet zijn. Anders
trekt het vocht uit de fuchsia’s in de turfmolm. De
turfmolm kan zo vochtig zijn dat bij uitknijpen er net
geen vocht uitkomt.
De fuchsia’s behandelt u hiervoor net zo als bij
'overwinteren in huis'  is beschreven.
 
Overwinteren in een oude (kapotte)
diepvrieskist
 
Dat is een van de betere opties. Wel even de stek-
ker er uittrekken! Het is eigenlijk hetzelfde als inkui-
len, maar dan binnen.
Vul de kist gedeeltelijk met licht vochtige turfmolm,

leg daar de planten op en dek die dan weer af. De
diepvrieskist laat u open staan door een blokje of
iets dergelijks tussen het deksel te leggen. Alleen bij
vorst wordt het deksel gesloten.
 
Overwinteren in de kas
 
Heeft u een kas met verwarming, dan zijn de moge-
lijkheden bijna onbeperkt. De meeste fuchsialiefheb-
bers die gezegend zijn met zo’n kostbaar bezit,
nemen in het najaar stek van hun hangende fuchsi-
a’s die dan op die manier bij een graad of 10 de
winter 'doorsudderen'. Het is dan natuurlijk ook mo-
gelijk struikfuchsia’s wat terug te snoeien, op te pot-
ten en zo licht groeiend de winter door te loodsen.
De ruimte onder de tabletten is ook uitstekend te
benutten om de fuchsia’s, ontdaan van alle groen,
als tinnen soldaatjes horizontaal op elkaar te leg-
gen. Ze kunnen dan aan het einde van de winter
weer worden opgepot en opnieuw aan de groei wor-
den gebracht.
 
In het decembernummer gaan we wat verder in op
de mogelijkheden die een verwarmde kas biedt.
 
Bewerking: Dominicus Bergsma
Idee en bron: Frans van Mameren
Tekeningen: Aat van Wijk
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Botanische fuchsia’s: Secties PACHYRRHIZA en VERRUCOSA

We beginnen dit keer met de Sectie PACHYRRHIZA.
Al weer zo’n kleine sectie, want ook hier behoort
maar 1 soort toe en wel Fuchsia pachyrrhiza, jawel,
ook nog eens dezelfde naam voor de soort, als voor
de sectie. Hij is pas in 1985 ontdekt door een me-
neer Bruce Stein in de regentijd, want de rest van
het jaar is de plant in rust.
Hij komt in een tamelijk klein gebied voor, in het
noorden van Peru op de westelijke hellingen van de
Andes. Op een hoogte van 2.500 – 2.900 m. Hij is
ook nog eens vrij zeldzaam voorkomend. Deze wes-
telijke hellingen zijn het grootste deel van het jaar
zeer droog. Het korte regenseizoen loopt van de-
cember tot april. De acht maanden droogte over-
brugt hij als een flinke wortelknol. In deze 4 natte
maanden moet hij groeien, bloeien en vruchtzetten.
Over haastwerk gesproken. Om daarna zijn blad
weer te verliezen en weer een lange rustperiode in
te gaan. Als het blad is afgevallen blijven er kleine
doornachtige resten achter, net zo iets als bij
F. lycioides.

De naam pachyrrhiza betekent dikke wortels. Deze
knolvormige wortels heeft hij gemeen met de sectie
ELLOBIUM en HEMSLEYELLA.
De bloem heeft 4 teruggeslagen meeldraden, net als
bij de sectie ENCLIANDRA en JIMENEZIA. Hij heeft
dus van allerlei secties wat kenmerken, maar in een
eigen combinatie daarvan.

F. verrucosa

Vanuit de knollen komen de rechtop gaande, ook
wel klimmende takken met lange boogvormige ver-
takkingen met roodbruine, schilferende schors. De
jonge twijgen zijn behaard. De donkergroene blade-
ren zijn tot 15 cm lang en 2,5 cm smal, aan de on-
derzijde behaard en met diepliggende nerven. De
bloembuis en de kelkbladen zijn oranjerood, de
kroonbladeren zijn bruinrood. De kleine bloemen
hangen aan lange bloemstelen allemaal naar één
kant. De bessen zijn donkerrood en hebben de vorm
van tonnetjes, langwerpig met twee stompe einden.
Het is een wat lastige soort om te houden en vooral
om in bloei te krijgen.
Een tweede in Nederland niet zo bekende fuchsia is
de Fuchsia verrucosa. Hoewel hij tot voor kort tot de
sectie Fuchsia werd gerekend, is hij nu de enige
soort binnen de Sectie VERRUCOSA.
Hij komt zeldzaam voor in Venezuela en Colombia
op een hoogte van 1.800 tot 3.050 meter. Het is
een laag struikje van maar 50 cm hoog en hij groeit
daar op vochtige, schaduwrijke plekjes langs berg-
beekjes. Hoewel hij maar een 50 cm hoog stamme-
tje heeft, kunnen de zijtakken wel 2 meter lang wor-
den.
Deze stam is licht- tot donkergrijsbruin van kleur en
de jonge loten zijn groen- tot matpaars. Die stam en
takken zien er wrattig gestructureerd uit, wat heeft
geresulteerd in zijn naam verrucosa. Hij heeft grote
brede elliptische donkergroene bladeren die aan de
onderkant een paarsachtig waas hebben. Ze staan
kruisgewijs en vertonen een sterke nervatuur. De

F. pachyrrhiza
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bloemen zijn glanzend oranje, zoals veel bloemen
van de sectie Fuchsia, waar hij eerder toe behoorde.
Het vruchtbeginsel is glanzend lichtgroen maar het
is ook wrattig van uiterlijk en loopt zonder onder-
breking over in de zeer korte bloembuis. Het vrucht-
beginsel en de bloembuis zijn beide vierkant. De
bessen zijn eerst ook vierkantig maar bij het rijpen
worden ze cilindrisch tot 2,5 cm lang en 1 cm dik.
De bloemetjes zijn niet zo groot, maar doordat ze
een beetje opstaand zijn, wel opvallend.
Van de vele nieuwe soorten die Karl Theodor Hart-
weg heeft verzameld in Zuid-Amerika rond 1840, is
dit de enige soort die hij zelf heeft beschreven in
1845. Bijna alle andere door hem gevonden soorten
werden beschreven door de bekende Britse botani-
cus George Bentham.
De soort schijnt in Nederland geweest te zijn want
Mia Goedman heeft hem in haar boek opgenomen,
maar is toen weer verdwenen. We hebben nu weer
stekken van wat F. verrucosa zou moeten zijn, maar
daar heb ik nog mijn twijfels over. Hij mist het
paarsachtige. De bloei zal meer zekerheid bieden.
We wachten met spanning op de bloemen.
 
Henk HoefakkerF. lycioides

Uitgebreide Technische Commissie

Fuchsiagalmijt
Op de vergadering van EUROFUCHSIA, waarvan in
de volgende Fuchsiana uitgebreid verslag zal wor-
den gedaan, kwam zoals altijd de situatie van de
fuchsia-galmijt ter sprake, en dan met name de situ-
atie in Frankrijk.
Deze lijkt aardig onder contrôle te zijn. Zo werden
er in Normandië veel tuinen bezocht en zijn er dit
jaar geen schadebeelden op bloeiende fuchsia’s
aangetroffen. Zo ook in andere regio’s, waar geen
nieuwe brandhaarden zijn gevonden. Ook in het ar-
boretum Chevreloup in Parijs is de fuchsia-collectie
mogelijk weer vrij van de mijt, zonder dat er waar-
devol materiaal verloren is gegaan. Men heeft daar-
voor wel 7 bespuitingen met 3 verschillende midde-
len moeten uitvoeren om dat te bereiken. En nog
houdt men een slag om de arm en wacht men de
herfst af. Wij houden u op de hoogte!
Over de situatie in Engeland geen woord. Uit be-
trouwbare bron hebben we echter vernomen dat de
situatie in Engeland vrij ernstig is. Behalve in het
zuidwesten zijn er waarschijnlijk ook in Essex twee
bedrijven besmet.
Wij raden dan ook onze leden aan om voorzichtig te
zijn met het bestellen van fuchsia-stekken uit 

Frankrijk en Engeland!! Wilt u graag een stekje of
plant van een bepaalde cultivar, probeer dan eerst
in Nederland bij één van onze kwekers, of plaats
een oproep in de Fuchsiana.
 
Gerard Rosema

Schadebeeld van de fuchsiagalmijt
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Fuchsia’s in Ecuador, een reisverslag. Deel 3 slot*

 Route van de reis

We komen aan in Cuenca waarvan het historisch
centrum wordt gerekend tot het werelderfgoed van
de Unesco. In de omgeving van deze stad worden
de wereldberoemde Panamahoeden gemaakt. Het
raadsel over de naam van deze hoeden dateert al
uit de 19e eeuw: ofwel de arbeiders die werkten
aan de constructie van het Panamakanaal droegen
deze sombrero de paja toquilla (soepele strohoe-
den), ofwel de Spaanse kooplui exporteerden deze
hoeden via het Panamakanaal. En de zaken liepen
zo goed dat deze hoeden nauw verbonden bleven
met het bestaan van Panama.

Panamahoeden, wachtend op hun toekomstige eigenaar
(foto Gaby Thomas)

Het is erg aangenaam om door deze stad te wande-
len, maar we moeten onze reis naar het zuiden ver-
volgen. Het is nog een dag rijden voor we in Loja

aankomen waar we de botanische tuin bezoeken.
We werden echter verrast door de duisternis zodat
we het bezoek moesten afbreken. We beloofden de
beheerders om terug te komen, want we waren al-
leen nog maar door de afdeling met voedingsgewas-
sen gelopen. De tuin was niet ver van onze plaats
van bestemming: Vilcabamba, een groot en rustig
dorp, bekend om zijn eeuwfeesten.
De volgende dag starten we erg vroeg om het Nati-
onale Park Podocarpus te doorkruisen waar 40%
van de plantensoorten inheems is. Bij aankomst bij
de schuilhut op 2.750 m ontdekten we een prachti-
ge fuchsia waarvan we de naam niet wisten. Tijdens
onze moeilijke klim naar de top vonden we dezelfde
fuchsia in gezelschap van fraaie begonia’s.
De bewolking werd steeds dikker, schitterend om te
zien, maar naarmate het meer betrok konden we
door de voortdurende regen en windvlagen de be-

Fuchsia campii                                      (foto Gaby Thomas)

groeiing niet meer onderscheiden.
Een deel van de groep ging terug, maar drie avon-
turiers, en daarna nog twee, volgden het paadje
verder naar de top met als hoogste punt 3.600 m.
Toen we daar een Fuchsia summa zagen, vergaten
we onmiddellijk alle moedeloosheid, pijn en
vermoeidheid!
Vanaf de hut naar beneden lopende, over een ge-
deelte van de lange weg terug naar de ingang van
het park, kregen onze fotocamera’s geen minuut
rust meer!
Aangezien de middag nog niet om was zijn we te-
ruggegaan naar de botanische tuin in Loja.
Een groot perk met fuchsia’s maakte ons nieuwsgie-
rig. Maar wat een teleurstelling. Er staan alleen
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maar hybriden en geen enkele botanische soort. Wij
spraken erover met één van de tuinlieden, die niet
wist wat een botanische fuchsia is, maar die plech-
tig een kleine kas voor ons opendeed. Daar stonden
rijen orchideeën-in-pot. Waarschijnlijk is de cultuur
ervan erg moeilijk want we hebben er zeer veel
mogen bewonderen in de tuin.
Na een lang gesprek met de tuinlieden die ons met
plezier hebben rondgeleid, hebben we bij de uitgang
nog de ultieme foto gemaakt: die van de Podocar-
pus, de enige vertegenwoordiger van de coniferen
in Ecuador, maar die praktisch is uitgeroeid door
houtkap.
De volgende twee dagen zijn we naar het zuiden
gereden, richting de grens met Peru. De weg was
echter afgesloten wegens werkzaamheden (door-
gang toegestaan gedurende één uur 's morgens en
één uur 's middags!) en dat doorkruiste onze plan-
nen.
Sébastien Guillot (van onze groep) zocht de bermen
van de weg af, of liever gezegd, van het pad. Bij het
zien van een bloeiende struik bleven we staan. Daar
hebben we Fuchsia scherffiana gevonden, samen
met een blauwe kruipende salie die lijkt op Salvia
scrutelloïdes.
Een paar kilometer verderop trok een nieuwe ver-
rassing de aandacht van de Franse paparazzi:
F. campii.
De volgende ochtend nemen we dezelfde weg, maar
hebben we toestemming om het reservaat van Tapi-
chalaca te bezoeken waar veel vogels nestelen,
maar waar ook F. campii, F. steyermarkii en
F. orientalis groeien. We zijn uit de auto gestapt en
hebben ze zij aan zij zien staan in laag kreupelhout,
terwijl F. steyermarkii van volle zon houdt en F.
orientalis liever tussen prachtige varens groeit
(schaduwrijke en erg vochtige omgeving).
Jammer genoeg moesten we Vilcabamba verlaten,
waar het milde klimaat en de eenvoudige en vredige
omgeving behouden zijn gebleven dankzij het feit
dat het is ingesloten door bergen die de stress van
ons moderne leven buitensluiten.
We gaan richting Guayaquil, handelscentrum van
Ecuador, en trekken door onverwachte en uiteenlo-
pende landschappen: na het vochtige tropische bos,
nu het droge tropische bos met woestijnvegetatie
en daarna moeras als we de stad naderen.  
Het loopt tegen Kerstmis en dat betekent dat er, net
als bij ons, gekleurde slingers worden opgehangen.
Het gaat hier alleen niet om het versieren van spar-
ren maar om palmbomen!
Einde van het verhaal over onze omzwervingen in
Ecuador.

Fuchsia orientalis                                      (foto Gaby Thomas)

Fuchsia steyermarkii                                 (foto Gaby Thomas)

 
*Voor deel 1:  zie Fuchsiana van april 2013 en voor
deel 2:  zie Fuchsiana van augustus 2013.
Dit artikel is eerder verschenen in het Bulletin Fuch-
sia van de Franse fuchsiavereniging in december
2012. Het blad wordt uitgegeven door de Société
Nationale d’Horticulture de France.
Vertaling: Renee Rosema.
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                                   Dieter Hoffmann

Foto 2: Het inkorten en ontbladeren

 
Zo’n twee jaar geleden had ik een lang gesprek met
de gepassioneerde fuchsialiefhebber Dieter Hoff-
mann over het onderwerp – nou, wat denk je? –
fuchsia’s.
Op een gegeven ogenblik hadden we het over de
ruimte die nodig is voor de overwintering van de
planten. Ik stelde dat het aantal fuchsia’s in de
zomer beperkt wordt door de hoeveelheid ruimte
die er beschikbaar is voor de overwintering.      
Hier was Dieter Hoffmann het helemaal niet mee
eens; voor zijn fuchsia’s – en die heeft hij iedere
zomer in groten getale – heeft hij alleen een paar
emmers nodig. Houtstekken is het toverwoord. En
aangezien dat een niet voor iedereen gebruikelijke
methode voor overwintering is, kwam al snel de ge-
dachte op om dat een keer in woord en beeld be-
kend te maken. Hieronder volgt nu Dieter Hoff-
manns beproefde methode als 'stripverhaal'. Ter na-
volging aanbevolen.

Stap 2: Inkorten en ontbladeren.
De verhoute stekken worden nu – zoals te zien op
foto 2 – op ongeveer 10 cm lengte geknipt en volle-
dig ontbladerd. Dan worden de stekken van dezelf-
de cultivar bij elkaar gebonden en van een naam-
bordje voorzien. Het maakt niet uit of je hiervoor
polyesteretiketten of sleufetiketten gebruikt die je
met een permanentstift beschrijft, maar potlood en
papier gaan niet werken als je in het voorjaar nog
iets wilt kunnen lezen. Het naambordje wordt name-
lijk aan de stekken vastgebonden en verdwijnt ver-
volgens met stekken en al onder de grond.

Foto 1: Het terugsnoeien

Houtstekken, ofwel de Dieter Hoffmann fuchsia-overwinter-methode.

 
Stap 1: Terugsnoeien.
Houtstekken worden in de herfst gemaakt, wanneer
terugsnoeien toch al aan de orde is. Of je dan de
stekken bundelt om ze in een kuil te laten overwin-
teren of dat je ze om welke reden dan ook weg-
gooit, maakt de houtstekken niet uit. Dat je uit een
hoogstam van 2 cm doorsnee geen houtstekken
meer kan maken, zal duidelijk zijn. Ideaal zijn de
dunne twijgen met blad zoals te zien op foto 1.
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Foto 3: In het zand

Foto 4: En nu in de kuil

Stap 4: En nu in de kuil.
Nu verhuist de mand, zoals Dieter Hoffmann hier
voordoet, naar de bodem van de kuil die daarna,
met aarde gevuld en met styropor afgedekt, als win-
terverblijfplaats dient.
En wat te doen als je geen kuil hebt of maken kan?
Dan sla je deze stap over en moet er nog een extra
handeling worden uitgevoerd. Er is dan ook tijdens
de winter een ietsie pietsie meerwerk, zoals je zo
zult zien.
 

 
Stap 3: In het zand.
Op foto 3 staat het principe van de volgende stap
afgebeeld. Een korf voor vijverplanten heeft zijn nut
bewezen als overwinteringskwartier voor herfststek-
ken, vanwege het zeer goed doorlaten van vocht.
Hij wordt gevuld met licht bevochtigd zand. In dit
zand steek je daarna de bundels met houtstekken.
Op de foto staat maar één bundel, maar in feite
gaan er vele bundels in dezelfde mand (vandaar ook
het belang van watervaste etiketten). Als de bun-
dels er allemaal inzitten wordt de korf verder afge-
vuld met zand tot de puntjes net nog een halve tot
1 cm er bovenuit kijken. Daarna wordt het zand
goed nat gemaakt.
 

Stap 5: In de emmer.
Men neme een plastic emmer die groot genoeg is
voor de korf. Die vul je met een bodem aarde (let
op: zonder mest), zet de vijverplantenkorf erop en
vul de emmer verder aan tot de stekken zo’n 1 tot 2
cm met aarde bedekt zijn. Deze emmer kun je nu in
een vorstvrije kelder zetten. Nu komt het zo drei-
gend aangekondigde meerwerk, want je moet de
aarde de winter over een beetje vochtig houden.
Net zo als bij het overhouden van fuchsiaplanten in
de kelder nodig is. Hoe warmer en lichter, des te
vaker moet je gieten.         Foto 5:                                Foto 5a:

        In het zand                          en afvullen
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Foto 7: Uit elkaar halen

Foto 8: Uitplanten van de stekken

Foto 6: En nu uit de winterberging

 
Stap 6: En nu uit de winterberging!
Op een gegeven moment in het voorjaar komen de
eerste groene puntjes te voorschijn in onze emmer.
Dan wordt het tijd om de stekken naar het daglicht
te brengen. Nu zijn de fuchsiavrienden die een kuil
hebben in het nadeel: zij zien niets en kunnen al-
leen op hun groene vingers afgaan. De mand wordt
uit de aarde gehaald en hopelijk zie je dan, zoals op
foto 6, dat de stekken leven.
 
Stap 7: Uit elkaar halen.
Nu worden de bundels bevrijd uit de mand en de
stekken van elkaar gescheiden. Maar zonder brok-
ken gaat dat niet doordat de houtstekken met hun
fijne wortels in elkaar haken. Sommige stekken zijn
misschien ook niets geworden, maar de grote meer-
derheid is de winter goed doorgekomen en is klaar
voor nieuwe groei.

Als je je realiseert hoeveel stekken in zo’n mand
passen en zo probleemloos door de winter gehaald
kunnen worden, dan vraag je je toch af waarom
deze methode zo weinig toegepast wordt. Nu, eer-
lijk gezegd, er zijn ook een paar beperkingen. Ten
eerste zijn niet alle fuchsia's geschikt om zo te over-
winteren. Aangezien bijvoorbeeld de triphylla-hybri-
den niet erg goed ingekuild overwinteren, is ook
hun vermeerdering door houtstekken op z’n zachtst
gezegd een probleem, zelfs als Dieter Hoffmann
erop wijst dat hij ook hiermee goede resultaten
heeft geboekt. 
De methode Hoffmann heeft nog een beperking: je
maakt op deze manier ieder jaar prachtige hangers
en struiken, maar geen oude boompjes of struiken
van 10-15 jaar oud.  
Waarschijnlijk komen we uit op een combinatie: een
conventionele overwintering voor mooie oude plan-

 
Stap 8: Uitplanten van de stekken.
Nu worden de houtstekken met de wortels naar be-
neden geplant. Foto 8 laat zien hoever van elkaar
en hoe diep de stekken worden uitgeplant. Ze wor-
den natuurlijk niet scheef gepoot, maar mooi lood-
recht. En wel met het grootste deel in de grond,
zoals duidelijk op de foto te zien is. De rand van de
bak waar de stekken in liggen laat ongeveer de lijn
zien tot waar de stekken in de grond zullen verdwij-
nen.
Men kan en moet ze beslist dicht bij elkaar zetten,
zodat de jonge planten een zekere worteldruk erva-
ren en de hoogte in groeien in plaats van alleen
wortels te vormen, een probleem dat zich voordoet
bij al het jonge plantgoed dat in een te grote pot
staat. Dat was het, want de volgende stappen zijn
bekend. Na enige tijd zijn de planten groot genoeg
om in een hanging basket of een pot gezet te kun-
nen worden.
 

ten en staanders en de houtstek-methode voor de
vele hangers en struiken die geschikt zijn voor in de
tuin of op het balkon.
Manfried Kleinau
 
(Overgenomen uit Rundbrief 3 2013 van de DDFGG/
ÖGGF)
Vertaling: Renee en Gerard Rosema
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‘Guinevere’, Dale 1950 US AFS nr: ---
Afstamming: Onbekend

 
 
 
 
 
Gezien het jaartal van introductie is het niet zo vreemd dat AFS-registratie en afstamming ontbreken.
 
Laten we zeggen dat het nog geen mode was. Ook de Nederlandse veredelaars hebben op verzoek van
 
de Amerikanen op het gebied van registratie in de jaren 80 pas een inhaalslag gemaakt. Bij de
 
oprichting van de Nederlandse Veredelingsgroep werd afgesproken voor zover mogelijk open te zijn over
 
de afstamming, waar tegenoverstond dat die kennis, waar het persoonlijke projecten betrof, niet door
 
andere leden gebruikt zou worden. Geheimzinnigheid waar het kruisingsouders betrof is dus wel
 
verklaarbaar. De Amerikaanse kweker Dale bracht ‘Guinevere’ als zijn eerste introductie in 1950. Van
 
hem zijn slechts 3 cultivars bekend, maar deze eersteling was gezien de kroonkleur meteen een
 
voltreffer. Zowel de kleurstelling als de sierlijke knop- en bloemvorm doen denken aan ‘Fiona’, maar
 
de knop opent niet zoals bij ‘Fiona’ als een lampionnetje. Gezien de zeldzame helder blauwviolette kleur
 
van de jonge kroonbladen is dat geen nadeel.  Bij rijping verkleurt de kroon naar het algemenere
 
lichtpaars. Van ‘Guinevere’ is een kleurmutant bekend: ‘Pink Delight’ met een roze kroon met een
 
lavendelkleurig zweem. De grote slanke bloemen staan aan het eind van de takken. Vooral als de plant
 
weinig getopt wordt, is de bloei matig. Dat toppen van de horizontaal uitstaande zijtakken is trouwens
 
noodzakelijk om van deze halfhanger een opgaande struik te vormen. Ik prefereer een wat stijve hanger
 
om de prachtige bloemen op ooghoogte te kunnen bewonderen. ‘Guinevere’, genoemd naar de wat
 
grillige vrouw van de legendarische Koning Arthur, is een wat bewerkelijke fuchsia, die gevoelig voor
 
spint is en daarom het beste gedijt in schaduw en koelte. In het koude deel van het jaar moet water
 
voorzichtig gedoseerd worden. Als zaaddrager is ‘Guinevere’ geschikt voor veredeling.
 
H.J. de Graaff
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'Guinevere' Foto: Sigrid van Schaik
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'Frans Veerman' Foto: Sjaak Loef
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'Frans Veerman', M. Franck 1989 NL AFS nr.: 2854
Afstamming: ‘La Campanella’ x onbekend

 
 
 
 
‘Frans Veerman’ was één van de 86 nieuwigheden die in 1989 een VKC-getuigschrift behaalde.
 
Daarmee was dit waarschijnlijk het meest productieve jaar van de Nederlandse fuchsiaveredeling.
 
Martha Franck uit Noordwijkerhout, die deze cultivar creëerde, vernoemde de plant naar haar schoonzoon.
 
Op een enkele uitzondering na vernoemde ze al haar introducties naar familieleden, waarbij ze soms
 
gedwongen werd, door het aantal, ook hun koosnaam te gebruiken. Naast een ‘Fabian Franck’ is er
 
bijvoorbeeld ook een ‘Feepie’. Als veredelaar was Martha, die helaas twee jaar geleden is overleden, een
 
natuurtalent. Zonder enig contact met de NKvF en kennis van de Wetten van Mendel was ze fuchsia’s gaan
 
kruisen, zoals dat op het familiebedrijf van de Francks ook met dahlia’s gebeurde. Op een mooie zomerdag
 
kwam ze mij vragen welke van haar zaailingen, die ze al voorgeselecteerd had, echt de moeite waard was.
 
‘Yolanda Franck’, ik denk op veel gebieden haar beste, genoemd naar haar dochter en de echtgenote van
 
Frans, was er één van, maar ook de andere waren goed gekozen uit een flink bed zaailingen.
 
Martha had ook groene vingers, waardoor ze jarenlang een grote plant van de als lastig bekend staande
 
species F. pilaloensis in goede conditie kon houden om te gebruiken voor haar veredelingswerk als
 
stuifmeelgever. ‘Fabian Franck’ en ‘Piet Heemskerk’ zijn het resultaat.
 
Terug naar ‘Frans Veerman’, van nature een halfhanger, die ondanks de vrij lichte kleurstelling van de
 
bloemen en ondanks de afstamming van ‘La Campanella’, het goed doet op een lichte, zelfs zonnige plaats.
 
Opvallend zijn de afstaande tot opstaande mooie bloemen en bloemknoppen.
 
Het is niet voor niets dat er zo verschrikkelijk veel afstammelingen van deze moederplant zijn.
 
Ik heb al heel wat beginnende veredelaars aangeraden met ‘La Campanella’ proef te draaien.
 
H.J. de Graaff
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Augustus 2013 
 
Overleden: 
Mevrouw H. Jesse-van Dijk     Kootwijkerbroek 
De heer M.J. Smetsers     Best 
De heer Frans van der Vorst     Nuenen 
 

Nieuwe leden (vanaf 1 januari 2013): 
 

Mevrouw E. Achterkamp-Weijn Twello  Mevrouw A.M. Balm-Kok   Papendrecht 
Mevrouw S.M. Donk   Hilversum De heer A. Eenhoorn   Zaandam 
De heer R. Elst    Alkmaar De heer C. Goeman    Uitgeest 
De heer J. Hage    Alblasserdam De heer K. van Hameren    Nieuwe Wetering 
De heer B. van Hamond   Tilburg  De heer G. van Heck    Eindhoven 
Mevrouw R. Hoekstra   Hoogvliet Mevrouw P.J. Hofman   Weesp 
De heer M.M. de Jong   Schagerbrug  De heer E. van de Kasteelen  Leiden 
De heer W. Kattestaart   Oostvoorne  De heer C. Koster    Oosthuizen 
Mevrouw M.J.H. Kremer   Vaassen  De heer H. Krimpman   Kiel-Windeweer 
De heer A.J. van der Laan   Eelde   De heer T.J. Lenting    Buitenpost 
Mevrouw A.M. Mannaerts   Grave   De heer C. Mazurel    Purmerend 
De heer F. Molders    Rijswijk Mevrouw P.J. Noppert   Almelo 
De heer J.P.H. Prinsen   Heeswijk- Mevrouw H.J.M. Rientjes-Kalter  Zwolle 
     Dinther    
Mevrouw N.M.  Rietveld-Bulthuis  Diemen  De heer R. Roelofs    Lieshout 
De heer P.J. Sikkema   Burgum De heer J. Spekman    Maarssenbroek 
De heer F. Spreeuw    Maasbracht De heer J.C. den Toom   Oldebroek 
Mevrouw R. Verhoef    Vleuten Mevrouw B. van Vessem   Oene 
Mevrouw R. Vrielink    Wierden De heer J.W. Walvoort   Varsseveld 
Mevrouw G.H. ter Wengel   Hengelo  De heer S. Willems    Helden- 
            Panningen 
De heer W. Willems    Valkenswaard  De heer S. Zijlstra    Bennekom 
 
Aanmelden/opzeggen leden: 
 

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde 
(ledensecretaris@nkvf.nl). 
 

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

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 
 

Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris  

Van het ledensecretariaat
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Fuchsia’s in Aquarel – 75 Aat van Wijk

‘Delphobe’

De Cooker 2011 NL; AFS 7981; NKF 4913.
 
Afstamming: ‘Remembering Claire’ x onbekend. Opgaande fuchsia met opvallende bloemen. Ver-
draagt geen zon en is als struik op z’n best op een plaats in gefilterd licht. De fuchsia is genoemd
naar één van de airdale terriërs van de familie De Cooker. Delphobe, eigenlijk: Deiphobe is een
Griekse godin. Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
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Regiobladen en regionieuws

 
Rectificatie
 
Helaas zijn bij de correctie van het vorige nummer van Fuchsiana fouten geslopen in “Product of Holland
CLXXXV” en “Bij de kleurenplaat” van ‘Shocking Blue’. In beide gevallen is “VKC-nieuwighedenkeuring” in
“BCK-nieuwighedenkeuring” veranderd. Tot 2004 werden fuchsianieuwigheden gekeurd door de Vaste
KeuringsCommissie (VKC) die zetelt in Aalsmeer en zich bezighoudt met het keuren van sierteeltproduc-
ten middels door hen aangestelde comité’s. In tegenstelling tot de adviserende BCK-nominatie was de
uitslag van de VKC-keuring voor leden van de NKvF in principe bindend.
 
H.J. de Graaff
 

 
’Minibel’ (Regio 4, Flevoland) nr. 4: Verzorging van snijbloemen Eustoma. Kweek eens plantjes op onder
kunstlicht. Najaarsbijeenkomst op 5 oktober 2013. Uit de oude doos: tuintips van Hans Wieten. Verslag en
foto's van de Tuinentocht 13 juli 2013.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender. Lezing/diapresentatie op 30 sep-
tember 2013 over de botanische tuinen van België. Verslag busreis naar België op 23 maart 2013. Buxus
stekken. Boekweit. Verder wordt er aandacht besteed aan "De Zonnebloem", "Phygelius" en "Talinum pani-
culatum".
 
’De Veluwse Fuchsia-Bode’ (Regio 7, Veluwe) nr. 4 en 5: Verslag van het boot-, tuin- en kwekerijreisje
2013. Leden BBQ 2013. Verslag open tuinentocht 2013. Verslag deelname aan Tuinfair 2013. Foto van
fuchsia "Martin's Mirabella".
 
’Zuid Gelre’s Fuchsiablad’ (regio 8, Zuid-Gelre) nr. 5: Verslag bezoek aan Fuchsiade in Wateringen.
Snoeiregels. Fuchsia Varia. Goede kruiden: Postelein. Marcotteren. Vogels in de tuin, deel 1: De huismus.
Tuinideeën.
 
’Fuchsia Weelde’ (regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 2: Open tuindagen 2013. Leven met fuchsia's. Mijn
tuin.
 
Nieuwsbrief (regio 11, Noord Holland Midden) augustus: In memoriam de heer Henk Meerveld. Potgrond
en bijeenkomst op 21 september 2013. Dagtocht 7 september 2013 naar Luttelgeest. Bijeenkomst op 21
september 2013. Kleine fuchsiashow tijdens Opentuindagen Volkstuinvereniging De Hofgeest op 17 en 18
augustus 2013.
 
'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 4: Activiteitenkalender 2013/2014. Busreis 7 september
2013. Verslag Bestuursvergadering 17 april 2013. De Tuinentocht. Verslag Hanging Baskets maken op
woensdag 8 mei 2013. Verslag stekkenmarkt 4 mei 2013. Overlijden van de heer P. van der Steen uit De
Zilk.
 
’Furore’ (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Najaarsbijeenkomst 14 september 2013. Verslag en fotoimpres-
sie open tuin en barbecue op 13 juli 2013. Snoeibijeenkomst op 26 oktober 2013 bij Cees Graveland. Het
geven van water. Herkomst van de fuchsia.
 
't Vrindje' (regio 24, Midden-Brabant) juli 2013: Activiteiten agenda 2013. Overlijden de heer Kees Bros-
huis. Botanische Fuchsia's 21. Kweek eens plantjes op onder kunstlicht. Beschrijving van fuchsia "De
Groot's Dream".
  
'Peel- & Maasfuchsia' (regio 28, Noord en Midden Limburg) nr. 4: Najaarsbijeenkomst op 7 oktober
2013, aanvang om 19:30 uur, in zaal “Zalzerhaof”, Zalzerskampweg 64 te Hout-Blerick. Verslag bezoek aan
de  "Keukenhof" op 27 april 2013. Verslag van het fuchsiaweekend in het openluchtmuseum "De Eynder-
hoof". In memoriam de heer Mart Thijssen.
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Daar zit muziek in!

 
Het was een mooie dag, niet te heet, niet te koud,
zo’n 22 graden. Echt een dag om er even op uit te
gaan. Bovendien de laatste kans om naar de fuch--
siashow bij Theodotion in Laren te gaan. Theodotion
is een woonzorg- en revalidatiecomplex, omgeven
door een prachtige tuin. Een ideale plek voor een
fuchsia-show. En het was daar feest!!
Regio ‘t Gooi, Eemland en Vechtstreek vierde daar-
mee haar 25-jarig bestaan en had als thema Muziek
gekozen. Bij feest hoort immers muziek. De muziek-
instrumenten waren er wel, maar geen gewone: het
waren de Walz fuchsia’s, de muziekinstrumentense-
rie van Henk Waldenmaier, die overal stonden opge-
steld. Er waren ook geen liedjes te horen, zelfs geen
“een stekkie, een stekkie van de fuchsia" van "Ja
zuster Nee zuster". Maar er zaten overal liedjes ver-
beeld tussen de fuchsia’s, die je kon raden.
Wat er wel te horen was en al direct bij aankomst,
was een gezellig geroezemoes dat je tegemoet
kwam.
Op een bankje in de zon, onder het genot van een

kopje koffie, kreeg ik de kans om Ineke van Schie,
het hoofd van de activiteitencommissie, te felicite-
ren met het 25-jarig jubileum van deze regio en
haar een paar vragen te stellen.  
Ze blijkt niet een van de oprichters, maar is wel al

Rechts op de foto Ineke van Schie

lid vanaf 1996.
Hoe bent u fuchsialiefhebber geworden? U woont
toch op een boerderij?
Nou ja, van de Moederdag. Dan kreeg je zo’n plant,
die vervolgens weer in de kliko belandde. Totdat ie-
mand me vertelde, dat je ze ook kunt overhouden.
Via een liefhebber in Hardenberg ben ik toen lid ge-
worden van de NKvF.
In de Gooi- en Eemlander las ik dat de samenwer-
king met Theodotion altijd prettig is geweest. Bete-
kent dat dat dit de laatste show is geweest?
Ja, inderdaad. We hielden hier altijd elke twee jaar
een kleine show. Behalve dat het een mooie locatie
is, speelt het sociale aspect ook mee. De mensen,
die hier wonen genieten er elke dag van.
En hoe is het aantal bezoekers geweest?
Dat is dit jaar een beetje tegengevallen. Een echte
oorzaak kan ik niet aanwijzen. Het enige, dat ik kan
verzinnen is, dat er in Laren in de winkels wel pos-
ters zijn opgehangen maar deze keer geen posters
langs de invalswegen zijn geplaatst. Dit vanwege
het kostenplaatje.
Ria Nauta (regiolid en ook lid van de redactie van de
Fuchsiana) luisterde ook mee en suggereerde dat
het misschien komt doordat de vakanties hier pas
beginnen.
Ineke kon zich niet voorstellen dat het met de va-
kantietijd te maken heeft, omdat de regio altijd rond
deze tijd een show organiseert.
Hoe is het met het ledenaantal en krijgt u door de
show nog nieuwe leden?
Het ledental is de laatste jaren drastisch gedaald,
zoals in het hele land. Bij ons van ongeveer 200
naar 92. Maar de leden die we hebben zijn heel ac-
tief en erg betrokken bij de show. Iedereen draagt
zijn steentje bij naar vermogen, want ja, de gemid-
delde leeftijd stijgt ook. We hebben maar een paar
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“jongeren”, vijftigers, die zware dingen kunnen til-
len.
Hoe ziet u de toekomst voor de regio en de belang-
stelling voor de fuchsia?
Gedecideerd: die zie ik somber in. Winterharde
fuchsia’s, daar zie ik nog wel wat in.
Ria, die in een stand staat waar ze bloeiende plan-
ten en stekken verkoopt, kon dat alleen maar bea-
men. Ze had een tekort aan winterharde planten.
Na ons gesprekje wenste ik Ineke alle goeds met de
regio toe en succes met het opruimen. Daarna ben
ik de tuin in gegaan en heb ik de vaak prachtige
planten bewonderd, niet alleen Walzen, maar ook
andere fuchsia’s en een paar schitterende kuipplan-
ten.
In de tuin was er overal gezelligheid: verpleegsters
die rondliepen met patiënten die hun ogen uitkeken,
maar ook medewerkers van de regio, die wel in
waren voor een praatje of met een emmertje liepen
om uitgebloeide bloemen uit de fuchsia’s te halen.
Toen we weggingen werd het nog aardig druk. Meer
mensen grepen de laatste kans om deze prachtige
show te bekijken. En geef ze eens ongelijk! Het was
méér dan de moeite waard.
 
Gerard Rosema.
 
 
 

'Walz Bombardon'

Dat men al jaren op zoek was naar een goed groei-
ende en bloeiende witte triphylla is bij velen van u
welbekend, mede door de vraag naar Our Ted.
Vaak moet men bij kwekerijen nee zeggen als je om
een stek vraagt omdat het een zeer moeilijke plant
is, die bij velen hetzelfde jaar al weer dood is.
 
Met 'Phileine' is dit probleem voorbij. Het is een zeer
makkelijke plant die wittere bloemen heeft als Our
Ted. De plant kan ook heel goed tegen de zon, ster-
ker nog, hoe meer zon hoe WITTER de bloemen.
Overwinteren is geen probleem, maar mijn advies is
de plant het eerste najaar niet helemaal kaal te
snoeien en op een lichte plaats over te houden. Dit
geldt overigens voor de meeste jonge planten.
Stekken is geen enkel probleem. Najaarsstekken:
neem geen topstekken maar tussenstekken die ste-
vig aanvoelen. In het voorjaar kunnen zowel top-
als tussenstekken genomen worden.
 
Maar we zijn er nog niet. Ik ga nog door in die rich-
ting. Een droom van mij is een witte triphylla met
rood blad, en een witte triphylla-hanger.
 
Hans van Aspert
 

'Phileine'                                             Foto: Hans van Aspert

Met 'Phileine' is een nieuwe witte triphylla geboren
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Arels Naninajo’
2. ‘More Applause’
3. ‘Frederike’
4. ‘Arels Willemien’
5. ‘Jacoba Krol’
6. ‘Border Queen’
 
 
 
 

1 2 3

Uw oplossing vóór 6 november 2013 zenden:
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u óf
meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles nog eens
goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.
 
Oplossing fotopuzzel 71:
 
      1.      ‘Ocean Dream’
      2.      ‘Loeky’
      3.      ‘Pangea’
 
Helaas was er dit keer slechts één goede inzending en die was van de heer
H. van Aspert uit Arnhem. Proficiat!
 
Foto's gemaakt door Sigrid van Schaik
 
 

Fotopuzzel - 72
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'Samke', een cultivar van de onlangs
overleden Frans van der Vorst

Na enkele maanden vergaderen en plannen was het
dan eindelijk zover. Op donderdag 11 juli werd er
gestart met de opbouw en aankleding van het
showterrein. Zo’n 17 leden meldden zich 's morgens
onder ideale weersomstandigheden om de handen
uit de mouwen te steken. Na noeste arbeid was de
dag daarop, vrijdagmiddag om 13.00 uur, de Eyn-
derhoof omgetoverd tot een bloemenpracht van
fuchsia’s, waarna op verzoek van het museum de
eerste gasten werden ontvangen. Zaterdagmiddag
13 juli was het een mooie stralende dag met tempe-
raturen rond de 24 graden. Het museum is nor-
maal op zaterdag gesloten, maar voor deze gele-
genheid was het opengesteld van 13.00 tot 17.00
uur.
De ploeg medewerkers voor deze dag stond om-
streeks 12.00 uur al gereed om de planten te ver-
zorgen en water te geven. Nu was het wachten op
de bezoekers, en die lieten niet lang op zich wach-
ten.
Ca. 300 personen bezochten die middag onze show.
De bezoekers waren vol lof over hetgeen ze zagen,
en velen kwamen dan ook naar onze verkoopstand
om planten te kopen die ze in de tuin gezien had-

Stekkenverkoop

den. Aan deze behoefte konden we ruimschoots vol-
doen, daar er door de leden van onze regio honder-
den fuchsia’s waren opgekweekt, maar ook de bas-
kets en de boompjes ontbraken niet, zodat de plan-
tenverkoopstand goede zaken deed.
Zondagmiddag was ook een prachtige zomerse dag.
Aan het eind van de dag zou blijken dat het een
topdag was geweest met ca. 600 bezoekers.
Zij genoten niet alleen van de bloemenpracht, maar
ook van onze stekdemonstratie, waarna de bezoe-
kers de stekken gratis mochten meenemen.
Ook onze PR-stand had het bijzonder druk. De
dames die deze stand bemanden gaven op alle vra-
gen een deskundig antwoord. Een 8-tal bezoekers
was hier zo enthousiast door geworden dat ze zich
spontaan aanmeldden als lid!

Om 17.00 uur was het sluitingstijd, maar voor de
leden van de vereniging begonnen nu weer de
werkzaamheden. Na een kopje koffie met een
broodje en uitleg welke planten die avond nog terug
gebracht moesten worden, werd begonnen met het
afvoeren daarvan. Een ander gedeelte van de leden
was al begonnen met opruimen. Om 19.30 uur ging
iedereen voldaan naar huis. Maandagmorgen om
09.00 uur was iedereen weer present, werden de
laatste planten afgevoerd en werd alles weer in de
oude staat terug gebracht. Om 13.00 uur was alles
klaar en ging iedereen moe maar voldaan naar huis.
Onze regio kan terug kijken op 3 dagen prachtige
show!!
 
Cor van Empel.

Fuchsiashow Regio 28 in openluchtmuseum Eynderhoof
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       Orchideeën Hoeve 

    Fuchsiavriendendag 

     7 september 2013 
 

VERSLAG VRIENDENDAG 2013 
 
Onze Vriendendag 2013 zit er weer op en we kunnen terug zien op een zeer geslaagde dag met 
ontzettend veel bezoekers. 
Wat een mooie locatie, wat een prachtige ruimte waar alles plaats vond, wat een geweldige 
hobbyisten, wat een sfeer en wat een geweldig publiek. 
Al met al een prachtige dag waar we trots op terug mogen zien. 
De ruimte was mooi aangekleed door de mensen van regio 4, met prachtige planten. 
Het was weer eens een dag als vroeger op de bijeenkomsten. Iedereen had contact met elkaar en 
kon weer eens bijpraten en ervaringen uitwisselen. Top. 
Vanaf negen uur kwamen de hobbyisten binnen om hun stand in te richten. Maar liefst 40 mensen 
uit het land gaven acte de présence om anderen te laten genieten van hun hobby. 
Maar liefst 9 regio’s waren met de bus naar Luttelgeest gekomen om dit mee te beleven. 
Veel leden met partner of vrienden van andere regio’s hebben kunnen genieten van deze mooie 
dag. 
Ook grote groepen andere bezoekers aan de Orchideeën Hoeve kwamen bij ons een kijkje nemen 
en waren zeer enthousiast over wat door ons werd gepresenteerd. Zelfs een hele bus met 
Japanners genoot van het gebeuren. 
 
Om 10.15 uur opende onze voorzitter Cor van Empel de Vriendendag en zei trots te zijn op 
hetgeen hier gepresteerd werd. Ook onze hobbyisten genoten hier zichtbaar van. 
Hij feliciteerde regio 4 met hun 25-jarig jubileum en mooie fuchsiapresentatie. 
De presentatie over Botanische fuchsia’s in de filmruimte werd goed bezocht. De workshop van de 
beschrijvingsgroep viel eveneens zeer in de smaak. 
 
Vele leden en niet-leden meldden zich bij de NKvF-stand om een kaart af te halen waarmee men 
tegen gereduceerd tarief een toegangskaart kon halen bij de kassa voor de tuinen. 
Onze excuses voor de prijs van de toegangskaart voor de leden. De afspraak was € 4,00 maar 
door een misverstand met de Orchideeën Hoeve werd dat € 4,50. 
Velen brachten een bezoek aan de tropische vlindertuin, de tuin met de prachtige vogels en de 
mooie kassen met de vele soorten orchideeën.  
Ook de winkel werd goed bezocht en vele planten gingen mee huiswaarts. 
 
Om 14.00 uur vond buiten de vogelshow plaats. Jammer van de regenbui die toen net op kwam 
zetten. Dat kon echter de pret niet drukken, want ieder was zeer onder de indruk van wat hier 
door de roofvogels en hun leermeester werd gepresenteerd. 
 
Ongeveer 60 leden hadden zich ingeschreven voor de fotowedstrijd en voor de jury was het dan ook 
niet gemakkelijk om de vier besten er uit te halen. Prachtige kiekjes waren te zien van verschillende 
fuchsia’s. 
 
Categorie algemeen:        Categorie close-up: 

1e prijs: de heer K. Poffers met F. paniculata  1e prijs: de heer F. Vriesacker met Roesse Plato 
2e prijs: mevrouw M. Poffers met Eruption      2e prijs: de heer J. Loef met Rohees New Millennium                 
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Om 15.00 uur vond de huldiging plaats van onze jubilarissen die 40 jaar lid zijn van de NKvF. 
Onze voorzitter mocht vier leden een mooie gouden fuchsiaspeld opspelden.  
Te weten: 
Mevrouw Rauwerda-De Leeuw Heerenveen   Regio 1 
De heer W. Kempe   Ede   Regio 8 
De heer J. Meilink   Breezand  Regio 9 
De heer G. Prust   Sint-Oedenrode Regio 24 
 
Helaas konden niet aanwezig zijn: 
Mevrouw G. Oskam   Maarssen  Regio 15 
De heer T. Heijnen   Echt   Regio 29 
 
De heer O. Defeu uit Brasschaat in België is helaas begin dit jaar overleden. Ook hij was dit jaar 
40 jaar lid van de NKvF. 
 
De voorzitter bedankte de jubilarissen voor hun bijdrage aan onze vereniging in de voorbije jaren 
en wenste hen nog vele mooie jaren als lid toe. 
 
De plantenwedstrijd, tot in de puntjes verzorgd door de mensen van regio 8, leek in het begin 
tegen te vallen, maar om twaalf uur stonden er toch vele mooie planten opgesteld die door onze 
keurmeesters beoordeeld konden worden.  
De uitslag hiervan was: 
 
Mia Goedman trofee, botanische fuchsia. 
F. fulgens rubra grandiflora  1e prijs W.L. Verschoor uit Leerbroek  40 punten 
F. fulgens variegata    2e prijs H. Blokland uit Lexmond  38.3 punten 
 
Arends trofee, dubbele hangfuchsia. 
Guurtje    1e prijs H. Bresser uit Rijen   39.4 punten 
Pink Marshmallow   2e prijs H. Blokland uit Lexmond  38.1 punten 
 
NKvF-Bokaal, fuchsia’s van Nederlandse origine. 
Walz Jubelteen   1e prijs T. Verschoor uit Leerbroek  48.2 punten 
Henkelly’s Finesse   2e prijs H. Bresser uit Rijen   44.7 punten 
Remembering Claire   3e prijs K. Poffers uit Hellendoorn  43.9 punten 
 
Jhr. ir. N.J. van Suchtelen trofee, vrije klasse, de mooiste fuchsia. 
Fuji San    1e prijs K. Poffers uit Hellendoorn  46.3 punten 
Patio Princess   2e prijs H. Bresser uit Rijen   45.9 punten 
Martin Beije    3e prijs K. Poffers uit Hellendoorn  41.8 punten 
 
Newman Cup, buisvormige fuchsia. 
Jaspers Triphy Salmon  1e prijs H. van Aspert uit Arnhem  45 punten 
Leverkusen    2e prijs J.M. Maas uit Sluiskil   43.7 punten 
Gartenmeister Bonstedt  3e prijs T. Verschoor uit Leerbroek  42.9 punten 
 
Om vier uur bedankte onze vicevoorzitter Cor Boom een ieder die zich had ingezet om van deze 
dag iets moois te maken. 
Mensen, bedankt voor jullie bezoek, de geweldige sfeer en de mooie vriendschap en hopelijk tot 
een volgende keer. 
  
Namens de NKvF 
Huub Steeghs 
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Als ik nu tegen het eind van dit fuchsiaseizoen –
eerst te koud en te nat, dan te warm en te droog –
naar de planten aan mijn pergola kijk, is de over-
heersende kleur oranjerood. De gewone fuchsia’s,
die van F. magellanica-huize, hebben het na een te
korte bloei al grotendeels opgegeven. Wat nog
volop bloeit heeft ander “bloed” zoals dat van
F. triphylla, F. paniculata en ‘Speciosa’. En die af-
stamming maakt de bloemen vooral oranjerood,
hoewel de pantrihybriden - afstammelingen van
zowel F. triphylla als F. paniculata - soms met roseli-
la tinten getuigen van dat meer dan gelukkige hu-
welijk. Hoewel ik niet tot de gelovigen hoor van
messias Al Gore, die na zijn échec als Amerikaans
presidentskandidaat het milieu als nieuw speeltje
vond, denk ik wel dat het weer sinds de jaren tach-
tig veranderd is. Of het warmer of kouder is laat ik,
gezien de laatste twee winters en de huidige zomer,
in het midden. Ik weet nog goed hoe ik toen de
triphylla-hybriden, die ik als liefhebber van het af-
wijkende beslist in mijn collectie wilde hebben, op 4
meter hoog tegen de oostgevel van ons huis had
gehangen. Het toen ook al fors beschaduwde maai-
veld was te donker en te koud voor ze. Deze exerci-
tie was mogelijk met behulp van druppelbevloeiing.
Helaas bleek na een aantal jaren dat het houtwerk
van de lager geplaatste deuren en ramen te sterk
leed onder de voortdurende zomerse vochttoevoer.
Memorabel is dat in die tijd Hans van der Post, mo-
menteel keurder bij de BCK, dankzij zijn verziend-
heid - op die afstand ben ik half blind -, rijpe bessen
aan een exemplaar van Göttingen ontdekte, wat ons
een goed uitgangspunt gaf bij het veredelingswerk
om meer triphyllahybriden zoals ‘Pangea’ en ‘Insu-
linde’ te produceren. Als we dit soort qua klimaat
sterk wisselende zomers houden, zullen ze te pas
komen. Triphyllahybriden, net als pantrihybriden en
ook afstammelingen van de Ellobiumsectie, hebben
ook nog het voordeel, dat ze in het najaar en zelfs
als ze de kans krijgen in de winter kunnen door-
bloeien, dus ook bij een geringe daglengte. Die dag-
lengte wordt vaak in stedelijke gebieden nog ver-
kort, omdat de planten bij een lagere stand van de
zon door de schaduw van de huizen eerder een
korte dag krijgen. Door hun afkomst uit streken
rond de evenaar, waar de dag en de nacht qua duur
het hele jaar door weinig verschillen, worden ze niet
door daglengte gestuurd. Dat gebeurt wel bij F.
magellanica-afstammelingen met hun meer zuidelij-
ke origine met een meer wisselende daglengte zoals
we dat in ons land ook kennen. Dat zijn langedag-
planten zoals alle typische zomerbloeiers.
Op verzoek van onze redactie krijgt u in deze afle-
vering van het “Product” voor het eerst twee illus-
traties in dit geval van pantrihybriden.

De hanger ‘Prestige’, de Graaff 2004 (‘Gerharda’s
Panache’ x ‘Insulin-
de’) laat zien dat
deze cultivars niet
altijd oranjerood
bloeien. De overwe-
gend roze bloemen
hangen in grote ver-
takte trossen. Vere-
delaars moet ik te-
leurstellen: ondanks
meerdere pogingen
gaf de plant nooit
zaad, wat veel voor-
komt bij dergelijke
kruisingen.
  

 
De andere foto is van ‘Anika Ohlerich’, de Graaff
2013 (‘Gerharda’s Panache’ x F. triphylla), een nieu-
we introductie dus die ik al jaren koesterde en won-
der boven wonder, weliswaar op een gunstige
plaats naast mijn verwarmde stekbak, het bevriezen
van mijn hele kas overleefde. Na zes jaar heb ik
deze pantrihybride met veel triphyllaeigenschappen
niet te licht bevonden, zeker voor ons jojoënde kli-
maat. De getoonde plant is ongetopt en zit vol soms
vertakte min of meer bolvormige trossen kleine af-
staande bloemen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisse, 1 september 2013.
 
H.J. de Graaff
 

Product of Holland CLXXXVI
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Deel van de pergola                                 Foto: Jos Wagemans

Open tuindagen bij Gerrie en Dirk Davelaar te Voorthuizen 26-27 juli
                                             2013 Regio 7 Veluwe

Gerrie en Dirk Davelaar                            Foto: Jos Wagemans

De open tuindagen bij de familie Davelaar te Voort-
huizen is een activiteit waar de hele regio bij betrok-
ken is. Op vrijdag heb ik, ondergetekende, samen
met mijn dochter Marjolein, het regiowinkeltje en de
informatiestand mogen bemannen. Het was er ge-
zellig druk, alleen tussen de middag kwam er een
fikse onweersbui over, maar daarna hadden we
weer mooi weer.

weer gauw aan de slag met het beantwoorden van
vragen en het geven van adviezen. Wat overigens
niet wil zeggen dat we alles weten, of dat wij het bij
het rechte eind hadden. Ook wij hebben weer wat
geleerd van onze bezoekers. Ook daarvoor onze
hartelijke dank.
Aan het eind van deze twee enerverende en druk
bezochte dagen werden we getrakteerd op een
overheerlijke barbecue. Al met al was het voor regio
7, Veluwe, een prachtig kleurrijk weekend met een
hoop fuchsiavrienden. Hopelijk mogen wij u allen
volgend jaar weer ontmoeten.
 
Namens regio 7, Veluwe, Jos Wagemans.  
 
 

Reusachtige 'Celia Smedley'                     Foto: Jos Wagemans

In deze grote boerderijtuin is altijd van alles te zien.
Vele kleurrijke borders met o.a. hosta’s, floxen en
wat al niet meer. Ook de vele fuchsia’s, ingegraven
en aan de pergola’s, zijn een lust voor het oog. On-
danks de soms tropische warme dagen zagen de
fuchsia’s, maar ook de brugmansia’s, aristolochia en
de enorme 'Celia Smedley' met een kroonomvang
van zeker wel 1 meter 50, er goed en verzorgd uit.
Oké, hier en daar zat er nog een plant tussen die
nog in de knop zat en nog komen moest, maar wat
wil je ook met een voorjaar dat minstens 3 weken
achter liep. Maar het geheel was een lust voor het
oog.
Op zaterdag heb ik er met mijn vrouw Ria mogen
staan en ja, ook toen hebben we tussen de middag
een fikse bui regen gehad met een enorme klap on-
weer er tussen. Even tijd om rustig te eten. Lekkere
groentesoep, klaargemaakt door hun dochter Gerda,
(gelukkig geen melkmoes of kruudmoes, wat in
deze streek een lekkernij is, want dat krijg ik er echt
niet door) en lekkere bolletjes met beleg. Daarna
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In Memoriam Frans van der Vorst  
In een winterperiode maakte hij voor de eigen
regio van buismateriaal een uitneembare pergola,
die jaarlijks benut werd als regio 26 een inzending
verzorgde bij de bekende tuinbeurs ‘Bloem en
Tuin’ in Nuenen. Ook fabriceerde hij zelfs een
soort uitneembare kleine tribune waarop bijvoor-
beeld de geraniums (pelargoniums) schitterend
tot hun recht kwamen.
Frans' blikveld beperkte zich zeker niet alleen tot
fuchsia’s. Kuipplanten in het algemeen hadden
zijn grote belangstelling. Wij stonden versteld hoe
schitterend zijn oleanders, bougainvilles en vele
andere soorten erbij stonden. Hij schreef in ‘Fuch-
siana’ een serie van 20 artikelen over kuipplanten
onder de titel ‘Andere Kuipplanten’.
Landelijk genoot hij ook bekendheid door tijdens
nationale fuchsiadagen de rol op zich te nemen
van ‘fuchsiadokter’, waarbij hij voorlichting gaf
over het bestrijden van ziekten en plagen bij
fuchsia’s. Tegelijkertijd sleepte Frans vele prijzen
in de wacht bij de nationale kweekwedstrijden.
Een bewijs van hoe hij zijn hobby beheerste. Ook
tijdens de vele open tuinen die hij thuis hield kon-
den we snel deze conclusie trekken.
En wat heeft hij de leden vaak verwend door bij
de regionale ledenvergadering allerlei stekken van
diverse plantjes uit te delen!
Wij zijn Frans veel dank verschuldigd voor alles
wat hij voor onze vereniging en onze leden heeft
gedaan. Wij beschouwen het dan ook als een
voorrecht hem gekend te hebben.
Hij zal met veel respect en waardering in onze
harten voortleven.
 
Frans van Mameren

 
Op 5 augustus overleed Frans van der Vorst. Hij
laat een grote leegte achter bij zijn vrouw Betsy,
kinderen en kleinkinderen.
De kring van fuchsiavrienden verliest in hem een
bijzonder lid. Frans beschikte over een enorme
kennis hoe fuchsia’s te kweken en te houden. Hij
was in staat zijn eigen ervaringen uitstekend op
anderen over te dragen en deed dat met een aan-
stekelijk enthousiasme. Hij had zelfs een eigen
handleiding geschreven met allerlei praktische
kweektips.
Frans had niet alleen groene vingers, maar be-
schikte ook over handige handen.

'Samke'
'Samke'
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Oktober 2013

05    Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst.
05    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Willemsen over het delen van vaste planten, zaal in de
        Regenboogkerk te Epe.
05    Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
05    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien bij fam. Smits, Schoorstraat 51, Udenhout.
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.
22    Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst bij het Oertijdmuseum.
26    Regio 19, Rotterdam e.o. Snoeibijeenkomst 26 oktober bij Cees Graveland.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.

 
November 2013 

02    Ledenraadvergadering NKvF in Eemnes.
02    Regio 1, Friesland. Najaarsvergadering in het het dorpshuis "De Buorskip" Vlaslaan 26 te
        Beetsterzwaag, aanvang 13.30 uur met een diapresentatie van Dominicus Bergsma en Agnes
        Monkelbaan over hun Alpinetrektochten door de Hautes-Alpes in Frankrijk.
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.
23    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst in de "Binding" te Zuid-Scharwoude met een
        diapresentatie door Flip van den Elshout.
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 4, Flevoland. Nieuwjaarsreceptie.
11    Regio 8, Zuid Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing door fam. Maassen.
11    Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsbijeenkomst.
13    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
18    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
25    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst in Beinsdorp, aanvang 14.00 uur.

 
Maart 2014 
 
08    Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
22    Regio 8, Zuid Gelre. Ledenvergadering.
24    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.

 
Mei 2014 

10    Regio 8, Zuid Gelre. Afsluiting seizoen.

Kalender
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'Roesse Plato'                                                                  Foto: F. Vriesacker, 1e prijs close-up fotowedstrijd Vriendendag 2013
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