
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  
50e jaargang no. 6 � December 2014 Verschijnt 6 x per jaar





Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

50e jaargang - nr. 6 • December 2014 Inhoudsopgave

Inhoud...........................................................................................................................................  3
Colofon..........................................................................................................................................  4
Van de voorzitter............................................................................................................................  5
Van de redactie............................................................................................................................... 6
Gezocht.......................................................................................................................................... 6
De Begeleidingscommissie Keuringen in 2014.................................................................................... 8
Uitgebreide Technische Commissie...................................................................................................  9
Botanische fuchsia's - 22: Sectie FUCHSIA (Nigricans-groep)..............................................................10
Keuringen 2014 Derde keuring.........................................................................................................12
Van het ledensecretariaat................................................................................................................ 13
Bijna vijftig jaar vrienden van...........................................................................................................14
Kleurenplaten 'Lena Dalton' en 'Evenstar'..........................................................................................15
Product of Holland CXCIII................................................................................................................19
Fuchsia's in Aquarel - 81 'Marinka'.................................................................................................... 20
Kasteel Buchlovice...........................................................................................................................21
EUROFUCHSIA 2014 in Wenen.........................................................................................................23
Aculops fuchsiae (Galmijt) situatie in augustus 2014 in Frankrijk.........................................................25
Fotopuzzel - 76............................................................................................................................... 26
Hoe onze Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden ontstond................................................................27
Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................28
Kalender.........................................................................................................................................30
Tuinenreis 2015.............................................................................................................................. 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het FEBRUARI-NUMMER van 2015 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail
verzonden, uiterlijk woensdag, 7 januari 2015 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 voorzitter

 
De donkere dagen zijn aangebroken, de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en
Nieuwjaar zijn in aantocht. Heel veel fuchsialiefhebbers hebben hun planten al in de
winterberging gedaan, alleen de natuur denkt daar anders over, want de temperatuur
blijft zomers hoog.
Zo was het op 1 november 23 graden. Dit zijn zomerse temperaturen waardoor veel
fuchsia’s in de winterberging spontaan gingen uitlopen en daardoor ruimtegebrek kan
ontstaan. Gelukkig is de temperatuur op 7 november gaan dalen naar 2 graden wat
de groei van de fuchsia’s heeft  gestopt en iedereen een rustige tijd tegemoet kan
zien.

 
Op 1 november hadden we onze najaarsvergadering met de ledenraad. Heel veel leden complimenteerden
de bestuursleden dat deze vergaderingen vrolijk en respectvol verlopen.
Dit is ook waar ik als voorzitter voor sta, respect en gezelligheid moeten bij de NKvF de boventoon voeren.
 
Een groot deel van deze vergadering was gewijd aan het 50-jarig bestaan van de NKvF.
Voor de organisatie van dit jubileum is een commissie benoemd. Zij zijn dan ook druk bezig om samen met
de Botanische Tuin in Utrecht en enkele sponsoren hier een hele happening van te maken. En zoals ik de
leden van deze commissie ken, heb ik er het volste vertrouwen in dat dit zeker zal slagen.
Dit gebeuren zal plaats vinden op 6, 7, 8 en 9 augustus 2015. Op 8 augustus zal een speciale NKvF-dag
worden georganiseerd voor de NKvF-leden.
Op deze dag zal er 's middags ook een receptie worden gehouden voor het bestuur en de leden van de
NKvF en zal de toegang voor de leden en partner gratis zijn.
Noteer deze dagen, maar zeker 8 augustus, alvast in uw agenda, want wij hopen deze dag velen van u te
ontmoeten.
 
Rest mij nog u en uw naasten alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2015 toe te wensen.
 
Cor van Empel

Vriendendag 2014 in Zelhem
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Van de redactie

Ik zit heerlijk in het zonnetje terwijl ik dit artikel schrijf. Het lijkt niet op november, alleen aan de vroege
zonsondergang en de vallende bladeren kan ik het zien.
 

Mijn winterharde fuchsia's bloeien weer volop. Zie de foto van 'Linda
Goulding' hiernaast. 
 
Mijn gesnoeide fuchsia's staan nog buiten (om wat af te harden) maar be-
ginnen al weer vrolijk uit te lopen. Die zijn redelijk in de war. Maar mijn
hele tuin is in de war. Mijn azalea bloeit weer, een eerste jaars stokroos is
gaan bloeien en de dahlia's houden maar niet op en zijn bijzonder hoog
aan het worden.
 

Eigenlijk moet ik de dahliabollen opgraven en de voorjaarsbollen gaan planten, maar dat voelt bij 22 gra-
den wel erg raar. Ook het uitzoeken van de foto's voor de kerstwens voelt wat vreemd. Dus ik ben ook een
beetje in de war. Houd me ten goede, ik houd erg van warmte en mooi weer, maar rond deze tijd, als ik
pepernoten zie liggen en berichten over zwarte piet lees, wil ik truien en vesten aan, chocomel drinken en
bij de kachel zitten met de poes op schoot.
 
Het is nu 2,5 week later en het lijkt wel herfst, o ja, het ís herfst. Hoe wisselvallig is een mens? Nu zit ik in
mijn vest en trui bij de kachel en kijk naar buiten waar het motregent en wens ik dat ik weer buiten in het
zonnetje kon zitten. Maar nu kan ik fijn in de kou en in de regen, zoals ik het gewend ben, met verkleumde
handen, mijn bolletjes planten. Nog even wat rooi- en snoeiwerk doen en de tuin is weer winterklaar. Mijn
fuchsia's en geraniums moet ik nog wel even naar binnen brengen, maar echte vorst zit er nog niet aan te
komen. Het zal toch niet wéér zo'n rare winter worden?
 
Deze maand gaat ook de redactie zich al weer voorbereiden op het nieuwe jaar, want met onze 50e ver-
jaardag willen wij ook ons blad weer een kleine facelift gaan geven. In het februarinummer zullen jullie
weer wat veranderingen aan ons toch al prachtige blad zien. Zelf ben ik er nu al content over en ik hoop
dat jullie het ook mooi gaan vinden.
 
Fijne feestdagen,
 
Ria Nauta.

De redactie van Fuchsiana zoekt een vrijwillig(st)er die zich wil inzetten om ons blad
Fuchsiana (en op termijn onze website) onder de aandacht te brengen van bedrij-
ven en instellingen.
Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij actief deze potentiële adverteerders bena-
dert per brief, e-mail en telefoon, om hen te overtuigen van het nut om te adverte-
ren in ons blad (en website). Dat kost tijd, geduld en enthousiaste inzet, maar het
is een uitdagende taak.
Het is zelfstandig werk dat u van huis uit kunt doen op tijdstippen die u het best
uitkomen.
Heeft u belangstelling voor deze functie neem dan contact met ons op via e-mail

eindredactie@nkvf.nl of bel met één van de redactieleden (zie voor adressen en telefoonnummers het
colofon op pagina 4).

GEZOCHT                  GEZOCHT                   GEZOCHT                   GEZOCHT
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- Advertentie -

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727 
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment

3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde 
stek, zie : 

www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2015 met vele nieuwe Fuchsia’s en pelargoniums, 
verkrijgbaar door €6,50 over te maken op NL31RABO0154673951

Openingstijden:

7 mrt t/m 30 juni 

1 juli t/m 31 okt

ma t/m za

wo, do
vr, za

9:00  - 12:00  uur
13:00  - 17:00  uur

9:00  - 12:00  uur
9:00  - 17:00  uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag | 11:00 - 1700

mini-MAXI Plantenshow
di. 14 juli t/m za 18 juli 2015

I.s.m. FREAN FILMS
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De BCK heeft dit jaar drie keuringen georganiseerd.
Er werden dit jaar ongeveer 45 cultivars verwacht
maar door weersinvloeden en gezondheidsproble-
men van sommige veredelaars bleef het aantal te
keuren fuchsianieuwigheden op het gemiddelde van
27 planten die op de keuringen aangeboden wer-
den.
 
Dit jaar werden door de NKvF 19 nieuwe cultivars
genomineerd en beloond met een “Getuigschrift van
Verdienste”. Foto’s en korte beschrijving van deze
cultivars vindt u in de Fuchsiana van oktober en
deze uitgave. Meer foto’s en uitgebreidere beschrij-
vingen zijn te vinden op de website van de NKvF bij
UTC/BCK/keuringen.
 
Er waren bij de genomineerden van dit jaar enkele
cultivars die van de keurmeesters de nodige kennis
vereisten omdat het verrassende aanwinsten waren.
Van de heer Smits uit Rhenen, die wat leeftijd be-
treft een van de oudste veredelaars van ons land is,
werd de cultivar 'Cnelia Vantveer' genomineerd. Niet
zomaar een lukraak en snel ter keuring aangeboden
kruising. Integendeel, het is een botanische krui-
sing, die hij meer dan tien jaar geobserveerd heeft
om te zien of de plant aan al zijn eisen voldeed. En
alsnog moest hij door medeveredelaars en liefheb-
bers overgehaald worden om de plant naar de keu-
ringen te brengen.

De Begeleidingscommissie Keuringen in 2014

Links Jan Workel en rechts Coen Bakker

 
Er werden ook enkele nieuwe cultivars genomineerd
die naar bekende fuchsialiefhebbers vernoemd zijn.
Om enige te noemen: ‘Liesbeth Rijkoort’ van de
heer Rijkers uit Erp. Deze plant is op verzoek van de
beschrijvingsgroep uit eerbetoon naar de overleden
mevrouw Rijkoort vernoemd. Liesbeth Rijkoort en
haar echtgenoot Peter Rijkoort waren destijds de
oprichters van de Computer Determinatiegroep en

samenstellers van de eerste Cultivar Inventarislijst
waaruit de huidige Beschrijvingsgroep is ontstaan.
 
Een andere vernoeming was ook een aangename
verrassing. Na afloop van de eerste keuring van dit
jaar ontdekte de voorzitter van de keuringscommis-
sie, Jan Workel, dat hij en uiteraard zijn collega’s
ook een cultivar hadden genomineerd die naar hem
genoemd is. De nieuwe cultivar 'Jan Workel' werd
veredeld door G.J. van den Brink uit Hulshorst. De
naamgeving was een afspraak tussen de veredelaar
en de vrouw van Jan en bedoeld als eerbetoon aan
Jan bij zijn afscheid dit jaar na 11 jaar gefunctio-
neerd te hebben als voorzitter van de Keuringscom-
missie.

  
Bij het afscheid van Jan Workel als voorzitter van de
keuringscommissie werd in de evaluatievergadering
van de BCK door de aanwezigen uitvoerig blijk van
waardering uitgesproken betreffende zijn voorzitter-
schap. Vooral zijn kennis en precisie, zonder daarbij
de menselijke factor uit het oog te verliezen, wer-
den geroemd. In zijn afscheidswoord zei Jan dat hij
de sfeer op de keuringen altijd als prettig ervaren
had en hij de kleine meningsverschillen die er soms
waren als nuttig beschouwde omdat de discussie
daarover aangaf dat er kritisch gekeurd werd.
 
Onder keuringsnummer 140303 werd een cultivar
onder nummer gekeurd. Dat wil zeggen dat de fo-
to’s, naam en gegevens van de plant voorlopig niet
gepubliceerd worden. Dat zal pas gebeuren in de
loop van 2015 als de plant aangeboden wordt door
de personen of instantie die de veredelaar gevraagd
hebben om de plant te laten keuren.
Keuren onder nummer, zoals dit jaar drie keer ge-
beurd is, is mogelijk als men ter gelegenheid van
een fuchsiashow of andere gebeurtenis een plant
wil vernoemen die genoemd wordt naar de show of
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een persoon uit de regio. In het keuringsreglement
is daarvoor een artikel opgenomen. Dit geldt alleen
voor organisaties, dus niet als u, als trouwe echtge-
noot, uw eega wilt vernoemen. In de praktijk blijkt
dat het soms erg moeilijk is om een goede plant te
vinden laat staan een veredelaar die mee wil wer-
ken. Als u zich vroegtijdig, het liefst een jaar van te
voren, tot de BCK wendt kunnen wij daarbij behulp-
zaam zijn. Dat werkt voor ons ook prettiger en geeft
minder administratieve rompslomp. Voor u als orga-

nisatie heeft dit het voordeel dat u mogelijk een ge-
nomineerde plant krijgt die voldoet aan de kwali-
teitseisen zoals ze op de keuringen gesteld worden.
 
De Begeleidingscommissie Keuringen wenst u veel
plezier en genoegen met de nieuwe aanwinsten van
2014.
 
Namens de BCK,
Martien Soeters.
 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Veredelingsgroep.
 
Jammer, dat er nogal wat afmeldingen waren voor
de tweede bijeenkomst van de veredelingsgroep. Zij
hebben wel wat gemist, want we hadden een zeer
interessante bijeenkomst.
Het bestuur van de veredelingsgroep is als volgt sa-
mengesteld:
Voorzitter: Gerard Rosema, vice-voorzitter: Mario de
Cooker en secretaris: Sierd Zijlstra.
De drie bestuursleden hielden ieder een presentatie,
die tot levendige discussies aanleiding gaven. Sierd
hield een presentatie over de vererving van de witte
kleur bij fuchsia’s, Mario hield een presentatie over
het maken van mini-triphylla’s en Gerard over soort-
kruisingen bij fuchsia’s.
 
Botanische Groep.
 

 

De Botanische Groep heeft 20 en 21 september een
stand bemand in de Hortus te Amsterdam. Men
heeft daar een mooie collectie fuchsia’s. Dus als u
volgend jaar in de buurt bent neem dan eens een
kijkje in deze gezellige Botanische Tuin. In de toe-
komst hoopt de Hortus de collectie fuchsia’s aan te
melden als Nationale Plantencollectie!
 
Studiegroep Winterharde Fuchsia’s.
 
Deze sterk uitgedunde groep zal dit najaar weer bij-
eenkomen om de huidige stand van zaken op te
nemen. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar
een paar enthousiaste fuchsialiefhebbers. Er heeft
zich inmiddels één iemand gemeld, maar er kan nog
meer bij!
We willen tuinfuchsia’s, die in de winter gewoon in
de tuin kunnen blijven, zoveel mogelijk promoten en
uittesten!
 
BCK/Keuringen
 
Ook volgend jaar zullen er weer 3 keuringen worden
georganiseerd. Inmiddels is de keuringsgroep uitge-
breid met de volgende mensen:
Yvonne de Hoog (mevrouw Zeelenberg), Tiny van
de Sande en Henk Niesten.
Voor een uitgebreid verslag over het afgelopen jaar:
zie het artikel van Martien Soeters elders in deze
Fuchsiana.
 
Gerard Rosema.
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Botanische fuchsia's - 22: Sectie FUCHSIA (Nigricans-groep)

De zevende groep van de Sectie FUCHSIA is de
nigricans-groep.
Deze groep bestaat maar uit 5 soorten:
F. glaberrima, F. nigricans, F. orientalis,
F. pallescens en F. sylvatica.
 
F. glaberrima werd zo genoemd omdat hij erg glad,
kaal blad heeft, ofwel totaal geen beharing.
F. glaberrima is in 1925 beschreven door Ivan
Johnston.
Het is een weinig vertakkend struikje van 1 tot 3 m
hoog. De bladeren zijn tegenoverstaand, langgerekt
tot wel 24 cm lang en 8 cm breed. Van boven glan-
zend en van onderen met een roodviolette gloed.
Hij bloeit met eindstandige, hangende trosjes met 3
tot 15 bloemen. De bloemen zijn tot 5 cm lang. De
bloemen zijn rood tot oranjerood met een iets don-
kerder kroon. De knoppen zijn bijna vierkant. De
bessen zijn langwerpig, tot 15 mm lang. Hij groeit
op 1.600 tot 1.900 m hoogte in de vochtige nevel-
wouden van Ecuador en Peru. Hij is niet in Neder-
land aanwezig.
 

'Fuchsia nigricans'                                 Foto: Henk Hoefakker

De Belgische botanicus Jean-Jules Linden beschreef
in 1849 F. nigricans, nadat hij hem in 1843 had ver-
zameld in de Venezolaanse Andes. Linden noemde
de soort zo, vanwege zijn bijna zwartachtige (in
feite heel donkerpaarse) kroonblaadjes, wat heel
uniek is binnen deze sectie.
F. nigricans is een opgaand tot klimmend struikje
van 1 tot 3 m hoog, met breed uitgroeiende zijtak-
ken. De jonge twijgen zijn grijs-wit behaard. De bla-
deren zijn meestal drietallig, glad met verdiepte ner-
ven, elliptisch tot ovaal. De bladeren zijn verder tot
15 cm lang en 8 cm breed. De bladrand heeft kleine
kliertandjes. Hij bloeit weinig tot veel uit de boven-
ste bladoksels. De knoppen staan bijna rechtop. De

bloemen zijn totaal zo’n 3,5 cm lang. De buis en
kelkbladen zijn bleekroze, lavendel of lichtrood, de
kroon is donkerpurper. De bessen zijn cilindrisch, tot
wel 25 mm lang en 10 mm dik. Deze soort komt
verspreid of in groepen voor op lichte plekken naast
water of weg. In Venezuela op 2.100 tot 2.650 m
hoogte en in Colombia in alle delen van de
Cordilleras op 1.700 tot 2.700 m.
 
F. orientalis werd in 1982 beschreven door Paul
Berry. Hij noemde de soort naar de Oriënt ofwel het
oostelijk deel van Ecuador, omdat de soort gevon-
den werd op de lagere hellingen van de Ecuadori-
aanse Andes die overgaat in de Amazone-laagvlak-
ten.
F. orientalis is een opgaand struikje van 1 tot 2 m.
De jonge twijgen en bladeren zijn behaard. De bla-
deren zijn tegenoverstaand, soms drietallig. Ze kun-
nen tot 21 cm lang en 6 cm breed worden. De bo-
venkant van de bladeren is glanzend, borstelig en
donkergroen, de onderkant bleker en behaard. Hij
heeft een matige tot rijke bloei uit de bladoksels van
de takken en de zijtakken. De bloemen zijn niet zo
groot, tot 3 cm. De bloembuis en kelkbladen zijn
scharlaken tot oranjerood, de kelkbladen zijn rood
tot oranjerood. Hij komt voor in de lagere vochtige
bossen op 1.200 tot 2.600 m hoogte. Zover als ik
weet is deze soort niet meer in Nederland aanwezig.
 
F. pallescens is zo genoemd vanwege de bleke kleur
van de kelkbladen. Hij is oorspronkelijk verzameld
op de oostelijke hellingen van de Ecuadoriaanse
Andes in 1935 door een Duitse verzamelaar, Arnold
Schulze-Rhonhof. Hij werd beschreven door
Friedrich Diels in 1938.
Het is in het wild een goed vertakkend, laag struikje

'Fuchsia pallescens'                                Foto: Henk Hoefakker
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van 1,8 m hoog. De bladeren zijn tegenoverstaand
tot drietallig, elliptisch tot ovaal en 7 cm lang en tot
4 cm breed. Fluweelachtig donkergroen en glad tot
borstelig van boven en aan de onderkant bleker en
bijna glad. Hij bloeit weinig uit de bovenste bladok-
sels of in schermen aan de takeinden. De bloemen
zijn tot 3,5 cm lang. De bloembuis en de kelkbladen
zijn lichtroze tot bleekrood, de kroonbladen zijn op-
vallend donkerder, kastanjebruin tot donkerrood. De
bessen zijn langwerpig en worden tot 13 mm lang
en 6 mm dik en zijn purper van kleur. Hij groeit in
de vochtige bossen op 2.550 tot 2.900 m hoogte in
Ecuador en Zuid Colombia. Hier in Nederland is het
een heel lastig plantje. In de winter in de vorstvrije
kas groeit hij mooi om, zodra hij buitenkomt, lang-
zaam te verpieteren. Waarschijnlijk is dan toch de
luchtvochtigheid te laag. In het najaar begint dat
weer bij te trekken.
 
F. sylvatica is er ook een uit de Hartweg collectie die
George Bentham als een nieuwe soort heeft be-
schreven in 1845. De naam "sylvatica" is Latijn en
betekent “uit het bos”. Dat geeft aan waar Hartweg
de soort heeft gevonden, namelijk op de lagere,
bosrijke westelijke hellingen van de Pichincha vul-
kaan op de grens van Quito, de hoofdstad van Ecu-
ador.
F. sylvatica is een opgaand tot klimmend struikje
van 1 tot 2,5 m hoog. De jonge twijgen zijn grijs-
achtig van kleur, de oudere zijn bruin met afschilfe-
rende bast. Het blad is meestal drietallig en vaak te-
genoverstaand en elliptisch tot ovaal van vorm. De
bladeren zijn tot 15 cm lang en 8 cm breed. De bo-
venkant van het blad is middel- tot donkergroen
met korte, stugge haartjes, de onderzijde is bleek-

'Fuchsia sylvatica'                                  Foto: Henk Hoefakker

groen met rode gloed en korte haartjes. Hij bloeit in
lange, woekerende, eindstandige trossen, ook aan
de zijscheuten. De bloem is tot 3,5 cm lang. De
bloembuis en kelk zijn rood tot vermiljoen en de
kroon is donkerder, bloedrood.
Hij komt in Ecuador als verspreide struik voor op de
westelijke hellingen van de Andes op een hoogte
van 2.600 tot 3.100 meter. Deze soort groeit in de
nevelwouden met voorkeur voor vochtige grond in
het kreupelhout aan waterkanten en wegranden.
Ook deze soort doet het hier in de zomer minder
goed.
 
Volgende keer de petiolaris-groep.
 
Henk Hoefakker

Vriendendag 2014 in Zelhem
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Naam: Marble Crepe  82 punten 

Veredelaar: M. de Cooker 2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon of  

  in gefilterd licht 

Zaadgever: Roger de Cooker 

Stuifmeelgever: F. fulgens (tetraploid)  

Bijzonderheden: makkelijk stekkend; zelfvertakkend. 

De kroonbladen hebben wat weg van crêpepapier en 

lijken roze door sterke adering en felroze rand. 

 

Naam: Winter Hymn  78 punten 

Veredelaar: M. de Cooker 2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: klimmer/hanger voor in halfschaduw 

Zaadgever: (Göttingen x Our Ted) zelf bestoven 

Stuifmeelgever: F. inflata x F. juntasensis 

Bijzonderheden: winterbloeier met een triphylla- 

afstamming en bijzonder lange bloembuizen.  

De plant kan het beste opgebonden worden en  

bloeit de hele winter door op een koele plaats. 

 

Naam: Hage Mulan  77 punten 

Veredelaar: J.C.M. Rijkers 2014 NL 

Bloemtype: enkel 

Groeiwijze: hanger voor in de volle zon (beste) of 

                 in gefilterd licht 

Zaadgever: Gerharda’s Panache 

Stuifmeelgever: F. fulgens 

Bijzonderheden: grote bladeren met  gegolfde blad- 

randen; de plant heeft mooie roze bloemtrossen. 

 

 

 

Naam: Mystery Guest  73 punten 

Veredelaar:  

Bloemtype:  

Groeiwijze:  

Zaadgever:  

Stuifmeelgever:  

Bijzonderheden: de naam van deze genomineerde 

plant blijft nog even een groot geheim. 

Volgend jaar wordt de naam bekend gemaakt.  

                                                                                                                                              

KEURINGEN 2014   Derde keuring  

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

12 nr. 6 � December 2014



 
 

 

 
 

 
 

 

November 2014 
 
Overleden:  
Juli 2014 (per abuis niet geplaatst in de Fuchsiana van augustus) 
 
Mevrouw L. v. Gestel-van Lieshout Diessen 
De heer M. van Ginkel   Heukelum 
De heer C.J.A. Neuvel   Anna Paulowna 
De heer C. v.d. Rijt   Geffen 
De heer A.G. Visser   Dalem 
De heer J. de Vries   Barneveld 
 
November 2014 
De heer B.C. Kooij   Rozenburg 
Mevrouw J. van Loon-Remmerswaal Emmeloord 
Mevrouw M. van Oirschot  Hilvarenbeek 
De heer H. Tap    Assen 
 
Nieuwe leden: 

Juli 2014 (per abuis niet geplaatst in de Fuchsiana van augustus) 
 

De heer A.W.A. Bruins Zevenaar 
Mevrouw Y.F. Mulder Kommerzijl 
Mevrouw D.J. van der Plas-van Hulst Bathmen 
De heer S. Plantenga Twijzel 
De heer A. Sangster Utrecht 
De heer G. Twijnstra Leeuwarden 
 

November 2014 

De heer J. de Graaf  Bunschoten  Mevrouw S. Meijer-van Denzel       Ureterp 
De heer H. Hoekstra  Ureterp    De heer A. Muit        Renswoude 
De heer A.B. Kleisman  Enschede  De heer B. Smits        Keldonk 
Mevrouw W. Lap  Ureterp    De heer A. Webbe        IJmuiden 
Mevrouw T. van der Meer  Ureterp 
 
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. 

Van het ledensecretariaat
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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 extra activiteiten te kunnen
ontwikkelen is er een jubileumcommissie in het
leven geroepen. Deze commissie is nu al bezig om
van 2015 een onvergetelijk jaar te maken.
De redactie van Fuchsiana zal in de aanloop naar
2015 regelmatig aandacht aan het komende jubile-
umjaar besteden.

 
In het oktobernummer van Fuchsiana heeft u op
deze plaats kunnen lezen over de omzwervingen
van de fuchsiaplant in de zeventiende eeuw. Lang
geleden dus en zware kost met al die jaartallen
(had u vroeger op school ook zo’n hekel aan jaartal-
len?).
Deze keer een veel luchtiger onderwerp, namelijk
de naam van onze vereniging.
  
    Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
 
De naam heeft me altijd mateloos geïntrigeerd,
maar ik kom er niet achter wie de naam heeft be-
dacht. Ook in het interessante boek “Veertig
jaar Fuchsiaherinnering” staat niets over de
naamgeving vermeld.
 
De naam van de vereniging wordt vaak afgekort
weergegeven als:

Meestal struikel ik... 
 

 
   NKvF
 
Ik ben nog steeds niet in staat om die afkorting
vloeiend uit te spreken. Meestal struikel ik halverwe-
ge. Vermoedelijk over de korte v voor de lange F.
 
Het kan natuurlijk komen dat mijn Memmetaal Fries
is. Nederlands leerden we pas op de lagere school.
Toch kan ik andere afkortingen zoals KRO of NCRV
wel in een keer uit de mond krijgen.
Ik blijf uiteraard tijdens de redactievergaderingen
van Fuchsiana een hoorbaar echte Fries tussen de
dame en heren die algemeen beschaafd Nederlands
spreken. Maar dat terzijde.
 
Met de volledige naam van de vereniging, dus:
 
   Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
 
heb ik altijd wat moeite gehad met het woord
“Kring”. Dat deed me teveel denken aan de kringge-
sprekken die we als kind hadden op school. Daar
had ik het niet zo op.
 
Al mijn bedenkingen over de naam zijn mettertijd
verdwenen. De man of vrouw die de naam heeft be-
dacht was zijn/haar tijd ver vooruit.
Tegenwoordig word je op de sociale media op inter-
net bestookt met verzoeken om vriend te worden
van… terwijl je al bijna vijftig jaar vriend van de
fuchsia kan zijn.
 
Bron: Veertig jaar Fuchsiaherinnering.
 
Tekst: Dominicus Bergsma.

- Advertentie -
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'Lena Dalton', Reimers 1953 US AFS-nr.: 0169 
Afstamming: onbekend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Amerikaanse veredelaar Reimers bracht 'Lena Dalton' in 1953 in omloop, gevolgd door nog vier andere
 
cultivars in de jaren daarop, die zeker niet zo populair geworden zijn als dit juweeltje. Die populariteit mag
 
ook blijken uit het aantal veredelaars dat de plant zowel als zaad- en als pollendrager heeft gebruikt.
 
De kroon die van donkerblauw naar lichtviolet verkleurt zal daar zeker toe hebben aangezet, maar ook de
 
bij fuchsiacultivars vrij zeldzame dwerggroei.
 
De plant groeit als een bossig goed vertakt opgaand struikje, waarvan een aardig klein kroonboompje is te
 
vormen. Nadeel van deze dwerggroei met klein dicht op elkaar staand blad is gevoeligheid voor spint.
 
Daarom is de gegeven raad in onze losbladige cultivarlijst om de plant een plaatsje in de schaduw te
 
geven, waar natuurlijk de luchtvochtigheid wat hoger is, een aanrader. Spint houdt nu eenmaal van 
 
droogte en warmte. Zo kan ook regelmatig sproeien erger voorkomen.                                            
 
 
H.J. de Graaff.                    
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'Lena Dalton' Foto: Sigrid van Schaik
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'Evenstar' Foto: Sigrid van Schaik
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'Evenstar', de Graaff 2005 NL AFS-nr.: 6248
Afstamming: 'Gerharda's Panache' x 'Gerharda's Panache'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zou een natuurlijke hanger met bloemen niet eens in duidelijke schermen verwachten van een
 
dergelijke kruising? De bloemkleur verraadt echter de afkomst van ouders met een Schufia-achtergrond, in
 
dit geval Fuchsia paniculata, en ook de bloemvorm is niet die van een standaardfuchsia. Natuurlijk valt
 
nooit uit te sluiten dat een baldadig insect roet in het eten heeft gegooid, wat ondanks een hoge fertiliteit
 
van 'Gerharda's Panache' altijd mogelijk blijft. Bij ons mensen bewijs je dan het vaderschap via DNA,
 
maar daar zijn we met onze fuchsia's nog niet aan toe. Hooguit kunnen we kijken of het chromosoom-
 
aantal, dat 44 moet zijn, klopt. Maar dat zegt niet alles. Hoewel 'Evenstar' al vorig jaar door de redactie
 
van Fuchsiana was geselecteerd als mogelijke kleurenplaat, koos ik pas nu, op de valreep van 2015,
 
voor deze aanwinst. De plant viel me namelijk, in dit voor fuchsia's toch wat vreemde jaar, op door
 
het ondanks alles geweldig te doen. Alleen de hagelbui en de storm onlangs maakten een eind aan
 
de "sterretjesparade". 'Evenstar' is rijkbloeiend, zelfvertakkend en zeer geschikt voor een hangbak.
 
Halfschaduw heeft vooral gezien de tere bloemkleur, bij nadere beschouwing met een naar donker
 
uitlopende rand van de kroonbladen, de voorkeur.
 
 
H.J. de Graaff.
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Product of Holland CXCIII

Toen we op 10 oktober de bollenmarkt bezochten
op het terrein van de Keukenhof, maakten we een
extra ommetje voor onze jaarlijkse "bedevaart" naar
de aanplant van F. magellanica var. alba, die zich
nog steeds goed weet te handhaven als enige van
de winterhardencollectie die Cees Spek ons toenter-
tijd wist te leveren. De planten bloeiden dit jaar
vanaf april en zullen het zeker tot de eerste - hier
late - nachtvorst volhouden.
 
"Toentertijd" was 1999 en dat brengt me op de laat-
ste Nationale Tentoonstelling dat jaar tijdens de Zo-
merhof in Lisse. Tenslotte is deze stille tijd voor
onze planten ideaal voor een terugblik. De aanloop
naar de NT ’99 was moeizaam. De traditie volgend
zochten we eerst naar geschikte kasteeltuinen, maar
die werden niet gevonden. Financieel was de NKvF
niet zo sterk meer, dus veel bokkesprongen konden
we niet meer maken en die kasteeltuinen wilden
aan ons verdienen. Aansluiting bij de plantenshow
van Maarten Appel mislukte door wederzijdse eisen.
Toen hoorde ik dat de voorjaarsbolbloemententoon-
stelling Keukenhof ook een zomertentoonstelling
wilde beginnen.

 
Bij het eerste contact met de toenmalige directeur,
de heer Koster, was die meteen positief, want zoals
hij zei: "het product Fuchsia misten ze nog". Samen
met de toenmalige vice-voorzitter Henk Takken
kwamen we met de heer Koster tot de afspraak
waarmee ik al jarenlang ervaring had bij de Fuchsia-
den: Wij leveren de planten en de mensen, de Keu-
kenhof zorgt voor de rest. Dat hield in dat wij ook
geldelijke steun kregen omdat we geen entree kon-
den heffen. De raad van bestuur van de Keukenhof
was daar wat zuinig over. Ze dachten dat ze via de
veiling veel voordeliger uit zouden zijn. Echter toen
de tentoonstelling begon was hun voorzitter één van
de eersten die verklaarde dat hij van zo'n show niet
had durven dromen.

 

 
Toch kwamen we wel voor problemen te staan. De
planten moesten niet 10 maar 32 dagen in een bos-
achtige omgeving de show maken en dat betekende
dat halverwege september, toen de show eindigde
door een tekort aan daglicht, bij veel planten de
bloei terugliep. Aanvankelijk was het plan, dat ook
personeel van de Keukenhof bij de verzorging zou
helpen. Daar kwam echter niets van, al was het al-
leen al omdat die bollenspecialisten met zoveel hen
onbekende gewassen werden geconfronteerd die
gek genoeg voortdurend water moesten hebben,
dat ze hun handen vol hadden. Dan zorgde een do-
seerfout bij een onkruidbestrijdingsmiddel (maar
één nulletje verkeerd) dat de hele dahlia aanplant
werd doodgespoten en door aangekochte bloeiende
planten vervangen moest worden. Dat had tot ge-
volg dat het geld voor public relations op was terwijl
over de hele wereld, tot in Vietnam toe, waar mijn
zoon op vakantie was, reclame werd gemaakt, maar
tijdens de tentoonstelling op dit gebied vrijwel niets
meer gebeurde.
 
Het aantal bezoekers overtrof, mede dankzij de
fuchsia-inbreng, alle verwachtingen. Het jaar daarop
zonder de inbreng van de NKvF (we zouden het niet
gekund hebben) liep dat sterk terug en dat luidde
het einde in van het Zomerhofexperiment. Met ge-
noegen denk ik terug aan onze laatste Nationale
Tentoonstelling die grotendeels een experiment
was, gebaseerd op de ervaringen bij de binnenten-
toonstellingen, eertijds bekend als de Fuchsiaden
van de regio Rijnland. Ook nu hadden we een fuch-
sialore en fuchsiakunst expositie. De sobere opzet
voor de medewerkers, zonder verstrekte maaltijden
maar met een boterhammetje van thuis en geen ki-
lometervergoeding, maar slechts een benzinever-
goeding, kwam daar vandaan. Toch was het voor
hen net zo goed een feest.
 
Speciaal denk ik aan de liefhebbers uit Brabant die
naast de leden van omringende regio's trouw elke
dag in een hitteperiode verschenen om de planten
in conditie te houden. In de laatste dagen voor het
nieuwe jaar moeten we natuurlijk niet alleen terug-
kijken, maar ons ook verheugen op het komende
jaar. Ik wens u en uw naasten, uw huisdieren en
gekoesterde planten een gezond en gelukkig 2015.
 
Lisse, 4 november 2014 
 
H.J. de Graaff.
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Fuchsia’s in Aquarel – 81 Aat van Wijk

‘Marinka’ Rozain-Boucharlet 1902 FR; NKF 1607.
 
Afstamming onbekend. Als er al geen ‘Golden Marinka’ bestond zou ik deze fraaie fuchsia een ‘gouwe ouwe’ willen
noemen. De bloem is vrijwel eenkleurig rood. De plant vertakt goed. Rode vlekken op het blad zijn te voorkomen door
de plant uit de tocht te houden en plotselinge daling van temperatuur te voorkomen. De plant is uitermate ge-
schikt om in een basket te kweken.
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Kasteel Buchlovice

  

In de aanloop naar de vergadering van Eurofuchsia
op 4-7 september 2014 in Wenen, hebben Renee en
ondergetekende een bezoek gebracht aan Buchlovi-
ce in Tsjechië. Buchlovice is een dorpje met onge-
veer 2500 inwoners en het ligt in het zuidoosten van
Tsjechië, ongeveer 240 km ten zuid-oosten van
Praag en 140 km ten noorden van Wenen.
 
Het dorp zelf stelt eigenlijk niet veel voor. Het gehe-
le dorpsaanzicht wordt bepaald door een muur
waarbinnen niet duidelijk zichtbaar, toch een prach-
tig kasteeltje is gelegen. Het kasteel is in het begin
van de 18e eeuw gebouwd door ene Jan Detrich
van Petrwald voor zijn blijkbaar Italiaanse vrouw om
de overgang van het zonnige Italië naar Buchlovice
voor haar niet te groot te maken. Het is dan ook
een klein stukje Italië geworden in het hart van Zuid
Moravië. Volgens de folder één van de mooiste
voorbeelden van Italiaanse villa’s in barokstijl mid-
den in agrarisch gebied in Centraal Europa.
Geachte lezer, bent u daar nog?
Wat bezielde ons om in de stromende regen die
omweg te maken?
Toch zeker niet het kasteeltje? Tenslotte wonen we
“onder de rook” van kasteel Haarzuilens dat natuur-
lijk een stuk minder Italiaans is maar ook heel wat
kilometers dichterbij…
Maar wat was het dan wel dat ons trok?
 
Een paar jaar geleden zag Jan de Groot, vice-voor-
zitter van onze Botanische Groep, al googelend op
het internet dat men in Buchlovice een fuchsia-col-
lectie heeft. Vervolgens is er contact gelegd en zijn
er inmiddels ook onderling stekken uitgewisseld!
Een beetje fuchsialiefhebber zal kunnen begrijpen
dat we, toch al op weg naar Wenen, onze nieuws-

gierigheid niet konden bedwingen en de collectie
met eigen ogen wilden zien.
Een apart gedeelte van de grote tuin die het kasteel
omringt blijkt gereserveerd voor een behoorlijk
grote fuchsia-collectie. Er is een tuinvrouw, niet En-
gels sprekend, die zich er volledig over ontfermt.
Vanaf juni tot en met september is de fuchsia-col-
lectie te bewonderen en kan men er ook planten
kopen.
Er is een grote schaduwhal gemaakt (let wel, het
kan er in de zomer behoorlijk heet worden!), waar
de bloeiende fuchsia’s op alfabetische volgorde aan
een ijzeren hekwerk hangen. Aan de voet van het
hekwerk staan bakken met corresponderende fuch-
siastekken in 9 cm potten, al of niet met een bloe-
metje, voor de verkoop. Er hangt een subtiel bordje
bij met een pictogram waarop wordt aangegeven
dat zelf stekken nemen mogelijk wordt bestraft met
hand afhakken(!). Het is ook zonder het bordje veel
verleidelijker om gewoon bewortelde stekken te
kopen, want voor de prijs in Tsjechische kronen
hoef je het beslist niet te laten.
 
De collectie bestaat uit cultivars en botanische soor-
ten. Wat de cultivars betreft viel op dat er zowel
hele oude cultivars staan, van voor 1900, als een
flink aantal “modernere”. Enigszins schokkend voor
een veredelaar als ik was de constatering dat veel
van die oude rassen echt heel mooi zijn en na al die
jaren nog steeds niet onderdoen voor of overtroffen
worden door de nieuwere...
Het assortiment is heel breed met cultivars van ver-
edelaars van zeer veel verschillende landen! Uiter-
aard ook uit Nederland. Zo bloeide er een mooie
'Pangea' van Hans van der Post, maar ook van Her-
man de Graaff o.a. 'Gerharda’s Aubergine', van Eg-
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bert Dijkstra o.a. 'Adinda' en 'Henkelly’s Elegantie'
van Henk Spierings. Het is de moeite waard om
eens op hun vernieuwde website te kijken:
www.en.fuchsie-buchlovice.eu
Nadat we zelf een tijdje hadden gesnuffeld tussen
de planten werd het tijd eens te kijken of we ie-
mand te spreken konden krijgen. We hadden onze
komst wel via internet aangekondigd, maar er was
niemand te zien.
Het was niet gemakkelijk om degene met wie ik
contact had gehad te spreken te krijgen, want er
was ‘hoog bezoek’ in het kasteel. Uiteindelijk is het
toch gelukt om de persoon te ontmoeten die de
mailbox beheert en de enige is die Engels spreekt
op het terrein. Zij diende als tolk bij ons gesprek
met degene die in de tuin verantwoordelijk is en
verstand heeft van de fuchsia’s. Leuk was het om te
horen dat ze direct vroegen of we Herman de Graaff
kennen en of we hem de groeten willen doen. Bij
deze dus, Herman! Je hebt blijkbaar ook een keer
een bezoek gebracht aan Buchlovice en daarbij be-
hoorlijk indruk gemaakt.

 

Kasteel Buchlovice (2)

 
De beide dames waren duidelijk blij weer eens ie-
mand te ontmoeten uit de fuchsiawereld. Ze vertel-
den dat ze graag de botanische collectie verder wil-
len uitbreiden. Ze waren bovendien onzeker over de
naamgeving en vroegen of we wilden kijken of de
species wel goed op naam waren gebracht. We heb-
ben de hele botanische collectie bekeken, beoor-
deeld en van commentaar voorzien en er is inmid-
dels een mail gestuurd met een lijst waarop aange-
geven welke namen volgens mij juist en welke on-
juist waren.

 
Vervolgens: op naar de Eurofuchsia bijeenkomst.
Daar wist een aantal Oostenrijkse en Duitse deelne-
mers wel van het bestaan van een eerder initiatief
in Buchlovice, maar er heerste de veronderstelling
dat het geheel intussen hopeloos verwaarloosd was.
De communicatie is ook vrij lastig; wij hebben in de
tuin of op het kasteel ook verder niemand kunnen
betrappen op bijvoorbeeld een woordje Duits.
We hebben de indruk dat het enthousiasme om de
collectie nog beter op poten te krijgen en in stand te
houden groot is, maar het is wel een misschien iets
te goed bewaard geheim tot op heden.
 
Voor diegenen onder u die misschien toch iets meer
van het kasteel willen weten: het bestaat uit twee
symmetrische tegenover elkaar liggende gebouwen,
die een binnenplaats omgeven met in het midden
een fontein. Het geheel wordt omgeven door een
Franse tuin met gazons en geschoren heggen en
een prachtig park in Engelse stijl, met een goed ge-
documenteerde collectie van zeldzame bomen en
heesters. In het kasteeltje hebben we ons laten
rondleiden (met Tsjechische uitleg). Ik heb niet zo-
veel met zalen vol oude kasten, tafels, stoelen en
ander antiek meubilair, maar dit was wel erg mooi,
vooral ook door de bijzondere schilderingen op het
plafond (door een Italiaanse schilder) en de ruime
muziekzaal met uitzicht op de tuin. Indrukwekkend
en de moeite waard, mocht u ook eens in de buurt
zijn!
 
Gerard Rosema.
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Paleis Schönbrunn

EUROFUCHSIA 2014 in Wenen

Van Buchlovice zijn we 4 september naar Wenen
vertrokken om de Eurofuchsiavergadering bij te
wonen. Dit jaar werd het georganiseerd door de
DDFGG (Deutsche Dahlien, Fuchsien und Gladiolen
Gesellschaft) samen met de ŐGGF (Ősterreicher
Gartenbau Geselllschaft, Fuchsien).
 
Voor wie dit niet weet: Eurofuchsia is een organisa-
tie waarin verschillende Europese landen samenwer-
ken. We houden elkaar op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen en wisselen ervaring, artikelen, fo-
to’s en fuchsia-soorten uit. Deze keer vond de jaar-
lijkse bijeenkomst plaats van 4 tot 7 september in
Wenen en waren er deelnemers uit Noorwegen, De-
nemarken, Ierland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland
en dus ook Nederland, Duitsland en Oostenrijk.
Voor liefhebbers van planten (incl. fuchsia’s) en tui-
nen was er veel moois te zien.
 
5 september, de eerste dag stond in het teken van
kennismaken met nieuwe deelnemers of weer even
bijpraten met de oude bekenden op het terrein van

het beroemde Paleis Schönbrunn.
We kregen daar drie rondleidingen. Allereerst in het
schitterende geheel gerestaureerde Palmhuis, dat
nog niet voor het gewone publiek maar speciaal
voor ons was opengesteld. Even buiten het Palm-
huis stond de fuchsia-collectie er jammer genoeg
armzalig bij. Onder andere de hete zomer was daar
debet aan. Elders op het grote terrein hebben we
een kassencomplex bezichtigd dat niet voor publiek
wordt opengesteld. Er staan diverse zeer bijzondere
plantencollecties van onder andere orchideeën, die
zelfs nog niet op naam zijn gebracht. Ook kon je de
uitgebreide citruscollectie bewonderen en een bij-

zondere succulenten- en cactuscollectie met enige
zeer oude exemplaren.
De kassen zijn voornamelijk bedoeld om planten op
te kweken voor het Palmhuis, mochten daar planten
wegvallen. Ze dienen ook als opleidingsplaats voor
leerlingen van de nabijgelegen tuinbouwschool.
 
Zaterdag 6 september hadden we de officiële verga-
dering met de afgevaardigden uit de verschillende
landen.
 
Manfried Kleinau, secretaris van Eurofuchsia, ging
daarbij uitgebreid in op de prettige samenwerking
met de Oostenrijkse vereniging. Hij benadrukte dat
samenwerking in deze tijd, waarin de belangstelling
voor de fuchsia nog steeds afneemt, bijna een
noodzaak wordt.
Hij schetste hoe de DDFGG van een fuchsiavereni-
ging is uitgegroeid tot een vereniging waar ook de
Dahlia, Gladiool, Pelargonium, Brugmansia’s en an-
dere kuipplantenliefhebbers een plek hebben gevon-
den. Het is uiteraard geleidelijk gegaan, maar nu
wel een doorslaand succes!
Misschien iets waar we ook in Nederland aan zou-
den kunnen denken. Ook hier hebben we aparte Pe-
largonium-, Orangerie-, Lathyrusverenigingen etc.
Immers, we zijn plantenliefhebbers en de meesten
van ons houden niet uitsluitend van fuchsia’s.
Tevens werken Duitsland (DDFGG) en Oostenrijk
(ŐGGF) nu samen op het gebied van het jaarboek
en de 2-maandelijkse "Rundbrief". Manfried stelde
voor om ook in Eurofuchsiaverband nog meer
samen te gaan doen.
 
Het komende jaar zal er aan een manier worden ge-
werkt om alle artikelen, foto’s etc. van de diverse

Het Palmhuis
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aangesloten verenigingen op één of andere wijze in
de cloud onder te brengen. Het idee is dat elk land
daar, via een wachtwoord, datgene kan halen wat
hij wil gebruiken voor haar vereniging.
 
Een ander belangrijk punt dat aan de orde kwam is
een mogelijke hertoetreding van de BFS (British
Fuchsia Society) tot Eurofuchsia.
In zijn contact met Manfried liet Peter Holloway van
de BFS weten onder voorwaarden wel weer lid te
willen worden van Eurofuchsia. De leden van Euro-
fuchsia mogen dan hun nieuwe fuchsia’s europees
registreren, zonder kosten, als Engeland in ruil daar-
voor geen contributie aan Eurofuchsia hoeft te beta-
len.
De gedelegeerden konden zich hier niet in vinden.
Voorgesteld is om Peter Holloway uit te nodigen
voor de Eurofuchsiameeting in 2015 om verder over

Overzicht winterhardheidsproef

Detail winterhardheidsproef

dit voorstel te komen praten.
 
Vervolgens gaf de Franse delegatie een overzicht
van de galmijtsituatie in Frankrijk (zie pagina 26).
 
Na de vrij korte vergadering brachten we een be-
zoek aan het onderzoekcentrum HBLFA (Höheren
Bundeslehr- und Forschungsanstalt), waar Andreas
Fellner, onze gastheer van de ŐGGF, onderzoek
doet naar winterhardheid bij fuchsia’s. Het onder-
zoek liep nog niet zo lang en ook hier waren de af-
gelopen 2 winters niet representatief geweest (zie
foto’s).
 
In de middag hebben we een bezoek gebracht aan
de Alpen Garten en de Botanische tuin van de Uni-
versiteit van Wenen. Ook daar 2 rondleidingen.
Vooral de Botanische tuin is zeer de moeite waard,
met een heel breed assortiment aan bijzondere
planten.
 
Volgend jaar is de NKvF gastheer van de
Eurofuchsiabijeenkomst!
Deze zal plaatsvinden in Utrecht en gedeeltelijk sa-
menvallen met onze jubileumviering in augustus
2015. Piet van Grondelle en ondergetekende zijn al
bezig met de organisatie.
 
Gerard Rosema.

EUROFUCHSIA 2014 in Wenen (2)

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

24 nr. 6 � December 2014



Het is onmogelijk om de plaag uit te roeien, maar
de situatie begint zich wel te stabiliseren. Dit komt
vooral doordat fuchsiakwekers en liefhebbers de
strikte regels in acht nemen.
In Bretagne is geen nieuwe uitbraak geweest, met
name niet in Zuid Finistère, maar volgens de kwe-
kers worden er wel duidelijk minder fuchsia’s ver-
kocht sinds het verschijnen van Aculops.
Daar staat tegenover dat de mijt nog voorkomt in
Pays de Loire, Nantes, Pornic o.a. in Côte d'Armor
(regio Paimpol) met alleen een late verschijning op
F. corallina, verder op F. magellanica var. alba en
Whiteknights Pearl in de Morbihan (Vannes region)

Rapportage vanuit de SNHF sectie Fuchsia
en Pelargonium te Parijs ten behoeve van
de EUROFUCHSIA-vergadering in Wenen op
4-9-2014.

 

 

en Ille-et-Vilaine. In het zuiden van Normandië komt
de galmijt voor op sommige winterharde fuchsia’s
buiten.
Op de fuchsiacollecties van Chèvreloup en Rouen
werd de plaag zorgvuldig bestreden en die collecties
zijn nu gezond. De enorme inspanning is succesvol
geweest maar we moeten erg waakzaam blijven en
continu blijven monitoren.
Er moet meer ruchtbaarheid gegeven worden met
duidelijke informatie en communicatie, in het bijzon-
der met betrekking tot de te nemen maatregelen,
om Aculops vermeerdering tegen te gaan.
Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen over de leefwijze van de galmijt om zo
een effectief strijdplan te ontwikkelen.
Het lopende onderzoek zal ons mogelijk nieuwe be-
strijdingsstrategieën tegen de galmijt opleveren.
 
Simone Lomet SNHF Parijs.

Vriendendag 2014 in Zelhem

Aculops fuchsiae (Galmijt) situatie
in augustus 2014 in Frankrijk
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Fotopuzzel - 76
 

 

 

 
 
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes: 
 
1. ‘Alberttina’ 
2. ‘Anjo’ 
3. ‘Anton Schreuder’ 
4. ‘Liz’ 
5. ‘Alison Patricia’ 
6. ‘Micky Goult’ 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

1        2                       3  
 
      

Uw oplossing vóór 7 januari 2015 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. 
 
In de Fuchsiana van oktober 2014 staat op pagina 21 de oplossing van fotopuzzel 75 
vermeld. Voor degenen die dit gemist hebben toch nog even hierbij de uitslag: 
 
Foto nr. 1: ‘Alfie’ 
Foto nr. 2: ‘Maori Maid’ 
Foto nr. 3: ‘Nequita’ 
 
Helaas zijn er geen goede oplossingen ontvangen. 
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HOE ONZE NEDERLANDSE KRING VAN FUCHSIAVRIENDEN ONTSTOND 

In augustus 1964 stond er een stukje van mevrouw Mieke Meursing in Groei en Bloei. 
Ze had een bezoek gebracht aan een fuchsiashow van de Britse fuchsiavereniging. 
Ze was daar zo van onder de indruk dat ze een stukje liet plaatsen of er niet meer fuchsialiefhebbers in 

Nederland waren en of het niet mogelijk was om ook in Nederland een 
fuchsiavereniging op te richten. 
Ze nam contact op met de heer Van Delen en deze deelde mede dat hij hier al 
druk mee bezig was. 
Verder had ze contact gehad met de heer Roks en met z’n drieën werd een 
bijeenkomst gehouden in de stationsrestauratie in Rotterdam. 
Daar werd besloten tot oprichting van de ,,Nederlandse Kring van 
Fuchsiavrienden’’. 
Mevrouw M. Meursing als voorzitter, de heer Delen als secretaris en de heer 
Roks als penningmeester. 

Mevrouw Mieke Meursing 

 
Op 1 mei 1965 was de eerste algemene vergadering in Hotel Terminus in Utrecht. 
In de zomer van 1966 telde de vereniging reeds 200 leden.  
De eerste tentoonstelling in 1966 in de Hortus te Leiden leverde een verdubbeling op van het aantal 
leden en na de tweede show in 1968 in Bloemendaal, op landgoed Elswout, telde de NKvF al 750 leden. 
 
In 1970, de heer N. Aalhuizen was toen de nieuwe voorzitter, werd het eerste lustrum gevierd met een 
grote fuchsiashow in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. 
Op 13 augustus om twee uur in de middag werd de show geopend door de Commissaris der Koningin in 
Zuid-Holland. 
Na drie en een halve dag waren er 5.998 bezoekers geweest en 121 nieuwe leden ingeschreven. 
Ondanks dat er volgens de organisatie te weinig belangstelling was, heeft volgens de voorzitter deze 
lustrumshow er wel toe bijgedragen dat de fuchsia weer eens in alle pracht en kleur onder de ogen van 
de mensen was geweest. 
De tentoonstelling was dus een geslaagd fuchsia-evenement. 
 
In 1975, bij de tweede lustrumviering, was het ledental uitgegroeid tot 1.000 leden. 
 
Op de jaarvergadering werd aan de voorzitter, de heer Aalhuizen, als dank voor het vele werk dat hij in 
zijn toen al zevenjarig voorzitterschap gedaan had, een plant aangeboden met de naam ‘NICOLAAS 
AALHUIZEN’. De voorzitter ging akkoord met deze naamgeving. 
 
Ook dit keer werd besloten dit te vieren met een nationale tentoonstelling in het park van Slot Zeist van 
6  tot en met 10 augustus 1975. 
Een tentoonstelling waar fuchsia’s uit het hele land bijeengebracht, en gearrangeerd door Leo de Kok 
onder de oude beukenopstand, een schitterend kleurenspel te zien gaven. 
Ondanks de grote hitte hebben 7.543 bezoekers en 652 leden, onder uitroepen van bewondering, onze 
planten op de tentoonstelling bekeken. 
Er hadden zich 155 nieuwe leden aangemeld. 
 
In de volgende Fuchsiana meer over fuchsiashows vanaf 1980. 
 
 
Huub Steeghs. 
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 3: Verslag ledenvergadering 15 maart 2014. Agenda najaarsleden-
vergadering op 25 oktober 2014. Snoeidemonstraties en Powerpointpresentatie "Vele gezichten van Afrika"
tijdens de najaarsvergadering. Nieuwjaarsreceptie 2015 op 10 januari 2015 in “De Vallei”, Schoterlandse-
weg 20 te Oudehorne. Belevenissen tussen huis en heg (19) "De tuin in het digitale tijdperk". Verslag en
foto's uitstapje op 13 augustus 2014. Verslag van de floraliakeuring op 13 september 2014.

'Bell'npraoties' (Regio 3, Drenthe) nr. 3: Agenda najaarsbijeenkomst op 4 oktober 2014. Verslag busreis
15 juli 2014. Verslag tuinentocht. Verslag fuchsiakeuring 2014.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 4: Een nieuwe fuchsia vernoemd naar Jan Workel. Ver-
slag busreis naar Drenthe en Groningen op 2 augustus 2014. TuinExpo Luttenberg van 27 februari 2015 tot
en met 2 maart 2015. De zomershows. Verslag dia-lezing van de heer W. van Vliet over Lathyrus op 22
september 2014. In memoriam de heer Frans Stoolhuis.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Verslag met foto's van de fuchsiashow van 4 tot en met
7 september 2014 bij museumboerderij "Smedekinck" in Zelhem. Prijzen fuchsiawedstrijd 7 september
2014.
 
'De Veluwse Fuchsia-bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 6: Verslag bezoek aan de NKvF-Vriendendag op 6
september 2014. Hans van de Beek Trofee 2014. Verslag lezing op 11 oktober 2014 door de heer Fred van
Wijk over zijn bezoek aan Canada in 2009.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 6: Verslag bijeenkomst 13 september 2014. Toelich-
ting bijeenkomst en lezing 1 november 2014. Verslag Vriendendag en landelijke wedstrijden 2014. Uitsla-
gen landelijke en clubwedstrijden. Verslag open tuin in Heerjansdam. Veredelresultaten Hans van Aspert
(6). "On"kruiden (31). Voor u gelezen: de onbekende 'geboorte’ van de Pelargonium & Geranium Vereni-
ging uit onze NKvF. Plantjes kweken onder kunstlicht. Vogels in de tuin deel 8: De Lijster.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 4: Verslag busreis naar de Vriendendag op 6 september
2014. Verslag bijeenkomst 20 september 2014. Artikel over roest door Coen Bakker. Nieuwe fuchsiasoor-
ten. Snoeien van fuchsia's.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Uitnodiging ledenbijeen-
komst op maandag 6 oktober 2014. Verslag en foto's van de busreis op 23 mei 2014. Verslag en foto's bar-
becue juni 2014. Methode van opkweken van wedstrijdstekken door Menso Rappoldt. Fuchsialore. In me-
moriam Lettie Klein. Tips tegen slakken.
 
'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 6: Activiteitenkalender 2015. Verslag bestuursvergade-
ring 8 juli 2014. Verslag najaarsbijeenkomst 20 september 2014.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 9: Verslag busreis 23 augustus 2014. Verslag stekkenkeuring op 13
september 2014. Regioprogramma.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Verslag en foto's van de fuchsiashow 24 juli tot en met 26 juli
2014. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 25 oktober 2014. Verslag open tuin op 13 september bij de fami-
lie Boom in Bergambacht. Verslag en foto's barbecue op 20 september 2014. Wat houdt EuroFuchsia in?
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 3: Uitslag van de wedstrijdplant en vrije inzending
planten. Activiteitenagenda 2014/2015. Stamboomonderzoek. In memoriam Rien van Ginkel. Fuchsia in
woord en beeld: Rose of Castile Improved. Snoeiochtend in Leerbroek op 18 oktober 2014. Uitnodiging na-
jaarsbijeenkomst op 25 oktober 2014. Verslag busreis 6 september 2014 naar de Vriendendag in Zelhem.
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't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Agenda  najaarsbijeenkomst 25 oktober 2014. Ver-
slag najaarsbijeenkomst 12 oktober 2013. Verslag deelname aan markten in 2014. Verslag bezoek open
tuindagen 2014. Verslag bezoek aan de show van regio 6 en Vriendendag op 6 september 2014.
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 3: Verslag open tuin op 20 juli 2014. Verslag fietstocht –
opkweekwedstrijd – buffet op 16 augustus 2014. Fuchsiashow 2015 bij Groenrijk in Veldhoven van 11 tot
en met 19 juli 2015.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 26, Zuid Oost Brabant) nr. 5: Verslag en foto's beugelmiddag op 27 september
2014. Busreis 2015 op 8 augustus 2014.
 

                                                                    - Advertentie -

 
Fuchsia Extra Vaganza is het terugkerend evenement
van Stichting Epric waarbij van meer dan 100 ver-
schillende Fuchsia soorten stekken aangeboden wor-
den voor de prijs van Euro 0,50 per stuk.
Stichting Epric is een niet commerciële werkerva-
ringsplek waar men 30 mensen begeleidt met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. In de kassen van Stichting
Epric leren deze mensen weer de dagelijkse dingen
die wij zo gewoon vinden. Daarnaast een stukje rust
en geborgenheid, met dit alles samen creëren wij een
veilige werkplek. Er is geen werkdruk. Met de op-
brengst van de Fuchsia verkoop kunnen we de plekken van de mensen in deze moeilijke economische tijd
handhaven. Gratis inkom. Epric, Nieuwediep 9a, NL- 6851 GB Huissen, van 10 - 17 uur. Tel.: 026-3250959,
www.epric.org.
 

BETALING CONTRIBUTIE 2015
 
Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 26,00 voor
2015 te betalen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internet bankieren gaat beta-
len vergeet dan vooral niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro.
Dit voorkomt dat u een herinnering in de bus krijgt. Het is namelijk niet mogelijk om uw betaling te
verwerken als het lidnummer niet bekend is. Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuis-
gebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij.
 
MAAK UW BETALING ALLEEN OVER OP ING Bank nr. NL32INGB0001691900 t.n.v. Ned. Kring van
Fuchsiavrienden te Liempde.
 
Onder diegenen waarvan de contributie voor 1 januari binnen is worden drie bonnen ter waarde van
€ 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel.
 
Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00.
Het nieuwe lid ontvangt het mooie boekje “Leven met Fuchsia’s”.
 
Tiny v.d. Sande, ledensecretaris.
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December 2014 
 
13    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
Januari 2015 
 
09    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 8, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst en dialezing door de heer en mevrouw Maassen.
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsreceptie.
17    Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
17    Regio 18, Delfland. Nieuwjaarsbijenkomst.
19    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
24    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst in Beinsdorp. Lezing door Piet Zonneveld over
        Agapanthus-planten.
 
Februari 2015 
 
27 t/m 2 maart  Regio 5, Twente-Salland. Regio-promotiedagen tijdens TuinExpo te Luttenberg.
28    Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
07    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Hans Kramer.
27 en 28  Stichting Epric, Fuchsia Extra Vaganza, Nieuwediep 9a te Huissen.
 
Maart 2015 
 
14    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
19    Regio 6, Oost-Gelderland. Ledenvergadering.
21    Regio 8, Zuid-Gelre. Algemene ledenvergadering.
21    Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering.
21    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
23    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
28    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
 
Mei 2015 
 
02    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
09    Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.
09    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
11    Regio 5, Twente-Salland. Algemene Ledenbijeenkomst.
13    Regio 17, Rijnland. Maken hanging baskets.
16    Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt.
23    Regio 11, Noord-Holland Midden. Bijeenkomst.
 
Juli 2015 
 
11 t/m 19   Regio 25, De Kempen. Fuchsiashow bij "Groenrijk de Heikant" te Veldhoven.
17 t/m 22   Regio 5, Twente-Salland. Jubileumshow 30 jaar regio 5 bij Museumboerderij
                    'De Wendezoele' in Ambt Delden.
 
Augustus 2015 
 
06 t/m 09  NKvF, Fuchsiashow ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
08    NKvF, Vriendendag.
08    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Busreis naar de Vriendendag in de Botanische Tuinen te Utrecht.

Kalender
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- Advertentie -

In 2015 gaan we op verzoek naar het Midden Zui-
den van Engeland. De reis heet "Lady Gardeners".
Een aantal van de tuinen die we bezoeken heeft een
eigenaresse, vandaar de naam. De reis wordt ge-
houden van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 1
juli 2015. 
We bezoeken o.a.
- Bramdean House met een van de mooiste dubbele
  borders van Engeland.
- Osborne House waar koningin Victoria woonde.
  Het huis wordt ook bezocht.
- Longstock Park Water Garden en wordt wel de

Tuinenreis 2015

  mooiste watertuin ter wereld genoemd.
- The Manor House, een remake van een Jekyll
  Garden. Alsof je voor een schilderij staat.
- Heale Gardens, dit is een typische English Country
  Garden.
Dit is slechts een greep uit het aantal tuinen die we
gaan bezoeken.
Meer weten?
Stuur een mail naar P.vandenelshout@onsnet.nu of
bel voor meer inlichtingen.
Voor foto's van de tuinen kijk op www.europesetui-
nen.nl, Tuinen in Zuid Engeland.
 
Flip v.d. Elshout, tel. 040-2833356
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'Herps Geschut'                                                                                                                                        Foto: Sjaak Loef
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