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- Advertentie -

Rectificatie

 
Vooraf de opmerking dat de inhoud van het artikel op pagina 31 van de augustus-editie van Fuchsiana
volledig voor rekening komt van regio 20 c.q. de schrijver Tony Verschoor. De opmerkingen over me-
vrouw Brill komen daarom voor de verantwoording van de auteur.
In dit artikel staan helaas een paar onjuistheden die de redactie zijn ontgaan en waar wij door 2 leden
terecht op zijn gewezen. Via deze rectificatie willen we daarom een en ander alsnog corrigeren. Het gaat
om het volgende:
De naam van de oud-redacteur van Fuchsiana (lange tijd enig lid van die redactie) wordt geschreven
met twee ll’s: Jan Brill. Tevens schrijft de auteur Tony Verschoor, in het eerste gedeelte van het stuk,
dat Griet Brill de fuchsia veredeld heeft die naar haar man Jan Brill is vernoemd. Dit is niet juist. De fuch-
sia 'Jan Brill' is veredeld door de heer Bas Weeda, heeft NKvF nr. 3268 en is op 24 juli 1993 door de
Vaste Keuringscommissie (VKC) in Aalsmeer goedgekeurd.
 
De redactie.
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Van de voorzitter

 
Het is in de zomermaanden bestuurlijk erg rustig, dus is er van mijn kant ook niet zo-
veel te melden.
Ik zou iets kunnen melden over de rare seizoenen die we dit jaar hebben. De winter
was zeer mild, daarna kwam een zeer warme lente, en tot slot de zomer die hier in
het zuiden erg nat was.
Begin augustus viel er bij ons in Ysselsteyn in een kwartier tijd 80 millimeter regen. Ik
heb hier met de oudere inwoners van ons dorp over gesproken maar niemand kon
zich herinneren dat dit al eens eerder gebeurd was. Dus wat zal de herfst ons dit jaar
gaan brengen? Want bij veel boomsoorten beginnen de bladeren begin september al

te verkleuren. Normaal krijgen de bomen pas eind september hun herfstkleuren.
 
Op 6 september hadden we onze Vriendendag. Ik wil hier niet te ver over uitweiden, want daar kunt u ver-
der in deze Fuchsiana wel een verslag over lezen en de foto’s bekijken.
Maar de mensen die aanwezig waren hebben met volle teugen genoten, en zij die niet aanwezig waren
hebben toch echt iets gemist, want dit was een echte Vriendendag.
 
Cor van Empel

Regio-vriendendag in regio 9

Op 26 en 27 juli hebben wij voor het eerst een
regio-vriendendag georganiseerd.
Het was prachtig weer en wij waren voor dit evene-
ment te gast bij ons lid Maria van Ginkel die haar
tuin hiervoor ter beschikking had gesteld.
In de dagen voorafgaande aan de vriendendag
brachten diverse leden planten om de tuin aan te
kleden in fuchsiasfeer. Zeker mogen wij de diverse
mensen niet vergeten die heel veel werk in de voor-
bereidingsdagen hebben verzet. Door hun inzet is
het een groot succes geworden.
Er waren diverse zitjes in de tuin waar men kon ver-
toeven en er was thee, koffie en fris genoeg om er
een paar uurtjes te verpozen. Daarvan werd druk
gebruik gemaakt. Er werd van alles besproken en er
werden veel tips uitgewisseld.
Op het voorplein stonden diverse stands en ook was
de familie Zeelenberg de hele zondag aanwezig met
allerlei planten etc.
Waarom een regio-vriendendag? Na onze laatste

 

 show, twee jaar geleden, vertelden veel helpers dat
dit de laatste keer was dat ze konden meewerken
aan de opbouw van een show. Helaas bleven er te
weinig over om een show te organiseren en te reali-
seren. Naar aanleiding van de landelijke Vrienden-
dag kwamen wij op het idee om dit in kleine vorm
ook te gaan organiseren en zo zijn wij als bestuur
met de voorbereiding begonnen.
Het is, met hulp van verschillende leden en door in-
breng van diverse planten door leden van onze
regio,  een geweldige happening geworden. Het
weer werkte aan alle kanten mee en er zijn heel
veel bezoekers geweest. Iedereen genoot met volle
teugen van de tuin bij Maria en men kreeg desge-
wenst informatie over allerlei soorten fuchsia’s. Wij
prijzen ons gelukkig dat wij door deze regio-vrien-
dendag drie nieuwe leden welkom konden heten op
onze eerste ledenbijeenkomst in september.
 
Margo Vaandrager
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Van de redactie

Ik zit nu al 2 dagen met mijn voet omhoog op een
krukje wegens een vrij ernstige verzwikking, dus
heb ik genoeg tijd voor het schrijven van dit stukje.
Helaas moet er in de tuin ook nog erg veel gebeu-
ren, zeker omdat ik het een beetje verwaarloosd
heb na de open tuinendag. Dat zal moeten wachten,
net als veel andere dingen.
Met mijn open tuinendag zat alles mee. Ik had de
aankondiging in onze plaatselijke krant laten zetten,
zodat er die dag niet alleen verenigingsleden zouden
komen maar ook mensen van buiten de vereniging.
Zo krijg je nieuwe leden, dacht ik, want ik ben des-
tijds ook op die manier over de streep getrokken.
Aan het begin van de week zagen de weersvoor-

spellingen er nog niet zo gunstig uit maar dat werd
steeds beter. Op de dag zelf was het stralend weer.
Ik had de koffie nog niet klaar of de eerste bezoe-
kers stonden al voor de deur en dat is niet meer op-
gehouden. Aan het eind van de dag waren de kof-
fiebussen leeg, er was geen theezakje meer te vin-
den en de cakejes, gebakken door een bevriende
bakker, waren schoon op. Alle folders, flyers en
oude Fuchsiana's waren uitgedeeld en ik was totaal
aan het eind van mijn Latijn. Wat fijn om zoveel en-
thousiaste mensen te ontvangen en te spreken.
Wat wel een beetje tegenviel is dat niemand zich als
lid heeft aangemeld. Maar het zaadje is geplant...
Eind juni kreeg ik een mailtje van Cor Boom: of ik

 

de wedstrijdplanten, een hanger en een opgaande
plant, van regio 19 op hun show wilde komen keu-
ren. En of ik tegelijkertijd ook de mooiste plant van
de show wilde bepalen. Ik was blij verrast door die
vraag. Dus ik op 24 juli naar Bergambacht. Toch
een beetje nerveus of ik dit wel kon... (even flitst er
een beeld van boe-geroep door mijn hoofd). Geluk-
kig waren er keuringsformulieren die een goed hou-
vast gaven voor de beoordeling. Heel handig. Maar
dan de mooiste plant van de show bepalen... Dat
was een ander verhaal. Want wat een show was
het. Het zag er geweldig uit. En wat een fantasti-
sche planten. Het is appels met peren vergelijken en
het blijft natuurlijk subjectief. Uiteindelijk heb ik wel
een keuze kunnen maken.
Ik kreeg een leuke attentie mee: een foto van een
fuchsia gedrukt op chocolade. Toen ik thuiskwam,
het was die dag volgens mij wel 30 graden, was het

 bijna een foto van een hangfuchsia geworden. Ge-
lukkig doet de koelkast wonderen en het heeft nog
een tijdje op mijn schoorsteen staan prijken totdat 1
van mijn poezen het ontdekte en er van begon te
eten... Maar dat is voor een andere keer.
 
Veel leesplezier gewenst.
 
Ria Nauta

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail
verzonden, uiterlijk woensdag, 5 november 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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Fuchsiaweekend in de kasteeltuinen

In de zomer van 2013 hadden we een prachtige
fuchsiashow in het Limburgs Streekmuseum Eynder-
hoof in Nederweert-Eind.
 
Hiervan was een bezoeker, de heer Ger Frenken van
de kasteeltuinen in Arcen, erg onder de indruk ge-
raakt. Daarom nam hij dat weekend contact op met
onze voorzitter Sophia Coolen, met de vraag of in
2014 onze regio ook zo’n prachtige show in de kas-
teeltuinen in Arcen wilde organiseren.
Haar antwoord hierop was, dat zij dat eerst met de
leden van onze regio moest overleggen.
 
Op de najaarsvergadering van 2013 werd daarom
de vraag aan de leden gesteld: willen wij in 2014
weer een show organiseren? De aanwezige leden
waren allen zeer positief en zegden allen hun hulp
toe. Ook werd toegezegd dat de leden showplanten
zouden leveren. En het grootste deel van de aanwe-
zige leden zou planten opkweken voor de verkoop-
stand.
Toen begonnen voor het bestuur de vergaderingen
met de leiding van de kasteeltuinen, om te weten
wat zij precies wilden. Ook brachten we diverse be-
zoeken aan de kasteeltuinen om een indruk te krij-
gen welke plekken het meest geschikt waren om
aan te kleden met fuchsia’s.
 
En daar was dan donderdag 17 juli: de opbouw van
de show kon beginnen. ‘s Morgens om 11:00 uur
waren er al diverse leden aanwezig die stonden te
popelen om te starten.
Ook de eerste bus met planten, die Marc had opge-
haald, was in aantocht, daarna volgde Cor met een
paardentrailer vol planten en ook Harrie Slangen
volgde met een bus vol planten. En als laatste
kwam de dochter van Tien Brouwers met hun meu-
belvrachtauto. Daarin zaten de planten van Tien en
van enkele andere leden. Daarna werden nog enke-
le partijen planten opgehaald.

Alle showplanten werden naar hun plek gebracht en
meer konden we die dag eigenlijk niet meer doen,
omdat we nog moesten wachten op enkele attribu-
ten voor de aankleding. Die kwamen pas vrijdag-
morgen aan zodat we die donderdag al vroeg naar
huis konden.
 
Vrijdag 18 juli ‘s morgens om 09:00 uur arriveerden
de eerste wagens met verkoopplanten en er zouden
er die dag en zaterdag nog vele volgen, zodat we
over meer dan voldoende verkoopplanten beschik-
ten.
Maar er werd besloten om eerst de 5 plaatsen in de
tuin in te richten. De aanwezige + 25 leden zetten
ondanks de tropische hitte allen hun beste beentje
voor. Ook onze voorzitter Sophia rende van hot naar
her en sommige leden dachten dat ze door de hitte
bevangen was.
Maar ‘s avonds om 18.00 uur was alles perfect in
orde zodat Sophia, samen met Cathelijne van Weert
van de kasteeltuin, een controleronde kon gaan
lopen. Door Cathelijne werd alles prima in orde be-
vonden.
 
Om 19:00 uur ging iedereen voldaan naar huis. 's
Zaterdagmorgens om 09:30 uur nog snel de laatste
hand eraan gelegd en de poorten van de kasteeltuin
konden open gaan. Er kwamen die dag zo’n 500 be-
zoekers en op zondag liep het aantal bezoekers op
tot ruim 1.000 die ook de plantenverkoopstand niet
ongemoeid lieten, want menig plantje werd ver-
kocht.
Ook de creatieve fuchsia-dames hoorden bij het
fuchsia-weekend. Ook hun hobby kreeg van de be-
zoekers veel aandacht.
We mochten tijdens dit weekend ook drie nieuwe
leden verwelkomen, die allen een mooie fuchsia kre-
gen aangeboden.
 
Maandagmorgen was het opruimen en konden we
terug kijken op een geslaagd weekend.
Het bestuur van regio 28 is zeer trots op haar
leden, want wat zij ondanks de tropische hitte weer
voor een show hebben neergezet, daar kunnen we
met ons allen alleen maar vol lof over zijn.
Ik wil dan ook besluiten met: leden van regio 28,
jullie mogen heel trots zijn op jezelf en hartelijk
dank.
 
Ook alle sponsors die hieraan hebben bijgedragen:
hartelijk dank.
 
Cor van Empel.
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van de sectie Encliandra. Ik heb alles in de volle-
grond gezet en heb geprobeerd om de natuurlijke
omstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen.
Daartoe haalde ik 1 steek diep grond weg (20 x 20
en 25 cm diep) in onze tuin en vulde dit op met
goede potgrond, gemengd met turfmolm en
mycorrhiza. Ik heb er wel voor gezorgd dat de bo-
venkant van het kluitje 5 cm onder het maaiveld
kwam (i.v.m. water geven en invriezen). Ik dekte de
bodem af met mulch, dus met blad, hooi, gemaaid
gras etc. Het beviel de planten nogal goed. Ze be-
gonnen te groeien als kool, maar misschien gebruik
ik hier toch wel een verkeerde uitdrukking. Want
fuchsia’s die kunnen er ook wat van. De plantjes
van hooguit 15 cm groeiden in no time uit tot mooie
dichte bloeiende struikjes van een halve meter en

Dat fuchsia’s van de sectie Quelusia
het in de vollegrond prettig vinden
blijkt dacht ik wel uit het feit dat ze
mooi staan te bloeien en flink de
hoogte in gaan in onze tuin.
F. magellanica var. arauco, al in mijn
vorige stukje beschreven, was vorig
jaar 60 cm hoog en is inmiddels 1,50
m. De moederplant van

F. magellanica var. gracilis waar ik jaren geleden
een stekje van kreeg is ruim 2 meter hoog en ook in
onze tuin gaat de plant de hoogte in (1,40 m). Ook
de sectie Encliandra reageert goed op het groeien
in de vollegrond in onze tuin in Nederland (zie foto
1 en 2). Op de voorjaarsvergadering kreeg ik een
aantal bewortelde en onbewortelde stekken en
jonge planten van de sectie Encliandra, waaronder
F. microphylla ssp. microphylla, F. microphylla 
ssp. quercetorum, F. hemsleyana en andere soorten

Fuchsia's in de vollegrond

Foto 1: Encliandra's in mei geplant                  Foto: C. Mazurel Foto 2: Encliandra's in augustus                      Foto: C. Mazurel
Op de achtergrond "F. magellanica var. arauco"

meer. De onbewortelde stekken deden het ook erg
goed. Die heb ik onder schermdoek gezet en zijn in-
middels allemaal uitgegroeid en een aantal is op dit
moment 40 cm en staat te bloeien. Natuurlijk zijn
deze soorten vorstgevoelig en mijn plan is dan ook
om ze dit najaar weer uit te graven en vorstvrij te
overwinteren. Mijn ervaring met de sectie Encliandra
is dat ze er goed tegen kunnen om uitgegraven en
opnieuw opgepot te worden. Omdat de planten zo
royaal groeien, heb ik er heel wat stekken van kun-
nen nemen die inmiddels goed groeien, mocht er
toch wat mis gaan met het verplanten en opnieuw
oppotten. Van de Fuchsiasectie heb ik ook planten
in de vollegrond gezet. Dat is meer een experiment
en de resultaten hiervan vallen soms wel eens
tegen. Eigenlijk verdraagt alleen F. boliviana ver-
planten goed. Fuchsia loxensis var. cotopaxi zou,
volgens de beschrijving in het boek van Mia Goed-
man, aan de droge kant moeten worden gehouden

en dat lukt niet met de kletsnatte omstandigheden
van dit moment. Het is dan ook niet verbazingwek-
kend dat de plant niet erg wil groeien. Ik heb begre-
pen van meer ervaren liefhebbers dat de sectie
Fuchsia toch meer gevoelige wortels heeft dan de
sectie Encliandra en de planten te lijden hebben van
het in en uit de grond halen. Toch wilde ik het een
keer proberen, om te zien hoe deze planten dan
groeien. De resultaten waren bepaald wisselend. F.
vulcanica bijvoorbeeld die wil wel, evenals F. campii.
In elk geval heb ik ook van deze planten heel wat
stekken kunnen nemen, mocht het gebeuren dat de
moerplanten het verplanten niet overleven. Een
voordeel als alles in de vollegrond staat is, dat je
geen buren nodig hebt die naar je planten kijken als
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je op vakantie bent, want alle goede bedoelingen
van de buren ten spijt is het eindresultaat nogal
eens een teleurstelling. Het is nu 19 augustus, hart-
je zomer en heel koud en heel nat. De thermometer
buiten geeft vanmiddag 15 graden Celsius, de
nachttemperatuur net onder de 10 graden Celsius
aan. Ik kijk even naar buiten en het is alweer be-
gonnen te plenzen en het onweert bovendien, akelig
als je in een tentje zit op een camping met natte
slaapzakken. Het zijn de koele en natte omstandig-
heden uit het land van herkomst, Zuid-Amerika, wat
onze fuchsia’s zo prettig vinden. Ik kan mijn planten
horen groeien en zie iedere dag meer bloemen. Ik
vind dat koude natte weer eigenlijk helemaal niet zo
erg. Integendeel, maar ik geef daar echter in mijn
directe omgeving weinig ruchtbaarheid aan. Daar
maak je geen vrienden mee…
 
Casper Mazurel

F. cinerea doet het ook erg goed                  Foto: C. Mazurel

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Veredelingsgroep.
 
De veredelaars, die zich voor deze groep hebben opgegeven, zullen 18 oktober 2014 om 10.30 uur op-
nieuw bijeenkomen en wel bij:
Hans van Aspert, Hazenpad 6, 6823 LH Arnhem.
Vergeet niet om tijdig af te melden als je niet kunt komen. Tel. 0318 418644 of s.zijlstra170@upcmail.nl.
 
Botanische Groep.
 
Deze heeft inmiddels zijn laatste vergadering achter de rug. Er wordt hard gewerkt om de botanische col-
lectie uit te breiden en wat haast nog belangrijker is: de bestaande te behouden!
Via Jack Lamb hebben we inmiddels F. aquaviridis aan onze collectie kunnen toevoegen.
Ook in Frankrijk blijken nog botanische fuchsia’s te zijn, die we niet in onze collectie hebben.
Daarover in de volgende Fuchsiana meer in het verslag over Eurofuchsia.
 
Studiegroep Winterharde Fuchsia’s.
 
Deze sterk uitgedunde groep zal dit najaar weer bijeenkomen om de huidige stand van zaken door te
nemen. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar een paar enthousiaste fuchsialiefhebbers.
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De zesde groep van de Sectie Fuchsia is de
macrophylla-groep. Deze groep bestaat maar uit 4
soorten: F. macropetala, F. macrophylla, F. ovalis en
F. pilosa.
Van deze 4 soorten is alleen F. macropetala in ons
land aanwezig en misschien is F. macrophylla er
nog.
F. macropetala is zo genoemd vanwege het feit dat
zijn kroonbladeren groter zijn dan zijn kelkbladen.
F. macropetala is in 1832 beschreven door de Tsje-
chische botanicus Carl Presl. Hij beschreef de plant
aan de hand van planten die verzameld waren door
een andere Tsjechische botanicus, Thaddeus Haen-
ke, die de soort in Centraal-Peru gevonden had in
1790.
Het is een opgaand tot klimmend struikje van 1,5
tot 3 m hoog. De jonge scheuten zijn zacht be-
haard. De bladeren zijn tegenoverstaand, elliptisch
en tot wel 18 cm lang en 8 cm breed. Hij bloeit niet
rijk met kleine schermpjes. De bloemen zijn tot 6
cm lange, slanke, rode bloemen. Hij krijgt na de
bloei mooie, bijna 2 cm lange purperrode bessen.
Hij groeit op 1.600 - 1.800 m hoogte.
 
Ivan Johnston beschreef in 1925 F. macrophylla. De
naam van deze species slaat uiteraard op de grote
bladeren die hij zou bezitten. Maar in feite zijn zijn
bladeren niet overdreven groot voor een fuchsia,
maar dat doet er niet meer toe als de naam een-
maal is gepubliceerd.
F. macrophylla is een opgaand tot klimmend struikje
van 1-3 m hoog, met breed uitgroeiende zijtakken.
De jonge twijgen zijn zacht behaard. De bladeren
zijn tegenoverstaand tot drietallig, smal elliptisch tot
ovaal. De onderste bladeren zijn groter dan de

Fuchsia macropetala in knop                  Foto: Henk Hoefakker

bovenste. Tot 27 cm lang en 9 cm breed. Hij bloeit
niet heel rijk aan korte zijtakken. De bloemen zijn
totaal zo’n 3,5 cm lang. De buis en kelkbladen zijn
rood met groene punten, de kroon is scharlaken-
rood. De bessen zijn kort, 13 mm en 9 mm dik, en
worden glanzend donker paars.

 
F. ovalis werd gevonden tussen 1778 en 1788 in
Centraal-Peru door de Spanjaarden Hipolito Ruiz en
Jose Pavon. Zij beschreven de soort in 1802. De
naam verwijst, heel simpel, naar de grote ovale bla-
deren van deze soort. Verrassend genoeg is hij na
de expeditie van Ruiz en Pavon in de 18e eeuw
maar een enkele keer weer gevonden.
Ook F. ovalis is een opgaand tot klimmend struikje
van 1-3 m. De jonge twijgen en bladeren zijn dicht
behaard, bij het ouder worden verdwijnt dat maar
langzaam. De bladeren zijn tegenoverstaand tot
viertallig. Ze kunnen tot 16 cm lang en 7,5 cm breed
worden. De bovenkant is borstelig en donkergroen,
de onderkant bleker en zwak behaard. Matige tot
rijke bloei in schermen en pluimen aan de zijtakken.
De bloemen zijn niet zo groot, 3,5 cm en helemaal
rood. Hij is zeldzaam in het struikgewas van de
vochtige bossen op 2.000 - 2.800 m hoogte.
 
F. pilosa is zo genoemd omdat de hele plant bedekt
is met een vacht van korte witte haartjes. Hij is oor-
spronkelijk verzameld door Andrew Mathew in
Noord-Peru tussen 1835 en 1841. De Britse botanici
Henry Fielding en George Gardner hebben hem in
1844 beschreven.
Het is een 1-2 m hoge struik. De bladeren zijn te-
genoverstaand tot viertallig, tot 16 cm lang en tot 7

Fuchsia macropetala in bloei                 Foto: Henk Hoefakker

Botanische fuchsia's - 21: Sectie FUCHSIA (Macrophylla-groep)
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cm breed. Hij bloeit rijk in trossen en pluimen aan
hangende twijgen. De bloemen zijn tot 3 cm lang en
lichtend oranjerood. De bessen zijn elliptisch en
worden tot 19 mm lang en 12 mm dik, licht behaard
en roodachtig van kleur. Hij groeit in de vochtige
bossen op 1.600 – 2.400 m hoogte.
Volgende keer de nigricans-groep.
 
Henk Hoefakker

Fuchsia macropetala: Bessen                 Foto: Henk Hoefakker

Mieke Meursing Trofee 2014

Aan de oproep om foto’s in te sturen voor de dit
jaar in het leven geroepen Mieke Meursing Trofee is,
zeker omdat het de eerste keer was, goed gehoor
gegeven met 12 ingezonden foto’s. Bij deze trofee
gaat het erom een mooie sfeerfoto in te sturen met
fuchsia’s als onderwerp. Een ander soort foto dus
dan die van de landelijke fotowedstrijden met de
Vriendendag. Bij de landelijke fotowedstrijd gaat het
om de kwaliteit van de genomen foto en bij deze
wedstrijd gaat het om de sfeer die de foto uitstraalt.
 
In de oproep, in de december editie van Fuchsiana
2013, is aangegeven dat de uitreiking plaats zou
vinden tijdens de landelijke jaarvergadering. Uitein-
delijk heeft het hoofdbestuur besloten dat uitreiking
tijdens de Vriendendag toch een wat feestelijker ge-
legenheid is. Het hoofdbestuur heeft via anonieme
schriftelijke stemming de uitslag van deze wedstrijd
bepaald.
 
De Mieke Meursing Trofee 2014 is gewonnen door
Dhr. J. Wagemans uit Twello. De uitreiking heeft in-
middels plaatsgevonden tijdens de Vriendendag in
Zelhem op zaterdag 6 september. Alle ingezonden
foto’s zijn daar ook tentoongesteld. De winnende
foto is bij dit artikel geplaatst.
 
De Mieke Meursing Trofee zal jaarlijks worden uitge-
reikt. Het hoofdbestuur roept u daarom op om ook
voor 2015 foto’s in te sturen. De uitreiking zal
plaatsvinden tijdens de Vriendendag (tevens de vie-
ring van het 50-jarig bestaan van de NKvF). De fo-

 

to’s dienen te worden afgedrukt met het formaat
13x18 cm. Ze blijven eigendom van de NKvF en
kunnen voor verenigingsdoeleinden gebruikt wor-
den.
 
Voor de wedstrijd van het jaar 2015 dienen de foto’s
vóór 1 maart 2015 te worden gestuurd naar Cor
Boom, Henry Dunantstraat 19, 2861 VD Bergam-
bacht.
 
Wij hopen dat veel leden één of meer foto’s zullen
inzenden.
 
Namens het hoofdbestuur,
Cor Boom
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Fuchsia’s in Aquarel – 80 Aat van Wijk

‘Hathersage’ Gadsby 1975 GBR; AFS 1282; NKF 1370
 
Ouders: ‘Joan Pacey’ x ‘Prosperity’
Goed vertakkende bossige struik met afstaande takken. Vrij grote, dubbele bloem. Groeit het best op een lichte plek
met halfschaduw. Hathersage is een plaats in het Engelse graafschap Derby
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September 2014 
 
Overleden: Geen meldingen. 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevrouw G.M. Buchener-Gerssen Ureterp 
De heer L. Burger   Bergambacht 
Mevrouw A.W. Erkel-Ros  Langerak 
Mevrouw C.N.C. Fenijn  Hoornaar 
Mevrouw R. Heiden   Ridderkerk 
Mevrouw M. Jousma   Leeuwarden 
De heer G.J. Koedijk   Rijssen 
Mevrouw E. de Krey-den Breejen Sleeuwijk 
Mevrouw P.G. Kronemeijer-Kamstra Sybrandabuorren 
De heer G. Niestadt   Nieuwpoort 
Mevrouw L. Schravemade  Waterlandkerkje 
Mevrouw J.N. van der Spelt  Steenbergen 
Mevrouw A. Stam   Papendrecht 
De heer G.D. Stigter   Zevenhoven 
Mevrouw M. van der Veen  Zoetermeer 
De heer P.G. Verbaan   Oosterwolde 
De heer P.N. Verloop   Boskoop 
Mevrouw D.B. van Wingerden Nieuw-Lekkerland  
 

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. 
 
Rectificatie 
25 jaar lid in 2014: 
Mevrouw M. Kroese-de Vries te Harlingen 
 
Tiny van der Sande, ledensecretaris. 

Van het ledensecretariaat

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 13



Bijna vijftig jaar vrienden van...

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Voor ons, vrienden van de fuchsia, wordt 2015 een
belangrijk en bijzonder jaar. De Nederlandse Kring
van Fuchsiavrienden bestaat dan vijftig jaar. Een
gouden jubileum dat beslist niet ongemerkt aan u
voorbij mag gaan.
Om in het jubileumjaar een mooie viering te organi-
seren is er een jubileumcommissie in het leven ge-
roepen. Deze commissie is nu al bezig om in augus-
tus 2015 een onvergetelijke jubileumviering voor te
bereiden.

Vijftig jaar! Naar menselijke begrippen een hele tijd.
Maar wat is een lange tijd? Tijd is überhaupt een
niet te bevatten (soms angstaanjagend) begrip.
Zonder de betekenis van dit simpele woord zou er
niets bestaan.
Voor de fuchsiaplant stelt vijftig jaar niets voor. Zijn
wortels liggen in een ver verleden. De wilde soort is
niet inheems in Nederland en ook niet in Europa.
De fuchsia werd vermoedelijk in de zeventiende
eeuw in Engeland geïntroduceerd door:
 
    Charles Plumier.
 
Charles Plumier werd geboren te Marseille op 20
april 1646, als zoon van Jean Plumier en Madeleine
Roussel, eenvoudige handwerkslieden. Nadat hij
met goed gevolg de middelbare school had doorlo-
pen, trad hij op zestienjarige leeftijd in het klooster,

Zoals u in voorgaand artikel van Dominicus Bergsma heeft kunnen lezen is er een jubileumcommissie ge-
vormd die de organisatie op zich zal nemen van de viering van het 50-jarig jubileum van onze vereniging
in 2015. De Vriendendag 2015 zal worden gecombineerd met de viering van het jubileum in de 1e volle
week van augustus 2015 in de Botanische Tuinen te Utrecht. Tevens zal dan ook de jaarlijkse bijeen-
komst worden gehouden van Euro-Fuchsia.
 
We kunnen dit echter niet alleen. Ook de hulp van onze leden hebben we daarbij zeker nodig.
 
Daarom onze vraag:
 
> Wie kan ons helpen aan foto’s van nationale shows in 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 en 1995?
> Wie heeft foto’s van najaarsbijeenkomsten van na 1995?
> Wie heeft foto’s van Vriendendagen vanaf 2009 tot heden?
> Wie heeft leuke anekdotes uit 50 jaar NKvF?
> Kunt u ons helpen neem dan even contact op met:   
Tiny v.d. Sande, ledensecretaris@nkvf.nl, tel.: 0411631591 of Huub Steeghs, huub.steeghs@hetnet.nl,
tel.: 0774672339

1965 - 2015: 50 jaar Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Niet te bevatten...

bij de orde van de minderbroeders. Daar legde hij
op 22 december 1663 zijn geloofsbelijdenis af. Hij
wijdde zich vervolgens aan de studie der wiskunde
en natuurkunde. Daarnaast bleek hij een uitstekend
schilder en tekenaar.
Tijdens zijn leven maakte hij als koninklijk botanicus
vier reizen. De derde reis bracht hem onder ande-
re op het eiland Hispaniola, waar hij zaden verza-
melde van Fuchsia triphylla flore coccinea.
Plumier noemde zijn vondst:
 
    Fuchsia.
 
De naamgever was: Leonhart Fuchs. 
Leonhart Fuchs werd geboren in 1501. Hij had
vanaf zijn 34e jaar tot aan zijn dood, op 10 mei
1566, een leerstoel Geneeskunde aan de Universiteit
van Tübingen.
Naast zijn medische kennis was hij afgestudeerd in
plantkunde. Vooral kruiden en medische kennis
waren in die tijd onlosmakelijk met elkaar verbon-
den.
In de loop van zijn carrière schreef Fuchs De Histo-
ria Stirpium Commentarii Insignes, die werd gepu-
bliceerd in 1542.
Ter waardering voor Leonhart Fuchs' werk kreeg
de fuchsia zijn naam van Charles Plumier.
 
Bron: Wikipedia.
 
Tekst: Dominicus Bergsma.
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'Angela Rippon', Gadsby 1977 UK AFS-nr.: 1432
Afstamming: 'Christine Clements' x 'Forward Look'

 
 
 
 
 
 
 
Clifford Gadsby (1920 - 1978) wordt gezien als één van de grootste Engelse veredelaars met een
 
introductie van 87 cultivars, waaronder vele nog steeds populaire zoals 'Upward Look' uit 1968. Hij was
 
ook zeer actief binnen de British Fuchsia Society. Zijn overlijden op zo jonge leeftijd werd gezien als een
 
groot verlies voor de liefhebberij. Zijn eerste introducties stammen uit 1968, daarvoor experimenteerde
 
hij met het kruisen van winterharden bij gebrek aan een kas. Bij het veredelen richtte hij zich vooral op
 
planten met opstaande of afstaande bloemen. 'Upward Look' was op dit gebied zijn eerste grote
 
doorbraak. Hij was zijn tijd vooruit met het publiceren van vrijwel alle ouders van zijn kruisingsproducten.
 
Ook had hij in 1971 en in 1972 al twee geelbloemige kruisingsproducten, maar hij vond ze niet goed
 
genoeg om zijn naam aan te verbinden. Hij stierf in het harnas met nog 5 introducties in zijn laatste jaar.
 
'Angela Rippon', uit het jaar daarvoor, past in zijn opzet door de afstaande bloemen door vader 'Forward
 
Look'. Moeder 'Christine Clements' zorgde voor de kroonkleur, die in een jong stadium doet denken aan
 
de kleur van blauwe regen, bij rijping helaas verkleurend naar het minder zeldzame purper. De bloei is
 
rijk tot zeer rijk. De natuurlijke groei is opgaand en bossig en de plant staat graag in de lichte
 
schaduw. De plant laat zich goed vormen tot een kroonboom of piramide en is door de opstaande
 
bloemen ook geschikt als eenjarige borderplant. De cultivar werd vernoemd naar een nieuwslezeres van
 
de BBC. 'Angela Rippon' werd volgens mijn gegevens nooit gebruikt voor veredeling, wat bij zo'n
 
aantrekkelijke plant steriliteit doet vermoeden.
 
 
H.J. de Graaff.
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'Angela Rippon' Foto: Sigrid van Schaik
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'Joan Pacey' Foto: Sigrid van Schaik
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'Joan Pacey', Gadsby 1972 UK AFS-nr.: 1067
Afstamming: 'Rosabel' x 'Sleigh Bells'
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een totaal andere aanwinst van de veredelaar Clifford Gadsby uit Derby. Geen op- of afstaande bloemen
 
maar juist hangende. Het is duidelijk, dat deze geboren veredelaar veel richtingen heeft gekozen om tot
 
iets nieuws te komen, zoals geelbloemig in dezelfde tijd dat deze plant ontstond. Of we blij moeten zijn
 
dat hij zijn gele kruisingsproducten heeft vernietigd, is de vraag en het is zeker jammer dat hij de
 
kruisingsouders niet heeft gepubliceerd. 'Joan Pacey' vond hij gelukkig wel mooi en ik denk dat we het
 
daar mee eens kunnen zijn. De bloemkleur is natuurlijk lieflijk. Zelf gebruikte Clifford de plant als moeder
 
van vier van zijn introducties, maar ook de Duitse veredelaar Strümper zwichtte voor de verleiding. Ook
 
als vader werd de plant gebruikt door dezelfde mensen en de Brit Nicholts. 'Joan Pacey' groeit opgaand,
 
bossig en spontaan vertakkend en kan daarbij goed tegen zon en hitte. De cultivar is geschikt om
 
allerhande opgaande vormen te kweken.                                                      
                                               
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Product of Holland CXCII

In de reeks rare jaren van de laatste tijd is het jaar
waar we nu mee te maken hebben wel hoogst op-
merkelijk. Achteraf weet ik dat het het eerste jaar
was waarin ik mijn fuchsiacollectie beter buiten had
kunnen laten staan. Dat had ook heel wat zweet-
druppels gescheeld. De planten die als gewoonlijk in
de kelder met kunstlicht overwinterden hebben zich
normaal gedragen, maar de hangers uit de vrijwel
niet verwarmde kas hebben, toen ze in het voorjaar
weer buiten kwamen, deels staan kwarren. Maar
wat wil je in een jaar waarin rozen, druiven en zelfs
hydrangea's zich ondanks de hoge temperaturen
ook niet prettig voelen. En toen kwamen deze
zomer de weken met aanvoer van polaire lucht.

In mijn tuin, op nog geen meter afstand van elkaar,
ging een paarsblauwe azalea die de overgang naar
het echte voorjaar niet had herkend, bloeien en
stuurde de herfsttijloos (Colchicum autumnale) met
door de plotselinge afkoeling juist een herfstgevoel
kort na half augustus zijn bloemen naar boven (zie
foto). Voornoemde Colchicum bevat het zeer giftige
alkaloïde colchicine, een stof die celdeling blokkeert
terwijl de celkern, dus de chromosomen, zich wel
deelt. Door het gebruik van colchicine kunnen plan-
ten met een dubbel aantal chromosomen gekweekt
worden. Bij fuchsiaveredeling, waar we te maken
hebben met species met zowel 22 als met 44 chro-
mosomen, die bij kruising steriele nakomelingen
met 33 chromosomen opleveren, is het door die
verdubbeling mogelijk te kruisen met planten die
beide 44 chromosomen per cel bevatten en mogelijk
vruchtbare nakomelingen krijgen. Gerard Rosema
en Jan de Boer slaagden er in met colchicine
F. procumbens-planten te kweken met 44 in plaats
van 22 chromosomen. Het veel forsere blad van
deze mutanten leek haast meer op dat van klimop
dan op het normale blad. Op 23 augustus bezocht ik
de zomerbijeenkomst van de Botanische Groep,
waar we niet zoals gewoonlijk bij Gerard Rosema in
zijn steeds weer verrassende tuin konden zitten,
maar door het matige weer gedwongen waren bin-
nenshuis te vergaderen. De Botanische Groep belegt
jaarlijks drie werkbijeenkomsten. Dat is prettig
omdat men elkaar zo regelmatig ziet, maar ook nut-
tig omdat er altijd veel te doen en te zien is. Uiter-
aard tijdens de zomersessie, maar ook in de nawin-
ter en het voorjaar zijn er species, die dan juist het

Herfsttijloos, Colchicum autumnale.

mooist bloeien. Oorspronkelijk werd de groep opge-
richt om zoveel mogelijk wilde soorten te verzame-
len ten dienste van de fuchsiaveredeling. In het
begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwa-
men we er achter dat veredeling zonder de inbreng
van niet eerder gebruikte species eigenlijk een vrij
nutteloze exercitie was.
Een cultivar als bijvoorbeeld 'Nectarine' (zie foto)
had nooit kunnen ontstaan zonder de inbreng van
zulke species. In die tijd verscheen ook het boek
"Fuchsia's hebben en houden" en die naam is wel
heel toepasselijk op species. Veel van die nieuwe
species waren er nog niet of niet meer omdat ze

'Nectarine'
vaak hele speciale eisen stellen. Je kunt er wel een
heleboel "hebben" maar het "houden" is de kunst.
Veel werk binnen de groep is gericht op dat houden.
Jaarlijks levert ieder lid een lijst in met het eigen
species bestand. Zo wordt centraal geconstateerd of
een bepaalde soort in de gevarenzone verkeert en
wordt aan de bezitters gevraagd er stekken van te
maken, die op de bijeenkomsten verspreid worden.
Natuurlijk proberen we ook via het buitenland ont-
brekende of verloren gegane soorten weer in de col-
lectie op te nemen. Daarbij speelt o.a. Eurofuchsia
een rol. Lang niet alle leden van de Botanische
Groep zijn tegenwoordig veredelaars. Op den duur
zijn er steeds meer liefhebbers bijgekomen die ge-
boeid zijn door het andere uiterlijk of het wispelturi-
ge gedrag van deze wilde planten. Het is niet zo
moeilijk om jaar in jaar uit een schitterende plant te
hebben van bijvoorbeeld 'Celia Smedley', maar dat
ligt heel anders voor F. triphylla, om het maar hele-
maal niet te hebben over F. pringsheimii. Dat probe-
ren levert een echte uitdaging! Hoewel de Botani-
sche Groep in ledental naar verhouding minder ach-
teruit is gegaan dan de NKvF, is er plaats voor nieu-
we belangstellende fuchsialiefhebbers, die zich wat
meer willen verdiepen in de kennis van deze gewel-
dige planten. Ze kunnen zo nuttig werk doen binnen
de altijd gezellige Botanische Groep.
 
Lisse, 1 september 2014.
H.J. de Graaff
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Naam: Pavilion Princess  78 punten 

Veredelaar: M. de Cooker  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: halfhanger; gefilterd licht 

Zaadgever: Roger de Cooker x {(Checkerboard x 

Machu Picchu) x (Checkerboard x Machu Picchu)} 

Stuifmeelgever: Blue Rebel   

Bijzonderheden: zelfvertakkende plant, die bijzonder 

makkelijk stekt en probleemloos de winter doorkomt  

bij een temperatuur van 3-5 graden Celsius. 

 

 

Naam: Hage Anneke  74 punten 

Veredelaar: J.C.M. Rijkers  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: hanger; gefilterd licht 

Zaadgever: Hage Nemo 

Stuifmeelgever: Jaspers Zuurstok 

Bijzonderheden: deze zelfvertakkende, rijkbloeiende 

plant heeft een triphylla-afstamming door de ouders 

van Jaspers Zuurstok. 

 

 

Naam: Cees Scheper  73 punten 

Veredelaar: Cees Scheper  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger 

Zaadgever: Nordseebrandung 

Stuifmeelgever: Luna Könning 

Bijzonderheden: opvallende bloemen met felle  

strepen. 

 

 

 

 

 

Naam: Jan Workel  73 punten 

Veredelaar: G.J. van den Brink  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger 

Zaadgever: Gerwin van den Brink 

Stuifmeelgever: Jorge 

Bijzonderheden: geen. 

 

                                                                                                                                                  

KEURINGEN 2014  Eerste keuring 
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Naam: Liesbeth Rijkoort  73 punten 

Veredelaar: J.C.M. Rijkers  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: halfhanger; gefilterd licht 

Zaadgever: Hage Nemo 

Stuifmeelgever: Jaspers Zuurstok  

Bijzonderheden: zelfvertakkende plant, die zeer rijk 

bloeit. Heeft triphylla-bloed via Jaspers Zuurstok. 

 

 

 

Naam: Cnelia Vantveer  71 punten 

Veredelaar: A. Smits  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand; gefilterd licht of volle zon 

Zaadgever: F. paniculata 

Stuifmeelgever: F. fulgens var. gesneriana 

Bijzonderheden: paniculata-hybride, die veel water 

nodig heeft als hij in de zon staat. Mooie subtiele  

kleuren in de kroon. Kroonbladen vallen af bij  

ouder worden van de bloem. 

 

 

Naam: Henkelly’s Willemien  71 punten 

Veredelaar: H.A.C. Spierings  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger, gefilterd licht 

Zaadgever: Wilma Versloot 

Stuifmeelgever: Wilma Versloot 

Bijzonderheden: leuke, fris ogende hanger met 

rommelige bloemen. 

 

 

                                                                                                                                                  

KEURINGEN 2014  Eerste keuring  

In de editie van oktober van Fuchsiana staat op pagina 30 ten onrechte
in de tekst dat het de oplossing is van fotopuzzel 75. Dit dient uiteraard te zijn: fotopuzzel 74.
 
De oplossing van fotopuzzel 75 is:
 
Foto nr. 1: ‘Alfie’
Foto nr. 2: ‘Maori Maid’
Foto nr. 3: ‘Nequita’
 
Helaas zijn er dit keer geen goede oplossingen ontvangen. Het is nog onbekend wanneer de volgende
fotopuzzel zal verschijnen.
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Naam: Aphaia  81 punten 

Veredelaar: M. de Cooker  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger; voor in gefilterd licht 

Zaadgever: Roger de Cooker x {(Checkerboard x 

Machu Picchu) x (Checkerboard x Machu Picchu)} 

Stuifmeelgever: Blush of Dawn  

Bijzonderheden: mooi gevormde plant, opvallende  

roze vlek op kelkbladeren. Houdt niet van natte 

voeten. 

 

 

Naam: Touch The Lute  79 punten 

Veredelaar: M. de Cooker  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 

Zaadgever: Strike The Viol 

Stuifmeelgever: Göttingen x Our Ted 

Bijzonderheden: zelfvertakkend, sterke triphylla- 

hybride, met mooi donkerrood blad en rode bloem, 

stekt en overwintert makkelijk. 

 

 

Naam: 140207 *  75 punten 

Veredelaar: G.J. van den Brink  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 

Zaadgever: Mrs. Lovall Swisher 

Stuifmeelgever: Gerwin van den Brink 

Bijzonderheden: compact groeiende plant met 

heldergekleurde bloemen. 

 

* Naam wordt in 2015 bekend gemaakt. 

 

 

Naam: Arels Annie  72 punten 

Veredelaar: A.J. Elsman  2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand 

Zaadgever: Arels Nina 

Stuifmeelgever: T.I.S. Herentals 

Bijzonderheden: zelfvertakkend, tegen regen 

beschutten, aangezien de bloemen snel smetten. 

KEURINGEN 2014  Tweede keuring 
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Naam: Arels Lava  71 punten 

Veredelaar: A.J. Elsman  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon 

Zaadgever: Arels Nina 

Stuifmeelgever: WALZ Mandoline  

Bijzonderheden: een vroeg en rijkbloeiende plant  

met kleine vlaggetjes aan de helmknoppen. 

 

 

 

 

Naam: Smedekinck  71 punten 

Veredelaar: A.J. Elsman  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger; voor in de volle zon, of in  

gefilterd licht voor de beste kleur 

Zaadgever: Arels Avondzon x Danny Kaye 

Stuifmeelgever: Sebastopol x Danny Kaye 

Bijzonderheden: sterke plant, die goed tegen de 

warmte kan, met mooie dubbele bloemen met een 

heldere kleur. 

 

 

Naam: Riek Slijkhuis  71 punten 

Veredelaar: G.J. van den Brink  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: halfhanger 

Zaadgever: Gerwin van den Brink 

Stuifmeelgever: Rohees Rana 

Bijzonderheden: geen. 

 

 

 

 

 

Naam: Arels Oranje Gloed  70 punten 

Veredelaar: A.J. Elsman  2014 NL 

Bloemtype: dubbel 

Groeiwijze: opgaand 

Zaadgever: Arels Nina 

Stuifmeelgever: WALZ Mandoline 

Bijzonderheden: plant met zeer lange bloemstelen  

en helder oranje bloemen. 

 

                                                                                                                                                  

KEURINGEN 2014  Tweede keuring  
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Links: dhr. Coen Bakker, voorzitter van de BCK.
Rechts: dhr. Hans van de Post, vice-voorzitter keuringscommis-
sie.                                                     Foto: Henk Westerhuis

'Jaspers Kameleon'                               Foto: Hans van Aspert

Na mijn stukjes over veredelen mag een stukje over
keuringen van fuchsia’s niet ontbreken.
Ik kom al 25 jaar bij de keuringen en het heeft mij
als veredelaar meerdere getuigschriften opgeleverd,
maar ook teleurstellingen.
Wat ik wel geleerd heb is dat je met teleurstelling
goed moet kunnen omgaan en de uitleg moet ac-
cepteren van de keurmeesters, al is dat soms niet
gemakkelijk. Toch heb ik dit altijd wel proberen te
doen en tot 2013 nooit planten op de markt ge-
bracht die geen nominatie/getuigschrift hadden.
 
Veredelaars hebben altijd wel een plant waarvan ze
overtuigd zijn dat deze goedgekeurd had moeten
worden. Tegenwoordig heet dat genomineerd. Ik
had zelf ook twee planten waarvan ik dacht: “Die
breng ik over een paar jaar nog wel eens”.
Eén van deze planten, ‘Jaspers Kameleon’, heb ik
meerdere malen op de keuringen gebracht, het is
een plant met bont blad.
 

Het probleem is dat de plant het bonte blad alleen
laat zien in het voor- en najaar. In de zomer is het
blad groenbrons. Het gevolg is dat je de waarde van
de plant niet kunt aantonen bij de keuringen in de
zomer. ‘Jaspers Kameleon’ is een kruising uit 1992
en genomineerd in 2009 met het hoogste aantal
punten van dat jaar. Een zusterzaailing, ‘Gerrit van
Veen’, is in 2010 genomineerd. Beide planten zijn

ook winterhard. Dat was toen niet zo interessant
maar de laatste jaren wel.
 
De keuringen zelf.
 
In het begin werden planten gekeurd bij de Vaste
Keuringscommissie, VKC, in Aalsmeer. In 2003 is de
Begeleiding Commissie Keuringen (BCK) opgericht
omdat er problemen waren met de VKC. De BCK is
een onderdeel van de UTC en als zodanig een be-
langrijk onderdeel van de NKvF.

Keuringen

 
Van de VKC-keuringen in Aalsmeer herinner ik me
dat ze niet altijd even gemakkelijk verliepen omdat
de meeste keurmeesters actieve veredelaars waren.
Alhoewel ze hun eigen planten niet mochten keuren
en ook niet aanwezig mochten zijn bij de nabespre-
king van deze planten, ontstonden er toch spannin-
gen. Het waren wat mij betreft altijd gezellige
dagen. Bij de VKC-keuringen werd hoofdzakelijk ge-
keken of de bloem nieuw was en werd er niet of
weinig naar de kwaliteit van de plant gekeken. Het
gevolg hiervan was dat veel nieuwigheden na een
paar jaar al niet meer te krijgen waren.
Nu zijn er 5 onderdelen waar naar gekeken wordt.
Dat zijn: nieuwigheid/verbetering, algemene indruk,
groei, bloei en wortelgestel. Hiervoor moeten mini-
maal 70 van de 100 punten gehaald worden voor de
nominatie. Volgens mij zijn de meeste veredelaars
het hier mee eens.
De planten van mij die niet goedgekeurd werden
heb ik altijd direct vernietigd. Hier heb ik, op één
plant na, nooit spijt van gehad.
Planten die goedgekeurd/genomineerd zijn kunnen
worden ingeschreven bij de American Fuchsia Socie-
ty (AFS).
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Keuren van het wortelgestel                Foto:  Hans van Aspert

Keuring op nieuwigheid                         Foto: Henk Westerhuis

Voorzitter van de keuringscommissie: de heer Jan Workel
                                                          Foto: Henk Westerhuis

Planten die geen goedkeuring hadden werden des-
tijds niet opgenomen in de lijst van de NKvF en de
AFS, totdat de heer Stoel in 1993 aantoonde dat in-
schrijving bij de AFS altijd mogelijk was. Hij vroeg
inschrijving aan bij de AFS omdat een niet goedge-
keurde plant, ‘Zets Alpha’ (F. vulcanica x Citation),
waar hij vooraf al de felicitaties voor kreeg, werd af-
gekeurd. De uitleg van de keurmeesters was dat F.
vulcanica bijna niet bloeit. Dit schoot bij de altijd
rustige heer Stoel schijnbaar in het verkeerde keel-
gat. Ik heb de planten op de keuring zelf gezien en
het waren prachtige planten. Er is toen veel veran-
derd. Afgekeurde planten, die eerst bij kwekers ge-
weerd werden op advies van de NKvF, werden
vanaf toen wel in de catalogi opgenomen bij kweke-
rijen. Veel veredelaars lieten hun planten toen niet
meer keuren of brachten afgekeurde planten wel in

certificaten en het aanvragen van AFS-documenten.
Tevens zorgen zij ervoor dat de planten in de Culti-
var Inventaris Lijst opgenomen worden en in Fuchsi-
ana komen te staan. Dit wordt verzorgd door twee
leden van de beschrijvingsgroep die ook lid zijn van
de BCK. Ik heb dit al eerder aangehaald. Ik waar-
deer Sigrid van Schaik en Martien Soeters voor hun
werk, want ik maak ontzettend veel gebruik van de
Cultivar Inventaris Lijst (CIL):
http://www.nkvf.nl/data_cil/public/cil_zoeken.php.
 
Keurmeesters. 
 
Vroeger waren de keurmeesters actieve veredelaars,
leden uit de botanische groep, eigenaren van kwe-
kerijen en bekende leden die al jaren lid waren van
de NKvF. Nu mogen er geen actieve veredelaars

omloop omdat ze niet meer afhankelijk waren van
de NKvF.
Toen de keuringen van de VKC naar de NKvF/BCK
gingen was ik ook sceptisch en ben enige jaren niet
naar de keuringen geweest en heb zelf ook planten
uitgebracht die niet gekeurd waren. Deze heb ik
later wel laten keuren. Ze zijn allemaal genomineerd
op één na. Deze draagt de naam ‘Joop Post’ en is
wel ingeschreven bij AFS, omdat deze plant was uit-
gezocht door mijn schoonvader die niet meer leeft.
Hij is nooit gekeurd en zou heden ten dage ook niet
meer genomineerd worden.
 
BCK-keuringen.
 
Ik vind dat veredelaars respect moeten hebben voor
de mensen van de Begeleiding Commissie Keurin-
gen (BCK). Zij besteden veel tijd aan de keuringen
en dat beseffen veredelaars vaak te weinig. Neem
maar de organisatie van de dagen, het inschrijven,
de verwerking van alle papieren, het maken van
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meer keuren. Dat is een goede zaak. Op het ogen-
blik vind ik zelf dat er te weinig oud-veredelaars in
deze groep zitten omdat die uit ervaring weten hoe
moeilijk het is om ECHT iets nieuws te kweken. Ik
neem mijn eigen plant ‘Phileine’ als voorbeeld. Zo-
lang ik weet is men al op zoek naar een goede witte
triphylla cultivar. ‘Phileine’ is op dit moment de
witste en een zeer makkelijke triphylla cultivar, maar
is met 79 punten echt ondergewaardeerd. Volgens
mij komt dit omdat er te weinig oud-veredelaars
deel uitmaken van de keurmeestergroep.
Elke keurmeester heeft natuurlijk zijn eigen catego-
rie van planten waar hij van houdt. De ene houdt
van kleine enkele bloemen en de ander van dubbele
of van buisbloemige fuchsia’s. Natuurlijk mag dit
geen invloed hebben op de beoordeling die uitge-
voerd wordt aan de hand van vastgestelde criteria.

Maar het speelt, denk ik, toch wel op de achter-
grond mee, bijvoorbeeld bij het beoordelingscriteri-
um “algemene indruk”. Wel ben ik er van overtuigd
dat het voor de keurmeesters een erg moeilijke taak
is om te bepalen of de plant nieuw is en een meer-
waarde heeft. Ook het beoordelen van de kwaliteit
van de plant is erg moeilijk. De ene veredelaar kan
nu eenmaal beter planten opkweken voor de keu-
ring dan de andere. Met een plant die op een wed-
strijdplant lijkt scoor je nu eenmaal beter dan met
een plant die bijna uit de pot valt.
Wat mij ook opvalt is dat er bij de keuringen zelden
of nooit leden komen die geen veredelaar zijn. Deze
keuringsdagen zijn voor iedereen toegankelijk.
Zeker beginnende veredelaars raad ik aan om eens
langs te komen. Ze kunnen hier ervaring opdoen en
raad vragen aan gevorderde veredelaars. Al moet ik
wel bekennen dat de ene veredelaar opener is over
zijn hobby dan de andere. Als er beginnende vere-
delaars zijn die informatie willen ben ik altijd bereid
hen te helpen.
 
Hans van Aspert en Henk Westerhuis.
E-mail: hvan.aspert@telfort.nl

'Pauline Devereux'

Edwin Goulding heeft een mooie nieuwe cultivar
ontwikkeld en vernoemd naar zijn echtgenote.
De dubbele bloemen hebben een bijzondere roze
tint. De kelkbladeren zijn ver teruggeslagen en laten
zo de kroonbladeren mooi uitkomen. Randen en top
van de kroonbladeren zijn donkerder roze. Aan de
uiteinden van de takken zitten veel dubbele bloe-
men die daardoor goed zichtbaar zijn. Deze bloeien
niet tegelijk maar na elkaar, zodat de plant een rela-
tief lange bloeiperiode heeft.
De bladeren zijn dik en leerachtig. Dit maakt ze
beter bestand tegen ongunstige groeiomstandighe-
den dan de meeste andere fuchsia’s. De takken zijn
lang en opgaand en buigen door onder het gewicht
van de bloemtros.
Het verdient aanbeveling om in een vroeg stadium
zorgvuldig te toppen. Zo ontstaat een bossige plant
met steviger takken die het gewicht van de bloemen
kunnen dragen. De plant is niet winterhard. Deze
cultivar is in Nederland verkrijgbaar.
 
Gerard Rosema.

'Pauline Devereux'                                Foto: Edwin Goulding
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Fuchsiavriendendag 2014 
 

 
De Vriendendag van zaterdag 6 september is in alle 
opzichten geweldig geslaagd. 
We hadden alles mee. Het weer was zoals de vijf 
voorgaande Vriendendagen ook nu weer opperbest.   
Samen met de mensen van regio 6 is er een zeer 
goede samenwerking geweest bij de voorbereiding 

van deze Vriendendag. Eens te meer een bewijs dat het organiseren hiervan heel mooi 
samen kan gaan met een regio ergens in het land. 
Vorig jaar was dit samen met regio 4 en nu met de mensen van regio 6. 
Ze hadden een prachtige show opgezet van zeer goede kwaliteit en veel mensen 
hebben dan ook mogen genieten van een prachtig opgezette presentatie door deze 
regio. Een heel dikke pluim vanuit de NKvF voor hun geweldige inzet. 
 
Woensdag 3 september zijn we met een afvaardiging van het hoofdbestuur naar de 
opening geweest van deze prachtige show. We hebben genoten van het mooie 
programma dat ons voorgeschoteld werd. 
 
Zaterdagmorgen om 10:15 uur heette onze voorzitter Cor van Empel iedereen welkom 
op deze Vriendendag en sprak hij zijn dank uit voor de fijne samenwerking met zowel 
regio 6 als museum Smedekinck. 
Museum Smedekinck heeft zich van zijn beste kant laten zien. Alles stond klaar voor de 
deelnemers en standhouders. Overal was aan gedacht.  
Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd en in de tenten, waar de catering 
stond opgesteld, werd menig broodje hamburger verorberd. 
 
De standhouders hebben een mooie dag beleefd en waren zeer tevreden over de 
belangstelling die er was vanuit het publiek. 
In totaal hebben 550 mensen deze Vriendendag bezocht. We mogen tevreden terug 
zien op een zeer gezellige dag die tot een hoogtepunt steeg door zowel het optreden 
van troubadour Gerrit Hiddink als de geweldige optredens van de Achterhoekse 
dansgroep uit Ruurlo die prachtige dansen liet zien uit vroeger tijden. 
 
Ook de landelijke wedstrijd was perfect georganiseerd door de mensen van regio 8. 
Bedankt voor jullie bijdrage. 35 prachtige planten sierden een gedeelte van de 
kruidentuin op. 
De keuring door de keurmeesters was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk werden de 
prijzen weer eerlijk verdeeld. 
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De uitslag van de plantenwedstrijd: 
 
Prijs: Plantnr.:   Plantnaam:      Inzender       Punten: 
 
Mia Goedman trofee 

1e prijs 3 F. fulgens Rubra De heer A.T.P. Verschoor 38,5 

2e en 3e  prijs niet uitgereikt. Hiervoor waren geen planten aanwezig. 

Arends Trofee 

1e prijs 3 Claudia De heer G.J. v.d. Brink 48 

2e prijs 5 Godelieve De heer P. Fortuin 44,5 

3e prijs 4 T.I.S. Herentals De heer J. de Groot 42 

3e prijs 6 Bicentennial Mevrouw J.M. Maas 42 

 
NKvF Bokaal 

1e prijs 17 Breevis Karma Mevrouw J.M. Maas 47 

2e prijs 11 Windhapper De heer G.H. Poffers    46,5 

3e prijs 12 Phileine en Eruption De heer J. Versteeg  44,44 

3e prijs 15 Henkelly’s Plutus Mevrouw W.L. Verschoor 44,44 

 
Jhr. ir. van Suchtelen trofee 

1e prijs 10 Jollies Farbes De heer L. Nijman 48 

2e prijs 16 Jean Pierre Quillot De heer A.T.P. Verschoor 47,5 

3e prijs 14 Violet Koningin De heer P. Fortuin 47 

 
Newman Cup 

1e prijs 16 Sappho Phaoon De heer G.H. Poffers 48,66 

2e prijs 22 Christmas Gem Mevrouw W.L. Verschoor 48 

3e prijs 20 Mantilla De heer J. Versteeg 47 

 
 

Ook de fotowedstrijd was overweldigend. Maar liefst 80 foto’s, tentoongesteld in de 
schuur, waren een mooie blikvanger in het geheel.  
Het uitzoeken welke de beste waren was niet gemakkelijk. 
De uitslag hiervan is: 
 
Close up:      Algemeen: 
              
1e prijs: De heer A.B. Visser (Nettala)  1e prijs: Mevrouw H. Workel (tuin) 
2e prijs: De heer J. Loef (Herps Geschut) 2e prijs: De heer A. Muit (Fuchsia’s bij 

boerderij) 
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Voor de Mieke Meursing Trofee waren tien foto’s opgestuurd. 

Winnaar 2014: De heer J. Wagemans met de tuin van de Fam. v.d. Brink uit Hattem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al mogen we zeer tevreden zijn over de Vriendendag van zaterdag 6 september 
te Zelhem. 
 
Dank aan alle deelnemers en medewerkers die, op welke manier dan ook, een bijdrage 
hebben geleverd aan dit gebeuren. Zonder jullie hulp was het niet mogelijk geweest. 
 
Namens regio 6: Derk te Brinkhof. 
Namens het hoofdbestuur: Huub Steeghs. 
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Kalender

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.
07    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
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.
10    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
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.
25    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Najaarsbijeenkomst.

 
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 door de heer en mevrouw Maassen.
19    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
24    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst in Beinsdorp. Lezing door Piet Zonneveld over
        Agapanthus-planten.
 
Februari 2015 
 
19 t/m 2 maart  Regio 5, Twente-Salland. Regio-promotiedagen tijdens TuinExpo te Luttenberg.
07    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Hans Kramer.
 
Maart 2015 
 
21    Regio 8, Zuid-Gelre. Algemene ledenvergadering.
23    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
 
Mei 2015 
 
09    Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.
11    Regio 5, Twente-Salland. Algemene Ledenbijeenkomst.
16    Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt.
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'De Fuchsiagroet' (Regio Twente-Salland) nr. 3: Aktiviteitenkalender. Peiling over middag- en avondver-
gaderingen. Column: Dilemma van een mooie tuin of een mooie vakantie. Nabeschouwing ledenbijeen-
komst 2 juni 2014. Verslag tuinentocht 14 juli 2014. In Memoriam de heer G. Hemmink. Tuinmansverdriet.
Het Sudden-death syndrome of SDS.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 5: Verslag bezoek aan kwekerij 't Binnenland. Open
tuindagen bij Gerrie en Dirk Davelaar. Verslag bezoek diverse opentuinen in de regio.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 5: Verslag redactiefeestje van 1 juli 2014. Agenda
2014-2015. Algemene extra ledenvergadering op 13 september 2014. Verslagen open tuinen. Veredelresul-
taten van Hans van Aspert in 25 jaren (5). “On”kruiden (30) Lythrum salicaria: Kattenstaart. Fuchsia Varia:
Allemaal beestjes. Vogels in de tuin deel 7: De Spreeuw (Sturnus vulgaris).
 
'Fuchsi-a-ctief' (Regio 15, Midden Nederland) nr. 3: Uitnodiging regio-avond 15 september 2014. Verslag
plantenbeurs in Bilthoven. Verslag ledenavond 12 mei.
 
'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 5: Aktiviteitenkalender 2014-2015. Verslag busreis 26
juli 2014. Verslag bezoek aan de regio-vriendendag van regio 9, Noord-Holland Noord.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 8: Verslag kleine fuchsiashow op 5 en 6 juli 2014. Busreis op 23
augustus 2014. Stekkenkeuring op 13 september 2014.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Verslag voorjaarsvergadering 22 maart 2014. Fuchsiashow van
24 tot 26 juli 2014. Open tuin 13 september bij de fam. Boom te Bergambacht. Barbecue 20 september
2014.
 
 't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid-limburg) nr. 2: Nieuwe Fuchsia ‘Pavilion Princess’. Ver-
slag jaarvergadering op 25 maart 2014. Jaarverslag 2013. Test uzelf eens op uw kennis over de Fuchsia.
30 augustus 2014 een Bellentreffen. Fuchsia’s in de schijnwerper: fuchsia ‘Jac Damen’ en fuchsia ‘Whispe-
ring Dawn’.

Regiobladen en regionieuws

40 jaar lidmaatschap NKvF

Mevrouw T. Sterenbosch-Ganseboom              Foto: Ada Boom De voorzitter speldt de onderscheiding op bij mevrouw T. Ste-
renbosch-Ganseboom                                     Foto: Ada Boom
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'Nettala'                                                                   1e prijs fotowedstrijd Vriendendag 2014. Gemaakt door de heer A.B. Visser
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