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Van de voorzitter

Ik bezit geen talenknobbel, maar ik zou het bijna op zijn Amerikaans willen zeggen:
“We hebben hem”: onze notulist.
Na een jaar van zoeken en oproepen vonden we hem in onze nabijheid, namelijk in
de ledenraad.
Leen Klok uit Zwartewaal, lid van regio 21, heeft zich beschikbaar gesteld als notulist
van het hoofdbestuur. Dit om de taken van onze secretaris Margo Vaandrager te ver-
lichten.
Leen heeft zijn eerste inzet al getoond en wel op 24 mei. Die dag hadden we het ont-
zettend druk en Leen moest notuleren voor de hoofdbestuursvergadering, daarna
voor de vergadering van het hoofdbestuur met de beschrijvingsgroep en tot slot

moest hij ook nog notuleren voor de bijeenkomst die het hoofdbestuur had met de websitecommissie.
En dit heeft Leen gedaan naar grote tevredenheid van het bestuur.
 
Een voorzitter van een regio kan voor zijn voorwoord terug kijken op de vele activiteiten die een regio or-
ganiseert. Zij hebben namelijk door het jaar heen veel activiteiten, zoals een stekmorgen, potgronddag,
busreis e.d.
 
Nu, de NKvF organiseert niet zo veel en daarom is het voor een
voorzitter ook moeilijk om een interessant voorwoord te schrij-
ven. Daarom bedacht ik: de NKvF-vlag op reis. Deze is namelijk
in mei op reis geweest naar Afrika.
Mijn echtgenote is op reis geweest naar Zambia en Malawi en
heeft op mijn verzoek de NKvF-vlag meegenomen om er daar in
Afrika enkele leuke foto’s van te maken.
 

 
 
 
 
Misschien zou dit een vast onderdeel kunnen worden in Fuchsia-
na: “De NKvF-vlag op reis”.
Zodat onze leden hun belevenissen van een mooie vakantie met
de NKvF-vlag kunnen vastleggen, om ons er dan door middel
van een leuke foto deelgenoot van te maken.

  
Tot slot een oproep aan al onze leden. Voor de organisatie van de Vriendendag 2014 heeft ons bestuurslid
Huub Steeghs samen met de leden van regio 6 heel veel werk verricht.
Ik verzoek onze leden dan ook hen te belonen door een bezoek te brengen aan onze Vriendendag op
6 september in Museum Smedekinck in Zelhem.
 
Cor van Empel
 
 
INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail
verzonden, uiterlijk woensdag, 3 september 2014 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie:
Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
 
Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van de websi-
te van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de re-
dactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
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Van de redactie

Op het moment dat ik dit schrijf is de maand juli begonnen. Een maand waarin door diverse regio’s shows
worden gehouden en veel open tuinen kunnen worden bezocht. Veel fuchsialiefhebbers kunnen weer volop
gaan genieten van alle bloemen en planten die met grote zorg door de eigenaars van de tuinen zijn ge-
stekt, opgekweekt en verzorgd. Bij het verschijnen van dit blad is het inmiddels al weer augustus en ook in
deze maand zijn er nog de nodige tuinen te bezoeken. In deze editie worden een paar open tuinen ver-
meld die bij het verschijnen van de juni-editie nog niet bij ons bekend waren.
 
Op 6 september is de Vriendendag in Zelhem. Regio 6 en Huub Steeghs hebben een prachtig programma
samengesteld waarover u in voorgaande Fuchsiana’s het nodige heeft kunnen lezen en ook in deze editie
wordt weer aandacht aan de Vriendendag besteed.
 
2015 wordt het jubileumjaar van onze vereniging. Op 7, 8 en 9 augustus 2015 zal er een show worden ge-
houden in de Botanische Tuin te Utrecht en tijdens deze dagen zal ook Eurofuchsia worden gehouden. De
jubileumcommissie is drukdoende om de leden en andere belangstellenden een paar mooie dagen te be-
zorgen.
 
In een artikel heb ik de volgende uitspraak gelezen: “Wie nooit verandert heeft niets bijgeleerd”. Dat is een
uitspraak die ook bij de NKvF past en in dat kader zullen in 2015 de website en Fuchsiana in een nieuw
“jasje” worden gestoken. Beide worden door gebruikmaking van nieuwe mogelijkheden aangepast aan de
huidige tijd, eisen en wensen van onze leden, mogelijke nieuwe leden en andere belangstellenden. Uiter-
aard betekent dit niet dat we “oude waarden”, zoals de CIL op de website en vaste rubrieken in Fuchsiana
zullen verdwijnen. Integendeel, we gaan die items “opfrissen”. Hoe dat dan zal gaan zult u vanaf 2015 wel
merken. Wij hopen dat deze aanpassingen een gunstig effect zullen hebben op het ledenaantal van de
NKvF. Wat wel altijd voorop zal staan, bij zowel de redactie van Fuchsiana als bij de nieuwe websitecom-
missie, is het uitgangspunt dat zij hun vrijwilligerswerk verrichten in het belang van alle leden van de NKvF.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze Fuchsiana.
 
Sjaak Loef
 

Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Regio 9 Noord Holland-Noord 

Fam. Blok Drevelstraat 30  1825 KL Alkmaar  9 en 10 
augustus 

Fam. den Elzen Kastanjestraat 21  1911 BT Uitgeest  9 en 10 
augustus 

Fam. Melten Dorpstraat 181  1713 HE Obdam  9 en 10 
augustus 

Fam. Koning Roodborstjeslaan 17  1742 JH Schagen  9 en 10 
augustus 

Fam. Liefting Ruimtestraat 36  1746 AK Dirkshorn  10 augustus 

Regio 18 Delfland 

Jan van de Vlekkert Tuin nr. Ho85 op 

tuinencomplex 

“Levenslust”, 

Schansbaan 2728KZ 

 Zoetermeer 06-40965543 Juli-augustus 
na telefonische 
afspraak 

 Regio 21 Zuid Hollandse Eilanden 

 Fam. Klok  Abbewerveweg 1a  3238 LH Zwartewaal  0181-461869  9 augustus van 

 10:00 tot 16:00 

 uur. 

 
                Het bovenstaande is een aanvulling op het overzicht dat is geplaatst in de juni-editie van Fuchsiana.
                Dit komt omdat de betreffende regio's de gegevens niet op tijd hebben ingeleverd.

Open Tuinen 2014
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische Groep.
De laatste vergadering dit jaar is in Harmelen, niet op 30 augustus zoals eerder vermeld, maar op zaterdag
23 augustus!!  
Adres: Harmelerwaard 17A, 3481 LC Harmelen.
Telefoon: 0348-442965, e-mail: grosema@planet.nl. Meldt u zich a.u.b. bij verhindering tijdig af.
 
Tijdens de open dagen van de Hortus in Amsterdam zal de Botanische Groep ook een stand bemannen.
Deze open dagen zijn op 20 en 21 september 2014.
Informatie over de Hortus vindt u op: www.dehortus.nl.
 
Keuringen.
 
Dit jaar staan er ook weer 3 keuringen op het programma en wel op:
 
Zaterdag 26 juli 2014
Zaterdag 16 augustus 2014
Zaterdag 13 september
 
LET OP!!
 
De keuringen worden niet op de gebruikelijke locatie gehouden!
De nieuwe locatie is:
Wijkcentrum “De Schakel”, Soestdijkseweg 49 B, 3732 HD De Bilt.
Het Wijkcentrum ligt achter de Immanuelkerk (ingang en parkeren aan Laan 1813).
 
Wellicht ten overvloede:
De planten dienen tussen 08:45 uur en 10:00 uur aangeboden te worden.
De keuring begint vervolgens om 10:15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij de secretaris van de BCK, Martien
Soeters (tel. 0598-392248).
U kunt de planten, die u wilt laten keuren, aanmelden bij de voorzitter van de BCK: Coen Bakker
(tel. 0255-535007).

 F. arborescens
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      FUCHSIASHOW Regio 6 Oost Gelderland 
 

Openingstijden 

4 september van 10 uur tot 18 uur 
5 september van 10 uur tot 21 uur 
6 september van 10 uur tot 18 uur 
7 september van 10 uur tot 17 uur 

 

Thema van de show: "VROEGER & NU" 
 
Het is bijna zover. Nog een paar weken en de fuchsiashow 
wordt geopend. Met de praktische uitvoering zijn we 
begonnen en de eerste pergola's zijn inmiddels geplaatst. 
Voor de opbouw rond het museumterrein Smedekinck 
hebben wij nog een aantal dagen nodig. 
Toen het besluit werd genomen om de fuchsiashow met de 
Vriendendag te organiseren had onze arrangeur Johan 
Wientjes het concept-ontwerp “indeling Show” al snel 
klaar. In de verschillende vergaderingen is er uitgebreid 
overleg gevoerd. De coördinatoren en leden konden daarin 
hun wensen en ideeën kenbaar maken. Johan heeft dit in 
een prachtig ontwerp “indeling Show” verwerkt. De 

verschillende historische landbouwwerktuigen spelen er een belangrijke en prominente rol in. 
Kortom, er is veel aandacht voor nostalgie. 
Veel hangt af van de betrokkenheid van onze 
leden. Zij zullen met name voor de planten moeten 
zorgen en zullen op verschillende posities tijdens de 
show worden ingezet. Hier is door de 
showcommissie, onder voorzitterschap van Piet 
Fortuin, nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. 
Gelukkig is de betrokkenheid van onze leden en 
donateurs groot. Want in het vroege voorjaar, toen 
de sappen van de bomen nog stil stonden, zijn 
door een aantal leden in de bossen rond Ruurlo 
mooie berkenbomen gerooid. Dat vond plaats op 
een tweetal zaterdagen onder deskundige leiding 
van Johan, gewapend met bijlen en motorzaag. 
Mooie rechte stammen op lengte en niet te dik. 
 
 

Show regio 6 Oost Gelderland 
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Het regiobestuur heeft de showcommissie samengesteld en bemand met ervaren showbouwers: 
voorzitter Piet Fortuin, penningmeester Ineke Wisselink, algemeen commissielid Mientje Giesen, 
arrangeur Johan Wientjes en secretaris Gerrit Koerselman. Zij zullen gezamenlijk de show vorm- 
geven en veel is in de voorbereiding al gebeurd. 
 

Met ons hoofdbestuurslid Huub Steeghs, die meerdere 
keren richting de Achterhoek kwam, is goed en prettig 
overleg gevoerd. Met als resultaat dat er op de 
Vriendendag een mooi gevarieerd programma wordt 
geboden (zie Fuchsiana nr. 3 * juni 2014). De foto- 
wedstrijd alsmede de landelijke plantenwedstrijd 
hebben op het terrein een prachtige plek gekregen. 
De foto's komen in het restaurantgedeelte van de 
museumboerderij te hangen en de fuchsia's natuurlijk 
buiten. Andries Maassen van regio 8 was zeer verguld 
met de plek die werd geboden. De keuringscommissie 
kan daar in alle rust haar werk doen en bezoekers 
kunnen nadien genieten van de beste en mooiste 
planten.  

 
Het contact met bestuur en vrijwilligers van Smedekinck is echt Achterhoeks: goed en vertrouwd. 
Samen wordt de klus geklaard. Zij geven de bezoekers een prachtig en leerzaam kijkje in het 
"vroeger". Ook zorgen de vrijwilligers van Smedekinck voor de catering. Er is een speciaal 
luncharrangement samengesteld voor groepen die op de Vriendendag per bus komen om te 
genieten van fuchsia's en museum.  
 
De oudste groepen van de basisscholen uit 
Zelhem doen via een educatief project aan de 
show mee. Zij hebben in de maand mei allen een 
fuchsiastekje gekregen. De bedoeling is dat zij zelf 
deze gaan verzorgen en opkweken tot een mooie 
volwassen fuchsia. Ineke Wisselink en Mientje 
Giesen hebben de scholen met de stekken 
bezocht en werden enthousiast door de kinderen 
ontvangen. 
Deze planten krijgen op het terrein een zeer 
prominente plaats zodat alle bezoekers kunnen 
zien dat ook de Zelhemse schooljeugd al beschikt 
over groene vingers. 
 
Al met al hopen wij op veel bezoekers. De locatie leent zich prima voor een dagje uit. 
Het museum bezoek en daar aan gekoppeld de fuchsiashow, is hier bij uitstek heel geschikt voor. 
Het thema "vroeger en nu" komt tot uitdrukking in de vele mooie combinaties van historische 
gebruiksvoorwerpen en onze moderne fuchsia's. 
 
U allen bent vanaf donderdag 4 september van harte welkom om te genieten van wat regio 6 u te 
bieden heeft. De Vriendendag, zaterdag 6 september, is bij uitstek een goede gelegenheid om 
elkaar als leden van de NKvF te ontmoeten. 
En mocht u willen laten weten wat u er van vond, spreek dan één van onze vele vrijwilligers aan. 
Voor verdere informatie: zie onze website www.fuchsiaoost-gelderland.nl. 

 
Gerrit Koerselman, secretaris 
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UITNODIGING: Fuchsiavriendendag 2014 
 

 
 
Beste fuchsiavrienden, 
 
bij deze willen wij, als Hoofdbestuur, jullie met je familie en 

vrienden uitnodigen voor onze fuchsiavriendendag in 

museum Smedekinck te Zelhem op zaterdag 6 september 

2014. 

 
 

 

PROGRAMMA FUCHSIAVRIENDENDAG 

 

10:15 uur  Opening door de voorzitter van de NKvF, de heer Cor van Empel. 
10:00 - 11:30 uur  Alternatieve keuring door het publiek onder leiding van 
   keurmeesters van de BCK, van planten die de laatste keuring 

genomineerd zijn. Dit vindt plaats in de tent.    
Vanaf 10:00 uur  Doorlopende presentatie van vele “Stille nacht”-versies door 

de heer Reinier Thiessen in het Ludgerkerkje.    
Vanaf 10:00 uur Doorlopend: Loterijtrekking bij de NKvF-stand.  
Vanaf 10:00 uur  Doorlopend: Optreden van troubadour Hiddink in de schuur. 
11:00 uur   1e optreden van de Achterhoekse Folklore dansgroep. 
13:00 uur  2e optreden van de Achterhoekse Folklore dansgroep. 

  13:30 - 15:00 uur Alternatieve keuring door het publiek onder leiding van keurmeesters 
van de BCK van planten die bij de laatste keuring genomineerd zijn. Dit 
vindt plaats in de tent.   

  14:15 uur   Huldiging jubilarissen 40-jaar lid van de NKvF. 
  14:30 uur  Uitreiking prijzen landelijke wedstrijd door Regio 8. 

  15:00 uur  3e optreden van de Achterhoekse Folklore dansgroep.   
  15:45 uur  Prijsuitreiking fotowedstrijd door Cor Boom. 
  16.00 uur     Sluiting fuchsiavriendendag 2014. 
 

  Voor de loterij worden enveloppen verkocht voor € 1,- per stuk met daarin een lot, waarop staat of 
  u prijs hebt of niet. 
  

� Denkt u nog aan de wedstrijdplanten? Zie Fuchsiana van juni. 
� Zo ook het opsturen van de foto’s voor de fotowedstrijd. Voor 10 augustus opsturen. 

 
Wij wensen u allen een heel mooie en leerzame Vriendendag toe op 6 september te Zelhem. 
U hoeft zich van te voren niet op te geven. Alleen wel eerst melden aan de NKvF-stand, op vertoon 
van de ledenpas. U krijgt dan een blauwe kaart voor u zelf en een blauwe kaart voor uw partner of 
introducé.  
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U betaalt bij de kassa de entreeprijs voor zowel de Vriendendag, het museum en de 
fuchsiapresentatie van regio 6. 
 

Entreeprijs voor de Vriendendag, het museum en de fuchsiapresentatie:  
Lid € 2,00 tegen inlevering van blauwe kaart. 
Introducee € 2,00 tegen inlevering van blauwe kaart. 
 

Voor onze leden: Denk aan uw ledenpas! 
 

Definitieve lijst van deelnemers en standhouders: 

� Infostand NKvF  Hoofdbestuur 
� Loterijstand   NKvF 
� UTC Studiegroep  Winterharde-, Botanische- en Veredelingsgroep   
� Landelijke Bibliotheek   De heer Fon Koek  

� Eigen gemaakte kaarten   Mevrouw Joke Koek 
� Fuchsiadokter  De heer Kees Spek  

� Landelijke wedstrijd fuchsia’s  Regio 8 
� Fotowedstrijd  De heer Cor Boom 
� De zilversmid  De heer J. Cornet  
� Fuchsialoren  Mevrouw Leuthardt 
 
Namens museum Smedekinck zijn aanwezig: 

� Beeldhouwen in hout     � Spreekwoorden/gezegden in hout 
� Borduren        � Weven      
� Diverse oude textiele handwerktechnieken � Frivolité (onder voorbehoud)  
� Grolsch breiwerk       � Vogelveertjes schilderijen (onder voorbehoud) 
� Houten nestkastjes e.d.      � Vlas tot linnen bewerken (onder voorbehoud)  
� Imker      � Kaarsen maken      
� Kantklossen        � Spinnen  
� Midwinterhoorn maken      � Quilten/patchwork  
� Mond geblazen kralen      � Oudhollandse spelen   
    

Voor informatie:   Kijk op www.museumsmedekinck.nl  
Namens regio 6:  Derk te Brinkhof  tel.: 0573-452406 of te.brinkhof@hetnet.nl 
Namens het hoofdbestuur: Huub Steeghs  tel.: 077-4672339 of huub.steeghs@hetnet.nl 
Fuchsiashow:   www.fuchsiaoost-gelderland.nl 
 

Routebeschrijving: 

Museum Smedekinck  
Pluimersdijk 5 
7021 HW Zelhem 
Tel.: 0314-620664 
Museum Smedekinck is gevestigd op het industrieterrein “De Vinkenkamp” achter de fabriek van 
Koninklijke VIV Buisman B.V. 

Parkeren in de wei aan de Pluimersdijk tegenover museum Smedekinck.  
 
Bussen worden begeleid naar een andere parkeerplaats in de buurt. 
 
Zie voor plattegrond rechtsonder op pagina 8. 
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Recepten om op biologische wijze ongedierte te bestrijden

Alsem (extract) tegen rupsen, luizen
Recept:
100 gram gedroogde alsemplanten met 1 liter water
20 minuten koken. Dan 1 dag laten trekken, zeven,
wat zachte zeep toevoegen. Verdun vervolgens 1
deel op 4 delen water.
 
Brandnetel (extract) tegen luizen
Recept:
Pluk een flinke bos verse brandnetels, 20 tot 30 mi-
nuten koken, laat dit 1 dag afkoelen en rusten en
daarna zeven. Wat zachte zeep er aan toevoegen en
goed mengen.
 
Brandnetel (gier) plantversterkend en
bladbemesting
Recept:
Zet een flinke bos jonge brandnetels 2 weken lang
in een emmer water; door het gistingsproces wor-
den voedingsstoffen aan het water afgegeven. Bij
zonnig weer moet je soms wat water bijschenken
(omdat het verdampt). Zeef na 2 weken het meng-
sel, het bevat dan stikstof en calcium en je kunt het
dan gieten bij planten die daar baat bij hebben
(koolsoorten, prei, bladplanten, etc.). Giet bij de
wortel en niet op het blad want dat kan verbranding
van het blad geven!
 
Goudsbloemengier algemeen plantversterkend
Recept:
Doe 1 kg verse plantendelen in een emmer met 10
liter water, 2 weken lang (zoals bij de Brandnetel-
gier). Zeef na 2 weken en verdun 1 op 10 liter
water. Giet bij de wortels van planten die van natu-
re niet zo sterk zijn of gevoelig zijn voor ziekten en
aantastingen (komkommers, rozen, aubergines,
etc.). Niet op het blad gieten, om bladverbranding
te voorkomen.
 
Kamille-extract tegen luizen
Recept:
Pluk een flinke hand vol verse bloemen en laat deze
enkele uren in wat lauw water weken. Daarna
zeven, een lepel zachte zeep toevoegen en oplos-
sen, en dan onverdund vernevelen (ook onder de
bladeren!). Bij bewolkt weer gebruiken, om bladver-
branding te voorkomen.
 
Knoflookextract/Knoflookgier/Knoflookthee 
preventief tegen schimmels, algemeen plantverster-
kend, preventief tegen insecten en meeldauw
 
Recept Knoflookthee: Snij 5 knoflookbollen in stuk-

jes en giet er een liter kokend water op, laat dit 24
uur trekken en zeef het daarna. Voeg dan 3 liter
water toe ter verdunning. Vernevel tegen meeldauw
een week lang elke dag.
 
Recept Knoflookextract: Snij 1 grote knoflookbol in
stukjes en overgiet met 1 liter kokendheet water. 24
uur laten trekken en onverdund gebruiken (op be-
wolkte dagen).
 
Recept Knoflookgier: Snij 10 grote knoflookbollen in
stukjes en overgiet met 2 liter kokendheet water.
Laat dan afkoelen en voeg er nog eens 5 liter water
aan toe. Laat dit mengsel staan tot ze gaat gisten
(afhankelijk van het weer/temperatuur ongeveer 1
week). Zeven en vernevelen (op bewolkte dagen).
 
Een bierval maken voor slakken
Recept:
Vul een potje of bakje met een flinke laag bier.
Graaf dit in de grond tot de rand van het potje of
bakje gelijk met de grond ligt. Slakken kunnen er nu
makkelijk in, houden van bier. Het bier wel regelma-
tig verversen en elke dag de potjes nakijken en
slakken verwijderen.
 
Heermoes (extract) tegen alle soorten schimmels
Recept:
Pluk vers loof dat je enkele dagen goed laat drogen.
Kook dan 50 gram gedroogd loof 20 minuten lang in
1,5 liter water. Laat dan 24 uur afkoelen en trekken.
Zeven, een eetlepel zachte zeep toevoegen, en dan
1 op 4 liter verdunnen met water. Vernevel op het
blad (op bewolkte dagen om verbranding te voorko-
men). Ter voorkoming van alle soorten schimmels,
bevat silicium.
 
Rabarberblad (extract) tegen luizen, rupsen en
witte- en koolvlieg
Recept:
Pluk 1 kilo blad, snijd in repen en kook 20 minuten
in 2 liter water. Laat afkoelen, zeven en voeg 1 eet-
lepel zachte zeep toe. Verdun 1 op 4 liter water,
vernevelen op bewolkte dagen. Van rabarber kun je
trouwens ook een gier maken die je bij de wortels
van planten giet, algemeen plantversterkend.
 
Symphytum (Smeerwortel) (gier) is zeer rijk aan
stikstof en kalium, bemesting voor vrucht- en
koolgewassen
Recept:
Pluk 1 kilo verse plantendelen en doe dit in een
emmer met 10 liter water. Zet dit 2 weken lang
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onder water (elke dag roeren en zonodig wat water
toevoegen). Na 2 weken zeven en 1 op 15 liter
water verdunnen. Giet bij de wortels op bewolkte
dagen.
 
Uien (gier) tegen luizen, rupsen en preventief tegen
schimmels
Recept:
Bewaar bij het gebruik van uien in de keuken het
loof en de schillen en laat dit drogen. Doe 200 gram
gedroogd uienloof/schillen in een emmer met 10
liter water en laat 1 week onder water staan. Zeef
het dan en voeg 2 eetlepels zachte zeep toe. Ver-
dun 1 op 15 liter water. Vernevelen bij bewolkt
weer.
 
Middeltjes tegen zuigende insecten moet u in dit rij-
tje helaas missen. Toch is er een biologisch middel
dat uitsluitend via de handel verkrijgbaar is namelijk
pyrethrum.
 
Pyrethrum
 
Pyrethrum is een biologisch bestrijdingsmiddel ter
bestrijding van alle zuigende en vretende insecten.
Pyrethrum is afkomstig van een chrysant-achtige
plant. Er wordt (biologisch dus) van de bloemknop-
pen een aftreksel gemaakt dat zeer effectief werkt
tegen bijvoorbeeld luizen, witte vlieg, etc. Het is te
koop onder de naam Spruzit bij Ecostyle maar ook
Bayer verkoopt het onder de naam Natria Pyre-
thrum.
Pyrethrum is gevaarlijk voor vissen maar ongevaar-

lijk voor zoogdieren en vogels en wordt zeer snel af-
gebroken. Soms wordt vermeld dat het ongevaarlijk
is voor bijen. Dit is beslist niet waar. Van het onge-
dierte dat we willen bestrijden zoals witte vlieg,
wantsen, cicade en luis wordt het zenuwstelsel door
Pyrethrum aangetast bij direct contact. Datzelfde
gebeurt ook bij bijen, hommels en wespen. Het is
dus zaak om bij gebruik van Pyrethrum in de avond
tegen schemer te spuiten. Het grote voordeel voor
het milieu is, dat het middel zeer snel afbreekt en
vrijwel geen belasting is voor het milieu. Nadeel ten
opzichte van de bijna alle uit de handel genomen
bestrijdingsmiddelen met een z.g. brede werking is,
dat de insecten direct met het middel in contact
moeten komen en dat het middel na enkele uren
niet meer werkt. Er zal dus na een paar dagen ge-
controleerd moeten worden op schadelijke insecten
en mogelijk weer gespoten moeten worden.
Brede werking betekent overigens dat het middel
door het blad wordt opgenomen, langzaam afbreekt
en een lange nawerking heeft, waardoor het milieu
veel meer wordt belast.
 
Pyrethrum is dus een biologisch bestrijdingsmiddel
dat bij een juist gebruik zeer effectief is en zeer snel
afbreekt. Daarnaast is het middel, omdat er bij aan-
tasting meestal vaker gespoten moet worden, rela-
tief duur.
 
Bron: Artikel uit de juni-editie van het Regioblad “De
Gieter” van regio 11, Noord Holland Midden.
 

'Rading's Karin'                                                                                                                                Foto: Sigrid van Schaik
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Ik weet het: de fuchsiagekte in Nederland maar bij-
voorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk, de baker-
mat van onze liefhebberij, is op zijn retour. Voordat
de volgende fuchsiagolf zich aandient moeten we
"omzien in vreugde om wat was". Zo denk ik met
plezier terug aan onze laatste Nationale Tentoon-
stelling in 1999, niet in 2000, in verband met Sail
2000 in Amsterdam. Onze show duurde toen 6
weken en vond plaats op een deel van het Keuken-
hofterrein in het kader van de eerste Zomerhof.
Dankzij de fuchsiainbreng slaagde die eerste Zomer-
hoftentoonstelling in Lisse, wat helaas het jaar daar-
op niet lukte zonder inbreng van de NKvF. Daarna
werd het experiment gestopt.
 
Ook dit jaar bezocht ik weer tijdens de voorjaars-
bloemenshow het laatste plekje wat aan onze in-
breng herinnert. Dankzij de milde winter bloeide de
overgebleven F. magellanica alba aanplant, nu 15
jaar later, al voor het eerst in april. Vlakbij, in het
Julianapaviljoen, centraal in het door ons beplante
gebied, hadden we ruimte voor een expositie van
beeldende kunst op het gebied van de fuchsia en
een expositie van fuchsialore, een aspect van onze
liefhebberij dat welhaast vergeten lijkt. In het Nieu-
we Fuchsia Handboek, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V.
Utrecht 1995, kreeg fuchsialore in een eigen hoofd-
stuk nog de verdiende aandacht. Daarin deden de
Engelse fuchsiakenner John Wright en de kunstena-
res Femia Kok-Ouwersloot hun zegje. In die tijd
waren er nog al wat leden die een aardige collectie
op dit gebied bezaten en waar wij voor de Zomerhof
gebruik van mochten maken. Maar voor u zich af
gaat vragen waar het allemaal om gaat: met fuchsi-
alore wordt bedoeld alle uitingen van kunst,
industriële kunst en volkskunst en dat in de ruimste
zin van het woord met betrekking tot de fuchsia.
Vooral uit de Angelsaksische landen maar ook uit
Frankrijk, vanaf de Victoriaanse tijd toen hier de
fuchsia bijna geen rol speelde, stammen veel bege-
renswaardige verzamelobjecten. Maar ook later,
zelfs in Nederland, werd nu zeer kostbare fuchsialo-
re vervaardigd.
Ooit kreeg ik een kop en schotel van eierschaalpor-
selein aangeboden uit de serie "fuchsia" van de
haast legendarische firma Rozenburg uit Den Haag
uit de Art Nouveau-periode. John Wright had in zijn
huis onder andere een grote collectie met fuchsia's

gedecoreerde borden, maar ook een enorme verza-
meling wenskaarten, waaronder zeldzame "zijde--
kaarten", destijds door Franse dames geborduurd
en naar huis gestuurd door Britse soldaten in de
Eerste Wereldoorlog.
 
Ook tegenwoordig worden fuchsia's nog regelmatig
gebruikt als versiering van bijvoorbeeld gordijnstof,
kleding en zelfs toiletpapier. Ooit logeerde ik bij een
fuchsialore-fanaat, die met de versiering van zijn
huis zo ver was gegaan, dat het haast beklemmend
was. Er moet een grote verzamelwoede en zoek-
werk aan zijn voorafgegaan om zo ver te komen.
Zelf vond ik de aantrekkelijkste stukken van mijn
verzameling in antiekzaakjes. John wenste in dit
verband iedereen een goede jacht, "maar ga alstu-
blieft niet net vóór mij die antiekzaak binnen!".
 
Femia Kok vertaalt fuchsialore in "fuchsia allerlei" en

richt zich vooral op moderne uitingen van kunst en
volkskunst, hoewel ze ook haar bewondering uit-
spreekt voor oude Duitse glas-in-loodramen in "tiffa-
ny-stijl". Ook noemt zij met fuchsia's bedrukte post-
zegels of flesetiketten. Ik kan alleen maar toevoe-
gen dat er nog veel meer te vinden is, zowel uit het
heden als uit het verleden. Net als John wens ik de
liefhebbers van nu een goede jacht.
 
Lisse, 29 juni 2014                         H.J. de Graaff

Product of Holland CXCI
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'Flying Cloud', Reiter 1949 USA. AFS nr.: 0027  
Afstamming onbekend

 
 
 
 
 
 
Leo Boullemier beschrijft in zijn "Checklist" deze cultivar als mogelijk de beste dubbelbloemige witte
 
fuchsia, weliswaar met roze blosjes als de plant warm in de zon staat. In de schaduw op een koele
 
plaats komt groen meer om de hoek kijken. Hij noemt desondanks twee fouten: het snel verhouten van
 
het stekmateriaal en de gevoeligheid voor botrytis. De kweker Victor Reiter uit Californië produceerde
 
gedeeltelijk samen met zijn zoon vanaf 1939 een kleine honderd cultivars, waaronder 'Mantilla', de eerste
 
fuchsia met een AFS-registratie. Hij werkte volgens de Amerikaanse school: hoe groter hoe mooier en
 
dan nog liefst dubbelbloemig. Van nature is dit "schapenwolkje" een halfhanger, waar met voldoende
 
steun en handigheid een hoogopgaande struik en zelfs een treurkroonboompje van te vormen is.
 
Daarmee of met een hangvorm kunnen de bloemen optimaal zichtbaar op ooghoogte geshowd
 
worden, wat de elegance, zeldzaam bij dubbelbloemigen, goed doet uitkomen. 'Flying Cloud' werd al
 
vroeg in Nederland vanuit Engeland ingevoerd in een tijd dat we ons fuchsiabezit in honderden in plaats
 
van duizenden telden. Ik trof de plant aan in een catalogus van "Bruinsma's Siertuincentrum" te Aalsmeer
 
van 1969/70 samen met evergreens als 'Swanley Gem' en 'Abbé Farges', allemaal afkomstig van de
 
Engelse kwekerij "Blackwell Fuchsia's". De prijzen waren voor die tijd aan de hoge kant. Voor een
 
afgeharde stek betaalde je 1,75 tot 2 gulden. Veredelaars gebruikten 'Flying Cloud' alleen als vaderplant,
 
van Tuyl voor zijn 'Hellas' en Strümper voor zijn 'Prinzessin Angela'.
 
 
 
 
H.J. de Graaff
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F. coccinea, Dryander 1789 Sectie Quelusia.
 

 
 
 
  
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan ik stellen dat deze kleinbloemige species de
 
eerste fuchsia in Nederland was. In Engeland was het vermoedelijk de tweede, omdat ze daar eerst
 
F. triphylla gedurende korte tijd in leven wisten te houden. Dryander beschreef de plant in 1789. De
 
Nederlander Schneevoogt deed dat over in 1792 onder de naam Nahusia coccinea, en daarmee
 
vernoemde hij de beroemde kruidkundige A.P. Nahuis, die hoogleraar te Utrecht was (Doctor in de
 
Medicijnen, Chemie en Botanie). De Nederlandse plantkundigen die het toendertijd voor het zeggen
 
hadden waren "splitters" en vonden de nieuwe plant te veel afwijken van de door Fuchs beschreven
 
Fuchsia triphylla om tot hetzelfde geslacht te horen. Hadden ze geweten dat deze species onderling
 
kruisbaar zijn, dan was dat vermoedelijk niet gebeurd. De schitterende met de hand ingekleurde
 
tekening bij de beschrijving in "Icones Plantarum Rariorum" (Haarlem 1793) van Nahusia coccinea roept
 
enige twijfels op. Volgens de moderne beschrijving staan de bladeren in kransen van drie, terwijl ze hier
 
met twee per stengelknoop te zien zijn. Verder staat in de beschrijving dat de plant uit Chili kwam, terwijl
 
het bergland van Minas Gerais toch echt in Oost-Brazilië ligt. F. coccinea groeit daar op hoogten tussen
 
de 1.400 en 2.000 meter, waar het niet warm is, maar ook niet vriest. Het oude idee dat F. coccinea een
 
warme kas prefereert klopt echter niet voor deze bergbewoner. Winterhard zoals veel sectiegenoten is
 
deze species beslist niet. F. coccinea, waarvan volgens Mia Goedman in ons land drie vormen bekend
 
zijn, verschilt duidelijk van F. magellanica door de kortere bladstelen van de welhaast zittende bladeren.
 
Inmiddels is de plant door ontginningen in het gebied van herkomst zeldzaam geworden. Voor
 
liefhebbers is het nu eens een species zonder cultuurproblemen. F. coccinea is door de legendarische
 
veredelaar Lemoine gebruikt o.a. voor 'Graf Witte' en 'Florian'. Onze moderne veredelaars zullen er niet
 
veel in zien, gezien de dominante bij fuchsiacultivars veel voorkomende kleuren.
 
 
 
 
H.J. de Graaff
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Gewasbeschermingsmiddelen toegestaan of niet?

rie zie je een woud van regels over welke middelen
wel en niet meer mogen worden toegepast. Eigen-
lijk zie je door de bomen het bos niet meer.
Bij het verder zoeken ben ik terecht gekomen bij
Horticoop B.V. (totaalleverancier voor de tuinbouw).
Uit informatie van de productmanager gewasbe-
scherming blijkt dat er per 1 januari 2015 niets ver-
andert voor niet-professionele gewasbeschermings-
middelen, dit is inclusief glyfosaat. Juist omdat het
Europees niet haalbaar lijkt te zijn. In principe moe-
ten dergelijke ‘extra’ restricties op het gebruik via de
Europese route. Uiteraard kan een product wel van
de markt worden gehaald om economische redenen.
Welke dat kunnen zijn is hem niet bekend. Hij geeft
aan dat Roesten kunnen worden bestreden met
Twist Plus. Ortiva Garden is een algemeen schim-
melmiddel dat ook tegen Roest zou moeten werken,
echter dan moet de aantasting niet al te erg zijn.
Wel moet er voorzichtig met de dosering omgegaan
worden.
 
Voor insecten zijn diverse pyrethrum-producten ver-
krijgbaar en Calypso. Hij erkent dat er in België een
ruimer pakket aan middelen voor de particulier be-
schikbaar is. Het is niet toegestaan deze producten
in Nederland toe te passen.
 
Met dank aan:
Tuincentrum M. v.d. Berg, Vierpolders.
Horticoop B.V., afdeling Kennis.
 
Leen Klok, regio 21
 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de wet in Ne-
derland zeker voor niet-professioneel gebruik flink
aangepast. Ook de Fuchsialiefhebber krijgt hiermee
te maken. Bekend is dat sommige soorten Fuchsia’s
schimmelgevoelig zijn. Belangrijkste schimmel is
roest. Ook hebben sommige soorten Fuchsia’s hin-
der van zuigende insecten, luizen, witte vlieg en niet
te vergeten de larven van de taxuskever die veel
schade kunnen aanrichten in de collectie.
Begin april heb ik eens geïnformeerd bij Bayer Gar-
den. Zij antwoordden dat het bekende middel tegen
roest in de handel bleef. Ook werden nog andere
middelen genoemd die voor particulier gebruik ver-
krijgbaar blijven.
Bij een bezoek aan het tuincentrum M. v.d. Berg in
Vierpolders kon ik het middel Exact (tegen roest)
niet in de schappen vinden. Men legde mij uit dat
dit middel en nog andere middelen uit de handel
gaan. Genoemd werden o.a. Finesse, Admire N (is al
uit de handel), Exact en Rosacur. Ook voor slakken-
korrels gaat het percentage omlaag van 6% naar
3%. Ik heb hen uitgelegd dat ik andere informatie
heb gekregen.
Het tuincentrum zou hun vertegenwoordiger hier-
over inlichten met het verzoek om dit door te geven
aan Bayer. Zelf heb ik het bericht van Bayer terug-
gestuurd en aangegeven dat Bayer mij onjuiste in-
formatie heeft gegeven. Ondanks de verzoeken van
mij en het tuincentrum heeft Bayer nog steeds niet
gereageerd.
 
Ik ben gaan zoeken op het internet. Bij het ministe-

Fuchsia’s op fietsvakantie
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De vijfde Groep van de Sectie Fuchsia is de Loxensis
Groep.
Deze groep bestaat uit 6 soorten: F. aquaviridis,
F. hypoleuca, F. loxensis, F. scabriuscula,
F. steyermarkii en F. summa.
 
F. aquaviridis is in 2007 door Paul Berry beschreven.
Hij is al in 1988 gevonden door P.E. Berry en
L. Brako in Zuid-Ecuador op een hoogte van 2.800 –
3.100 m. Hij heette eerder F. loxensis Berry maar
bleek toch geen F. loxensis te zijn. Het is een goed
vertakkend struikje tot 1,2 m hoog. De bladeren zijn
tegenoverstaand of soms drie- of viertallig. Ze zijn
elliptisch tot 6 cm lang en 2,5 cm breed. Glanzend
donkergroen. De bloemen zijn rood en totaal tot on-
geveer 4 cm lang. Helaas is hij nog niet in Neder-
land.
 
F. hypoleuca is in 1925 door J.M. Johnston zo ge-
noemd. Ook gevonden in Zuid-Ecuador maar werd
later gezien als F. loxensis. Hij staat nu weer als
aparte soort op de lijst van Paul Berry, maar er is
nog geen beschrijving van bekend, zover als ik

weet. Maar blijkbaar lijkt hij net als de voorgaande
soort toch veel op F. loxensis.
 
F. loxensis is gepubliceerd door Alexander von Hum-
boldt, Aimé Bonpland en Karl Kunth in 1823. Ze
noemden hem naar de stad en de provincie Loja
(ook wel geschreven als Loxa) in zuidelijk Ecuador,
waar Humboldt en Bonpland deze soort voor het
eerst verzamelden in 1802. Hij groeit in het dichte
struikgewas langs open gebied in de droge dalen
van de Andes op een hoogte van 3.500 - 3.800 m.
Het is een opgaande, of zelfs wel een klimmende
struik die 1,5 tot 6 m hoog kan worden. De bladeren

Botanische fuchsia's - 20: Sectie FUCHSIA (Loxensis-groep)

Fuchsia loxensis (oranje)                       Foto: Henk Hoefakker

Fuchsia loxensis (rood)                          Foto: Henk Hoefakker

staan meestal in kransen van 3 of 4, ze zijn ellip-
tisch tot lancetvormig met spitse punt en ronde
basis en ze kunnen wel tot 3x9 cm groot worden.
Hij bloeit matig uit de bladoksels. De bloemen zijn
tot 4,5 cm lang en scharlakenrood, alhoewel we in
Nederland ook een F. loxensis hebben die meer
oranje is. Volgens kenners is de rode de echte. Maar
daar zijn de bloemen weer veel kleiner van.
 
F. scabriuscula is zo genoemd vanwege zijn ruwe
blad. Theodor Hartweg had hem in zijn verzameling
planten van Ecuador. Hij is gepubliceerd door
George Bentham in 1845.
Het is een liggende fuchsia waarvan de jonge
scheuten rechtop staan. De bladeren zijn tegenover-
staand, elliptisch tot ovaal met spitse einden. Ze
kunnen tot 12 cm lang worden en 5 cm breed. Van
boven ruw bobbelig en donkergroen, van onderen
bleekgroen met paarse nerven. Hij bloeit schaars
vanuit de bovenste bladoksels. De bloem is roze tot

Fuchsia scabriuscula                              Foto: Henk Hoefakker
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rood, de kroon wat donkerder. Volgens het boekje
wel tot 4 cm groot, bij mij nooit veel groter dan 2,5
cm. Hij komt voor in Ecuador en Zuid-Colombia op
lichte plekken in het struikgewas en op vochtige hel-
lingen in de nevelwouden. Op 1.400 - 2.750
m hoogte. 's Winters moet hij behoorlijk droog
staan anders smeult hij weg.
 

Fuchsia steyermarkii                              Foto: Henk Hoefakker

F. steyermarkii is benoemd door Paul Berry in 1982,
gebaseerd op 1 enkele gedroogde plant die was ver-
zameld in Zuidoost-Ecuador in 1943. Dr. Julian Al-
fred Steyermark was een bekende Amerikaanse
plantenverzamelaar.
Het is een veelvertakkend struikje met een beetje
kronkelende behaarde zijtakken. De bladeren zijn
tegenoverstaand tot in kransen van 4, meestal in
bosjes. De bladeren zijn lang (tot 7 cm) en smal.
Glanzend donkergroen. De bladrand is ingerold.
Weinig bloemen uit de bladoksels aan de einden van
de twijgen, in de kleur rozerood. Het is best een las-
tige plant om te houden.
 

Fuchsia summa                                    Foto: Henk Hoefakker

F. summa is in 1995 door Paul Berry beschreven.
Summa is Latijn voor het hoogste. Het slaat hier op
de groeiplaats van deze soort. Hij groeit namelijk
aan de bovenkant van de boomgrens en is daarin
vrij uniek. Qua uiterlijk en groei lijkt hij wel wat op
F. loxensis maar hij blijft kleiner, zijn bladeren zijn
ook veel kleiner en hij bloeit veel rijker. Uit
Zuid-Ecuador, groeiend boven de boomgrens op
vochtige hellingen tussen laag struikgewas en op
open grasland.
Het is een opgaand struikje tot 1 m hoog met recht-
opgaande takken en korte internodiën. De bladeren
staan in kransen van 3 of 4 en zijn donker-
groen, leerachtig, breed elliptisch met afgeronde
einden. Uit de bovenste bladoksels hangen 2 of
meerdere bloemen per knoop. Bloemen tot 4 cm
lang met bleekrode buis, groenige kelk en donker-
der rode kroon. De plant die wij hier hebben als
F. summa heeft wat grotere en zachtere bladeren.
Klimaat?
Volgende keer de macrophylla-groep.
 
Henk Hoefakker

                                                         TE KOOP aangeboden: 
 
 
>  Diverse jaargangen Fuchsiana: 1985-2010
>  Beeldgids voor Fuchsia's, van Carol Gubler-Neil Sutherland ISBN 9036609658
>  Fuchsia's van Herman de Graaff, ISBN 903661151-2
>  Duizend fuchsia's te kijk, ISBN 90-257-2434-5
>  Vijfhonderd fuchsia's, van Miep Nijhuis
>  Fuchsia's hebben en houden, van meerdere auteurs
>  Fuchsia's in alle seizoenen, van Miep Nijhuis en Aat van Wijk
>  Ringband nr. 1 en ringband nr. 2
 
M.A.M. Schuurbiers, Roosendaal, tel. 06-22804981
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Fuchsia’s in Aquarel - 79 Aat van Wijk

‘Arels Tojo’ Elsman 2011 NL; AFS 7985; NKF 4939
Afstamming: ‘Arels Avondzon’ x ‘Arels Arjen’.
 
Opgaand groeiende fuchsia met enkele bloemen die regelmatig getopt moet worden. Fraaie, lange knoppen met dui-
delijk zijwaarts gerichte lichtgroene top. Op een plek met helder licht wordt de kleur van de bloemen het mooist.
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- Advertorial -

Open Fuchsia Dagen bij Kwekerij Zeelenberg 
 
Dit jaar zijn de Open Fuchsia Dagen voor de 25ste keer geweest. Zoals 
altijd waren dit weer gezellige dagen. We hebben weer veel klanten 
mogen begroeten in de showtuin en in de kas. 
Natuurlijk was er voor iedereen weer koffie en thee en speciaal voor dit 
jaar voor iedereen een lekker stukje taart! 
 
De Showtuin staat weer goed in bloei. Dat is toch altijd weer afwachten, 
ook wij zijn voor een groot deel afhankelijk van de natuur! Het ene jaar 
bloeit de fuchsia eerder dan het andere jaar. Vele fuchsia’s staan in de showtuin. Naast de oude 
‘jongens’ (of meisjes?), waarvan de oudste ruim 40 jaar zijn, planten wij ook altijd weer jonge stekken 
in de tuin. Wij vinden het ook belangrijk om te kijken hoe allerlei soorten in de tuin presteren. 
Vele mensen hebben weer volop genoten van de fuchsia, in de tuin en in de kas. Van de kleine mini 
bloemen tot de soorten met de lange bloembuizen en dikke kronen!  

 
“Nadat we een pergola hadden gebouwd vielen we op de hangers 
van de kwekerij. Het is een genot om de kas binnen te komen en dan 
verrast te worden met nieuwe variëteiten van bloemen: pijpjes van 
rode lak of enorme bellen in wit en roze of bijna zwart en dieprood is 
iedere keer weer verrassend. Een hoogtepunt voor ons en de 
kwekerij waren de open dagen in juni of juli wanneer alle bijzondere 
planten in mooie arrangementen door de tuinen verspreid een proeve 
van bekwaamheid van de kwekers boden”, aldus de fam. Roodhuyzen 
uit Voorburg. 

 
Zulke gezellige dagen vliegen om, dus ook nu kwam er weer een 
eind aan de Open Fuchsia Dagen. Tevens is dit voor ons een 
afscheid van de plek waar wij jarenlang met veel plezier fuchsia’s en 
vele andere tuinplanten hebben gekweekt. Vanwege huizenbouw 
zullen wij deze mooie locatie, bijna midden in Rijswijk en Delft, 
moeten verlaten. 
 
Maar we willen verder, op naar de 26ste editie van Open Dagen. Op 
een andere locatie. Waar, dat kunnen wij u nu nog niet mededelen, maar er zullen weer volop 
fuchsia’s en zomerbloeiers zijn. Ook voor de winterstalling kunt u deze winter gewoon terecht en dat 
er weer een showtuin komt, dat is wel zeker! Met meer ruimte om de fuchsia’s te planten,  
zal deze nog veel mooier worden. U bent alvast uitgenodigd! 
 

Kwekerij Zeelenberg, Yvonne en John de Hoog 
 
 

   Kwekerij Zeelenberg 
Sionsweg 10 – Rijswijk – Tel.015-2131031 

 

 

    I.v.m. aanstaande verhuizing moeten alle fuchsia’s weg.  

    Helpt u zaterdag 30 augustus alvast mee op te ruimen? 

Alle fuchsia’s met 50 % korting!!! 
     Verder veel korting op potten, standaards, enz., enz. 

 
Kijk voor de openingstijden en verdere informatie op www.kwekerijzeelenberg.nl 

Ook verzenden wij fuchsia’s door heel Nederland! 

 

Snoeidag zaterdag 

4 oktober 
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Kalender

Augustus 2014
 
02    Regio 5, Twente-Salland. Busreis Drenthe/Friesland.
09    Regio 23, West Brabant. Busreis naar de rozentuin in Lottum.
10    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Opentuin bij Ger Wester te Asenray.
13    Regio 1, Friesland. Busreisje naar o.a. de botanische vijvertuin in Loozen (bij Gramsbergen).
16    Regio 23, West Brabant. Themadag en barbecue bij Truus Backer.
16    Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee bij Mia en Jan Megens.
16    Regio 25, De Kempen. Fietstocht/Opkweekwedstrijd.
23    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten en barbecue.
23    Regio 7, Veluwe. Barbecue bij fam. Davelaar in Voorthuizen.
23    Regio 18, Delfland. Busreis naar Brabant.
30    Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Bellentreffen bij de familie De Cooker in Ohé en Laak.
 
September 2014 
 
06    NKvF, Vriendendag te Zelhem.
06    Regio 1, Friesland. Floraliakeuring.
06    Regio 11, Noord Holland Midden. Bustocht naar Vriendendag in Zelhem.
06    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Busreis naar Vriendendag in Zelhem.
06    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Busreis naar Vriendendag in Zelhem.
13    Regio 8, Zuid Gelre. Clubwedstrijd met "Samke" en dialezing door de heer L. Fraanje.
13    Regio 18, Delfland. Busreis naar Brabant. Stekkenkeuring.
13    Regio 28, Noord en Midden Limburg. 2e contactmorgen bij kwekerij Stals te Tungelroy.
20    Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek Trofee bij fam. Davelaar in Voorthuizen.
20    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
20    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst in Beinsdorp.
22    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
24    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
27    Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst.
 
Oktober 2014 
 
04    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst in Elp.
04    Regio 23, West Brabant. Najaarsvergadering.
04    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien bij de familie Smits in Udenhout.
06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst in Hilversum.
06    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsvergadering. Lezing door Mario de Cooker.
07    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
11    Regio 7, Veluwe. Lezing in de zaal Regenboogkerk te Epe.
18    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
25    Regio 6, Oost Gelderland. Bingomiddag.
25    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2014 
 
01    Regio 8, Zuid Gelre. Dialezing door de heer v.d. Bor.
03    Regio 15, Midden Nederland. Lezing over vlinders.
07    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
08    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
14    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Wijnavond "Proef het" door La Joie de Vin.
15    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet in de zaal Regenboogkerk te Epe.
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December 2014 
 
13    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
Januari 2015 
 
09    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 8, Zuid Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst en dialezing de heer en mevrouw Maassen.
24    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst in Beinsdorp.
 
Februari 2015 
 
07    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Hans Kramer.
 
Maart 2015 
 
21     Regio 8, Zuid Gelre. Algemene ledenvergadering.
 
Mei 2015 
 
09    Regio 8, Zuid Gelre. Barbecue.
 

Regiobladen en regionieuws

'Bell'nproaties' (Regio 3, Drenthe) nr. 2: Kweekwedstrijd 2014. Wedstrijdplanten 'Empress of  Prussia'.
Bericht uit Coevern. Basket maken bij Gommer. Gedeelde passie voor fuchsia's en muziek. Gedichtje 'Leven
met de witte vlieg'.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost-Gelderland) nr. 2: Notulen jaarvergadering 20 maart 2014. Fuchsiashow
en Vriendendag op 6 september 2014 te Zelhem. Open Tuinentocht Twente.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 4: Verslag barbecue 22 mei 2014. Honderd maal re-
giofuchsiablad. Kattenplaag. Veredelresultaten Hans van Aspert (4). "On"kruiden 29. Fuchsia varia: Mijn
manier-1. Vogels in de tuin, deel 6: Merel.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) juni: Fuchsiashow 2015 van 29 juli tot en met 4 augustus.
Het vormen van uw fuchsiaplanten. Dagtocht naar de Vriendendag in Zelhem. Aantal recepten om op biolo-
gische wijze ongedierte te bestrijden. Ziekten, insecten en bestrijdingsmiddelen.
 
'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 4: Busreis zaterdag 26 juli 2014. Tuinentocht/Open
tuin. Baskets maken op 14 mei 2014. Najaarsbijeenkomst op 20 september in Beinsdorp. Insectenhotel.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 7: Baskets vullen op 30 april 2014. Stekkenmarkt op 3 mei 2014.
Fuchsiashow van 4 tot en met 6 juli 2014. Busreis op zaterdag 23 augustus 2014.
 
'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 2: Opentuindagen 2014. Busreis op 9 augustus 2014. Verslag voor-
jaarsvergadering 12 april 2014. Themadag en barbecue op 16 augustus 2014.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) juni: Botanische fuchsia's, 25. Jaarverslag 2013. Beschrijving fuch-
sia 'Danny Kay'.
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 2: Fuchsiafascinatie. Stekkenruil/contactdag. Biologische be-
strijdingsmiddelen: Vragen & Antwoorden over toepassing BIO 1020. Fietstocht 16 augustus 2014.
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1965 - 2015:  50 JAAR NEDERLANDSE 

KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN 

 

Beste fuchsiavrienden, 

komend jaar 2015 mogen wij als fuchsiahobbyisten het feit herdenken dat vijftig 

jaar geleden in 1965 de NKvF is opgericht. 

Het eerste bestuur bestond uit de dames M. Meursing en A. Sicherer en de 

heren D. van Delen en F. Roks. 

Er werd gestart met een vijftigtal leden onder voorzitterschap van Mieke 

Meursing. 

Tijdens de jaarvergadering van de ledenraad met het hoofdbestuur heeft de 

ledenraad het voorstel van het HB goedgekeurd om dit in 2015 met een kleine 

fuchsiahappening van vrijdag 7 t/m zondag 9 augustus te gaan vieren. 

 

Als locatie hebben we gekozen voor de Botanische Tuin van Utrecht. 

Een prachtige locatie die velen van jullie kennen van de twee prachtige 

Vriendendagen die er de afgelopen jaren zijn gehouden. 

De bedoeling is om een kleine fuchsiashow op te zetten langs de gracht 

naar het hoofdterrein bij de kassen. 

We krijgen alle medewerking van de Botanische Tuin om alles tot in de 

puntjes voor te bereiden. 

Een jubileumcommissie is begonnen met de voorbereiding van dit 

gebeuren. 

Hierin hebben zitting: Tiny van de Sande, Sjaak Loef en Huub Steeghs 

namens het HB en verder de ledenraadsleden Kees v.d. Nieuwelaar van 

regio 26, Jos Verwijmeren van regio 23 en Jan van Houten van regio 6. 

Deze zes leden zijn al druk bezig met de voorbereiding om er volgend jaar voor alle leden een onvergetelijk 

feest van te maken. 

Hebt u leuke ideeën voor dit gebeuren of leuke herinneringen uit voorafgaande jaren laat het ons dan weten. 

Ook mooie foto’s van eerder gehouden landelijke shows zijn zeer welkom. 

Dit is een activiteit die volgend jaar zeker niet mag ontbreken op het jaarprogramma van de regio’s. Dus 

noteer deze datums in jullie regiokalender. 

Voor informatie: 

Tiny v.d. Sande: tel.: 041-1631591, e-mail: ledensecretaris@nkvf.nl 

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

Fuchsia vernoemd naar Mieke 
Meursing 

Wisteriaboog 
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Boekbespreking - De Tuinplanten Mix & Match gids.

Auteur:       Josie Jeffery 
Omvang:    131 pagina’s 
Formaat:    170 bij 250 mm
Uitgeverij:  Tirion Natuur
ISBN:          9789052109176
Prijs:           € 16,95    
 
Groenten kweken in eigen tuin staat momenteel volop in de belangstelling. Biologisch
tuinieren wordt steeds populairder. Iedereen is inmiddels wel tot het besef gekomen
dat tuinieren met chemische bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk is voor het milieu en
dat er resten van de gebruikte bestrijdingsmiddelen ook in de geteelde groentes
kunnen zitten.
 

We willen tegenwoordig graag tuinieren in harmonie met de natuur. Maar hoe doe je dat?
De uiterst praktische Tuinplanten Mix & Match gids geeft antwoord op vele vragen. Combinatieteelt is het
toverwoord, maar wordt door de mens in principe al duizenden jaren toegepast. Het gaat om de natuurlijke
relatie tussen gewassen, de grond, de fauna en de ruimte.
Al deze begrippen worden in de Tuinplanten Mix & Match gids uitvoerig behandeld.
Ook vindt u in de gids een ingenieus Mix & Match systeem waarmee u in een oogopslag de eigenschappen
van de verschillende planten kunt vergelijken.
 
De Tuinplanten Mix & Match gids is een must voor de beginnende en gevorderde tuinier die wil telen en
kweken in harmonie met de natuur. 
 
Dominicus Bergsma.

Beschrijvingsgroep/Opsporing verzocht

De beschrijvingsgroep, die de digitale cultivarlijst op de website van de NKvF verzorgt, is voortdurend op
zoek naar fuchsiafoto’s om te gebruiken op de website. Heeft u fuchsiafoto’s, die u wilt delen met de ge-
bruikers van de cultivarlijst, laat het ons weten. Dat kunnen digitale foto’s zijn, maar ook afgedrukte foto’s,
negatieven of dia’s. Deze zullen door ons worden gedigitaliseerd.
 
De digitale bestanden die zijn gemaakt van de originele foto's, dia's en negatieven zullen, naast de origine-
le bestanden, uiteraard ook aan u worden toegestuurd. Bij plaatsing van de foto’s in de Cultivarlijst wordt

uw naam vermeld.
 
Bij het zoeken naar foto’s wordt ons regelmatig iets verteld over een dame, die
op vrijwel alle shows en op kwekerijen veel foto’s van fuchsia’s aan het maken
is. Wij zouden graag in contact met deze mevrouw willen komen. Wellicht dat
we kunnen samenwerken bij deze hobby.
 
Bezoekt u ook vaak fuchsiashows en maakt u foto’s of wilt u foto’s voor ons
maken, meldt u dan.
U kunt contact opnemen met:
Sigrid van Schaik, tel. 0346-213152 of per mail: smvanschaik@casema.nl of met
Martien Soeters, tel. 0598-392248 of per mail: masoeters@ziggo.nl.
 

'Gerrit van Lagen'
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Van het ledensecretariaat

 
Mei 2014 
 
Overleden: 
 
Mevrouw A.P. van Dorp-de Bruin Maasdam 
De heer F. Peeters   Tisselt-Willebroek, België 
De heer Tuller    Haarle 
De heer A.G. Visser            Dalem 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevrouw B. van de Brink  Hattem 
Mevrouw B. Hagens   Varsseveld 
Mevrouw W. Hofman   Beekbergen 
De heer A.F.J. Jansen   Bovenkarspel 
De heer H.G. Jansen   ‘t Harde 
Mevrouw A. Kers-Blom  Oosterwijk 
De heer A.H.B.M. Kersten  Gulpen  
De heer A.M. Korndewal  Hoogland  
De heer P.J.J. Loos   Roelofarendsveen  
Mevrouw L. Wiedijk   Voorthuizen  
Mevrouw N. de Winter  Uithuizen  
 

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, 
����    u een ander email-adres heeft gekregen. 
 
Bel 0411-631591 of mail ledensecretaris@nkvf.nl. 
 
Tiny van der Sande, ledensecretaris. 
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40 jaar lid in 2014 

 

Dhr. W. Doude van Troostwijk Doorn   

Mevr. A. van de Herik Gorinchem 

   

 

 

 

25 jaar lid in 2014 
 

Mevr. H. Arts Stevensbeek  

Dhr. G. Baarda Groningen  

Dhr. T.D. Beijaard IJsselstein 

Dhr. C. van den Berg Hardinxveld- 

 Giessendam 

Dhr. W.R. Beute (overleden) Wanneperveen 

Mevr. M.C. Binnenmars-Snijder   Vriezenveen 

Dhr. J.H.A. Bloemendal Enschede 

Dhr. C.J.G. Boom Bergambacht 

Mevr. J. Bottram Riethoven 

Dhr. R. Boudesteyn IJmuiden 

Dhr. G.D. te Brinkhof Ruurlo 

Dhr. C.F.J. van den Broek Roosendaal 

Dhr. W.N. de Brons Ravenstein 

Mevr. H.W.G. Buchholz Wachow Dtsl. 

Mevr. W. van Buren Schoonhoven  

Dhr. M.G.R. de Cooker Ohé en Laak 

Dhr. P. de Deugd Heerjansdam 

Dhr. B. Dros Zoetermeer  

Dhr. A.A.L. Engelman Ede 

Dhr. R. van Gerven Well 

Dhr. W. Grund Reutlingen Dtsl. 

Mevr. M. Hagemeijer Vinkeveen 

Drs. L.W.G. Hartong Deventer 

Dhr. J.J.M. van Heesen Grubbenvorst 

Mevr. A. van de Heuvel Heythuysen 

Dhr. M.M. Hoeks Bergeijk 

Dhr. Janssen Maaseik Blg. 

Mevr. A. de Jong-Wijker Egmond aan Zee 

Dhr. J.P.M. Jorink Middenmeer 

Mevr. J. Kempe-Vissers Ede  

Mevr. M. Kroese-de Vries Emmen 

Dhr. J. Laaper Best 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dhr. G. Meutstege   Diepenheim  

Mevr. T. Sterrenbosch-Ganseboom Hoge Hexel 

  

 
 

 
 
 

Dhr. T.H. van Lies   Deventer 

Dhr. J.B. van der Linden   Nieuwkuijk  

Dhr. J.W. van Ooijen   Puiflijk 

Dhr. J. Pieterson   Enschede 

Dhr. J.G. Puts   Linne 

Dhr. J.F.T. van der Putten   Oss 

Mevr. M. Rekers-Bootsma   Nunspeet 

Mevr. M. Ritzerfeld   Limbricht 

Mevr. M. Roeven-van de Coelen   Maasbree 

Dhr. K. Saft   St. Maartensvlot-  

brug 

Mevr. H. Snikenburg-Borst   Huizen 

Dhr. W. Stolk   Oostvoorne 

Dhr. F. Swaters   Enschede 

Mevr. W.D. Tamerus van Heijst   Duizel 

Dhr. A.K. Tjakkes   Heiloo 

Dhr. L.J. Tullemans   Weert 

Mevr. J. Turkenburg   Nieuwkoop 

Dhr. Z. Tuytel   Apeldoorn 

Mevr. J. de Vet   Rijen 

Mevr. Th. Van der Vleuten-van 

de Sande   Liempde 

Dhr. A. v.d. Vliet   Dronten 

Mevr. J.W. Voortman   Hellendoorn 

Dhr. J. Wagena   Grijpskerk 

Mevr. H.J. Wamelink-Kempkes       Holten 

Mevr. Welles-Vandijck   Lier Blg. 

Dhr. C.H. ter Wengel   Hengelo   

Dhr. J. Westendorp   Enschede  

Dhr. J.A. de Wijs         Hengelo 

Dhr. C. de Wit            Zoetermeer 

Dhr. E. Zuidema         Joure  

  

   

  De leden die 40 jaar lid zijn ontvangen het speldje op de Vriendendag van de NKvF te Zelhem op 6 sep-
tember 2014.
 
De leden die 25 jaar lid zijn hebben ondertussen de felicitaties en het zilveren fuchsiaspeldje ontvangen.
Mocht iemand het speldje nog niet hebben ontvangen, neem dan a.u.b. even contact op met Tiny v.d.
Sande tel. 0411-631591.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. 'Jennifer Hampson'
2. 'Nequita'
3. 'Maori Maid'
4. 'Alfie'
5. 'Ringwood Market'
6. 'Caesar'

1 2 3

Uw oplossing vóór 3 september 2014 zenden:
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u: óf
meespeelt via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles nog eens
goed op www.nkvf.nl en maakt daar uw keuze.
 
De oplossing en winnaar van fotopuzzel 75 zijn al eerder vermeld in de Fuchsiana van april,
maar voor de volledigheid nogmaals hierbij vermeld:
 
Foto nr. 1: ‘Lorna Swinbank’
Foto nr. 2: ‘Ti Sento’
Foto nr. 3: ‘Henkelly's Rosita’
 
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 74 kwam “uit de bus”: de heer
Niesten uit Heemskerk. Gefeliciteerd!
 
 

Fotopuzzel - 75
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 40-jarig bestaan regio 20, Eiland van Dordrecht

In 1974 is onze regio opgericht als onderdeel van de
landelijke NKvF.
 
Na veel speurwerk door Johan Damsteegt zijn we
veel te weten gekomen over de geschiedenis van
onze regio.
Als voorzitter werd de heer N. Uiterlinden uit Heer-
jansdam benoemd in 1974. Hij is ca. 1 jaar voorzit-
ter geweest. Door onenigheid met bestuurslid Griet
Bril (de vrouw van Jan Bril die de fuchsia Jan Bril
heeft veredeld) is hij toen afgetreden. Wat de reden
was voor zijn aftreden is bij ons niet bekend. We
weten wel dat Griet Bril niet echt een gemakkelijke
dame was om mee samen te werken.
 
De vergaderingen werden bij Griet Bril thuis gehou-
den, tot het moment dat de groep te groot werd,
ca. 25 personen. Men is toen verhuisd met de ver-
gaderingen naar de oude koeienstal bij de heer Ui-
terlinden. Er doen nog steeds verhalen de ronde dat
men niet zomaar automatisch lid kon worden, in die
tijd van de vereniging. Je moest toch wel een grote
en mooie tuin hebben voor je door de keuring heen
kwam. Gelukkig is dat nu verleden tijd en iedereen
is welkom, ook met een klein balkon ben je welkom.

Impressie fuchsiashow t.g.v. 40-jarig bestaan
 
Griet is voorzitster geweest tot het feestje van het
tienjarig bestaan in 1984. Daarna is de heer Uiterlin-
den weer voorzitter geworden. Langzaam aan
begon onze regio te groeien naar ruim 50 leden. In
1990 is Johan Damsteegt voorzitter geworden en
heeft toen een echt bestuur gevormd. Toen Johan
de voorzittershamer overnam, zat het vermogen van
onze regio nog in een sigarendoosje.

Ook is in die tijd een activiteitencommissie gevormd.
De ledenvergaderingen werden toen verhuisd naar
De Drijvershof in Hardinxveld-Giessendam. In 1994
is ons regioblad "Bellenpracht" opgericht. Inmiddels
begon onze regio te denken om een regioshow te
houden, maar dat zou pas in 2002 gaan gebeuren.
 
Johan is tot 2000 voorzitter geweest en heeft toen
het stokje overgedragen aan Ruud van Willigen.
Ruud was al actief in de activiteitencommissie en
had al de nodige ervaring met besturen. In 2002
werd onze eerste show 'Fuchsia’s in de polder' ge-
houden in Leerbroek. Dit was een enorm succes en
er wordt nu nog over gepraat in andere regio’s. In
2006 is er een show gehouden bij tuincentrum Ran-
zijn in Spijk. Ook dit was een succes, ondanks de
tropische omstandigheden tijdens de show in de
kas.
 
In 2009 gaf Ruud de voorzittershamer over aan Bert
Gros. Onze regio was op dat moment in ledenaantal
gestegen tot de top 3 van alle regio’s. Onze wed-
strijddagen werden elk jaar groter aangepakt en
weer begon het gevoel te komen om een show te
houden.
 
In 2013 was onze regio weer rijp voor een vrouwe-
lijke voorzitter. Iedereen was Griet Bril een beetje
vergeten en we hadden al een tijdje een vrouwelijke
vicevoorzitter gehad: Pieke den Hartog. En daar was
Ali Schild, onze huidige voorzitster, opeens. Gelukkig
waren er tijdens de najaarsvergadering 2013 weinig
oude leden aanwezig die Griet nog hebben gekend,
toen Ali zei dat ze goed kan schelden als iemand
niet luistert.
 
Ali gaf gelijk het startschot om van de wedstrijddag
2013 een soort generale repetitie te maken voor
een show in Ameide. Dit was een succes en voor
herhaling vatbaar. Nu is het 2014 en vieren wij het
40-jarig bestaan van onze regio. We houden dit jaar
onze 3e show en we hopen dat dit ook weer een
succes gaat worden. We gaan ervan uit dat 2014
een schitterend mooi, bloemrijk jubileumjaar gaat
worden voor onze regio.
 
Tony Verschoor
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