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Catalogus 2015 met vele nieuwe Fuchsia’s en pelargoniums, 
verkrijgbaar door €6,50 over te maken op iban NL31RABO0154673951
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana
 
Kopij voor het APRIL-NUMMER van 2015 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag, 4 maart 2015 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinx-
veen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
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Van de voorzitter

 
De donkere dagen zijn voorbij gegaan. Het jaar 2015 is aangebroken.
Velen zeggen dat je moet terug kijken naar het afgelopen jaar. Maar dat is het verleden en
van het verleden moeten we alleen van onze fouten leren.
Ik kijk liever naar de toekomst en die ziet er rooskleurig uit.
Door de zachte winter (op een paar dagen rond nieuwjaar na) krijgen we weer een prachtig
fuchsiajaar, want rond nieuwjaar was het reeds een en al nieuw leven in de kas. Alles was
groen omdat alle fuchsia’s flink waren uitgelopen.
Ook kunnen we dit jaar een prachtig verenigingsjaar tegemoet zien. Zo staan er in diverse re-
gio’s shows op het programma en natuurlijk onze eigen jubileumshow op 6, 7, 8 en 9 augus-
tus in de Botanische Tuinen in Utrecht.

Dit gaat een hele happening worden. Ook verheug ik me op de jubilarissen die ik tijdens de NKvF-dag op 8 augustus
mag onderscheiden met de gouden speld.
Ook zal er die dag terug gekeken worden naar de grondleggers van de NKvF. Daarvoor zal ik de archieven van onze
vereniging moeten gaan raadplegen. Zo ziet u maar, er is nog voldoende te doen voor een prachtig verenigingsjaar.
 
Een leuke anekdote is misschien dat ik dit jaar als één van de kerstcadeaus van mijn dochter een emmer olifanten-
poep heb gekregen om daarmee met mijn fuchsia’s te experimenteren.
Als dit lukt kom ik hier zeker nog op terug.
 
Cor van Empel.
 

 
Op donderdag 18 december 2014 was het stormachtig en
regende het veel. Toch reden Helma en ik met onze auto
naar Doorn in de provincie Utrecht.
 
De reden hiervoor was de uitreiking van de gouden  speld
aan Mr. W.J.P. Doude van Troostwijk.
Hij was namelijk in 2014 40 jaar lid van de NKvF en kon
door omstandigheden onze Vriendendag in Zelhem niet
bezoeken.
 
In Doorn werden we door de heer en mevrouw Doude van
Troostwijk hartelijk ontvangen.
 
 
Na de officiële uitreiking van de gouden speld en de bloemen was er heerlijk gebak met een kopje thee. Daarna gin-
gen de verhalen al snel over vroeger en als slotstuk van ons bezoek moesten we mee naar de kelder om zijn fuchsia’s
in de winterberging te bekijken.
Na een hartelijk afscheid begonnen we in stormachtig weer de terugreis naar het Limburgse Ysselsteyn.
 
Cor van Empel, voorzitter NKvF
 

Uitreiking gouden speld

Rectificatie

In de Fuchsiana van december 2014 is een foutje geslopen in de beschrijving van nieuwe fuchsia’s op pagina 12.
Bij ‘Winter Hymn’ wordt als zaadgever vermeld: (Göttingen x Our Ted) zelf bestoven. Dit is niet juist.
De correcte beschrijving is: (Göttingen x Our Ted) x (Göttingen x Our Ted), zoals ook in de online Cultivar Inventa-
rislijst staat vermeld. Het betreft namelijk een kruising tussen twee verschillende planten uit de kruising (Göttingen
x Our Ted) en niet een zelfbestuiving.
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Van de redactie

Het is de eerste volle week in 2014 als ik m’n hoofd breek
over het schrijven van dit stukje. Sorry, foutje, moet zijn:
eerste volle week in 2015. Deze fout zal me de eerste tijd
nog dikwijls overkomen. Dat is ieder jaar hetzelfde en het
wordt alleen maar erger. Blijkbaar kan ik moeilijk losko-
men van het voorbije jaar. Ook tijdens de kerst en oud
en nieuw raak ik volkomen de kluts kwijt.
Tweede kerstdag viel dit keer op vrijdag. De dag erna
was ik steeds in de veronderstelling dat het maandag
was. De week erna was ik het spoor helemaal bijster en
vroeg ik steeds “wat voor dag is het vandaag?”
 
Maar de kerstdagen zijn ook een ijkpunt voor mij. Dan
start voor ons het tuinseizoen, of beter gezegd: het wer-
ken in de tuin.
Ieder jaar snoei ik tussen kerst en oudejaarsdag onze
wijnstok 'Boskoop Glory'. Snoei je de ranken veel later,
dan bestaat de kans dat de wonden gaan bloeden. De
druivenstruik kan zelfs doodbloeden.
 
De eerste weken van januari begin ik met de werkzaam-
heden in onze 3.000 m² grote tuin. Allereerst knip ik alle
bladeren af van de vele helleborussen (Helleborus
orientalis) in onze schaduwtuin. De bladeren zien er vaak
niet meer uit en zitten onder de bruine- en zwarte vlek-
ken. Zonder het oude blad komen de talrijke bloemen die
aan de planten verschijnen veel beter tot hun recht.

Op plaatsen waar veel voorjaarsbolletjes staan, knip ik de
restanten van de vaste planten af, dan komen de bloe-
men veel mooier uit.
De maagdenpalm (Vinca minor) wordt met de heggen-
schaar bij de grond afgeknipt. In een open zachte winter
begint maagdenpalm al eind februari te bloeien met een
zee van vrolijke blauwe bloemen.
Ook onze wintergroene elfenbloem (Epimedium x
perralchicum 'Frohnleiten') ondergaat hetzelfde lot. In
april bloeit het plantje dan met tere gele bloemen, tegelij-
kertijd komt het nieuwe prachtig gemarmerde blad boven
de grond. Een verrukkelijk schouwspel.

Helleborus orientalis                         Foto: Dominicus Bergsma

 
Ondertussen beginnen onze bellenplanten in de kas te
ontwaken en de nodige aandacht te vragen.
Nu ik er over nadenk is de fuchsia toch wel een bijzonde-
re en veelzijdige plant. Er zijn maar weinig planten die al
vijftig jaar in verenigingsverband de aandacht vast weten
te houden.
 
In dit jubileumjaar zullen de fuchsia’s zeker geen aan-
dacht tekort komen. Veel activiteiten worden rondom
deze plant uit de teunisbloemfamilie (Onagraceae) door
onze vijftigjarige vereniging georganiseerd, met als hoog-
tepunt de grote jubileumshow op 6 tot en met 9 augus-
tus in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht.
Wij, de enthousiaste makers van dit prachtige blad (mag

Fuchsia 'Triantha'.                           Foto: Dominicus Bergsma
 

je dat wel van je zelf zeggen?) houden u de komende tijd
van alle activiteiten uitgebreid op de hoogte.
 
U heeft het waarschijnlijk al gezien. De lay-out van deze
Fuchsiana is in een nieuw modern jasje gestoken.
Ook heeft de NKvF sinds half december 2014 een Fa-
cebookpagina: https://www.facebook.com/NKvF1965.
Meld u aan als vriend/vriendin en geniet van de mooie
fuchsiafoto's en maak kennis met fuchsiaverenigingen en
-vrienden in het buitenland.
   
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.
 
Reageren: Secretaris.redactie@nkvf.nl 
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Stolze von Berlin = Swingtime?
 

Afgelopen jaar heb ik voor verschillende soorten van mijn fuchsia’s de “stambo-
men” samengesteld.
Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de beschrijvingen op de online "Cul-
tivar Inventarislijst” van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Ik heb daar
echt heel veel gegevens kunnen vinden. Dank aan iedereen die hieraan medewer-
king heeft verleend!
Bij het zoeken naar de afstamming van “Stolze von Berlin” was aangegeven dat dit
dezelfde plant zou zijn als “Swingtime”. Van “Swingtime” trof ik vervolgens de af-
stamming aan.
Nu heb ik in het verleden zowel “Stolze von Berlin” als “Swingtime” in mijn collec-
tie gehad. Uiteindelijk ben ik toen verder gegaan met “Stolze von Berlin” omdat
deze, in mijn herinnering, forsere bloemen had en beter was dan “Swingtime”,
maar dat kan ook een toevalligheid zijn geweest.
Nu ben ik wel nieuwsgierig naar de geschiedenis/conclusie dat “Stolze von Berlin”
dezelfde plant zou zijn als “Swingtime” en hoe dan beide namen voor dezelfde
plant in roulatie zijn gekomen.
Wie heeft informatie?

 
                                                  Gerrit Kreijkes, g.j.kreijkes@home.nl.
 

Lezers schrijven: Stolze von Berlin = Swingtime?

 
Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

AGENDA
 
Veredelingsgroep.
 
Pas in het najaar komt de veredelingsgroep weer bij elkaar. De datum wordt later bekend gemaakt. Wel zullen er
voorbereidingen worden getroffen voor flowcytometrische bepalingen gedurende dit groeiseizoen.
 
Botanische Groep.
 
De groep komt 7 maart 2015 weer bij elkaar en wel op het volgende adres:
In De Bilt in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b, 3732 HD De Bilt.
Aanvang: 10.30 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op 30 mei in Blesdijke bij de fam. de Boer.
 
BCK/Keuringen.
 
1e keuring op 18 juli 2015.             
In De Bilt in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b, 3732 HD De Bilt.
 
2e keuring op 8 augustus 2015.   
In de Botanische Tuinen van de Universiteit in Utrecht, Budapestlaan 17, 3584 HD Utrecht.
 
3e keuring op 5 september 2015. 
In De Bilt in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b, 3732 HD De Bilt.
 
Beschrijvingsgroep.
 
14 maart 2015: Jaarvergadering bij Sigrid van Schaik, Tuinlaan 22, 3738 CT Maartensdijk.
                       Aanvang: 10.30 uur.
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Botanische fuchsia's - 23: Sectie FUCHSIA (Petiolaris-groep)

De achtste groep van de Sectie FUCHSIA is de petiolaris-
groep. Deze groep bestaat uit 6 soorten, te weten:
F. ampliata, F. ayavacensis, F. caucana, F. corollata, 
F. petiolaris en F. vulcanica.
 
F. ampliata werd zo genoemd vanwege de sterke vergro-
ting (ampliate) of verwijding van de bovenste helft van
de bloembuis. De beroemde Britse botanicus George
Bentham heeft hem beschreven in 1845. Hierbij heeft hij
gebruik gemaakt van de planten die de plantenverzame-
laar Karl Theodor Hartweg had gevonden op de hellingen
van de Pinchinca Vulkaan net buiten Quito in Ecuador.
Maar nog karakteristieker voor deze soort zijn de volledig
teruggeslagen kelkbladen tegen de bloembuis, terwijl de

F. petiolaris in knop.                              Foto: Henk Hoefakker

F. petiolaris                                           Foto: Henk Hoefakker

ronde kroonbladen gewoon recht blijven staan.
Het is een opgaande, maar overhangende struik van 1 tot
3 m hoog. De bladeren zijn drietallig, vaak zelfs met zijn
vieren, smal elliptisch tot lancetvormig, tot 9 cm lang en
4 cm breed. Matgroen en van onderen wat bleker. Hij
heeft weinig bloemen vanuit de bladoksels. De bloemen
zijn tot 7 cm lang, oplichtend scharlaken- tot oranjerood.
De knoppen zijn erg spits. De bessen zijn driehoekig en
wrattig, tot 16 mm lang en tot 8 mm dik, rood. Hij groeit
op 3.000 - 3.500 m hoogte op droge hellingen in de
buurt van rivieren.
 
F. ayavacensis is in 1802 door Alexander von Humboldt
en Aimé Bonpland gevonden tijdens hun historische reis
naar Zuid- en Centraal-Amerika. Samen met Karl Kunth
hebben zij deze nieuwe species in 1823 beschreven en
hem genoemd naar de stad Ayavaca in Noord-Peru.
Vrijwel opgaande, klimmende struik van 1 tot 4 m hoog
met grote langwerpig elliptische bladeren tot 15 bij 5 cm.
Meestal drietallig, soms viertallig. Gladde bladrand, soms
wat getand, bovenkant matgroen en licht behaard, de
onderkant bleker en behaarder. Oudere takken gaan af-
schilferen. Hij bloeit uit de bladoksels en aan toppen met
oranjerode bloemen die bijna 7,5 cm lang kunnen zijn.
Hij krijgt rode, elliptische bessen. Hij komt voor in
Zuid-Ecuador en Noord-Peru in het struikgewas van voch-

tige wouden en op kaalgekapte hellingen op een hoogte
van 1.900 tot 3.200 m.
 
In 1982 heeft Paul Berry F. caucana beschreven, die hij
noemde naar het Zuid-Colombiaanse departement Cauca
waar deze soort voorkomt.
Het is een weinig vertakkende struik van 0,5 tot 2 m
hoog. De meestal dunne drietallige bladeren, ook wel
eens tegenoverstaand of viertallig, zijn smal elliptisch tot
ovaal (7 bij 3 cm), spits en met een getande bladrand.
De bladsteel is roodpurper en de bladeren zijn van boven
fluweelachtig donkergroen en van onderen bleekgroen,
soms met een purperen waas. Hij bloeit weinig uit de bo-
venste bladoksels. De helder kersrode bloemen zijn onge-
veer 6 cm lang met een wat donkerder kroon. De bessen
worden glanzend purperrood. Hij komt voor in Zuid-Co-
lombia op grote hoogte (2.700 - 3.600 m) tussen de laat-
ste lage bomen op de boomgrens op oostelijke hellingen.
 
F. corollata is zo genoemd in 1845 door George Bentham
vanwege de ongewoon grote en prominent aanwezige
kroonbladeren, die karakteristiek zijn voor deze soort.
Ook deze soort werd verzameld door Karl Theodor Hart-
weg in Zuid-Colombia.
Ook dit is een opgaande, klimmende struik van een 0,5
tot 5 m hoog. De bladeren staan vrijwel altijd met zijn
drieën bij elkaar. Het zijn stevige, elliptische of lancetvor-
mige bladeren, tot 7 bij 3 cm, spits met duidelijk zichtba-
re tanden in de bladrand. Ze zijn glanzend donkergroen,
van onderen bleekgroen. De bloemen hangen uit de blad-
oksels tot hoogstens 6 per tak. Kelk en buis zijn glanzend
rozerood. De kroon is scharlakenrood. Totaal tot 7 cm
groot. De bessen worden purperkleurig en zijn vrijwel
rond en ruim een centimeter in doorsnee. Zijn thuisbasis

is Zuid-Colombia en Noord-Ecuador. Hij groeit daar in de
vochtige wouden op een hoogte van 2.800 - 3.800 m.
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F. vulcanica in knop.                              Foto: Henk Hoefakker

Bloem F. vulcanica                                 Foto: Henk Hoefakker

Bessen F. vulcanica                               Foto: Henk Hoefakker

F. petiolaris is een soort die voor het eerst werd gevon-
den in Colombia in 1801 en later in 1823 beschreven
werd door Alexander von Humbold en Aimé Bonpland. De
soort is zo genoemd vanwege zijn lange bladstelen (peti-
olen) waarvan de auteurs dachten dat ze karakteristiek
waren voor deze soort. Vergeleken bij de vele Fuchsi-
aspecies die later zijn beschreven, zijn ze in feite zelfs be-
hoorlijk kort.
Het is een klein struikje, 0,5 tot 2 m hoog, die met be-
hulp van andere bomen tot 5 m kan opklimmen. De bla-
deren zijn meestal drietallig, maar kunnen tot met zijn
zessen in een krans staan. Het zijn stevige, smal lancet-
vormige tot ovale spitse bladeren. Ze zijn van boven mat-
groen en glad, van onderen bleekgroen en behaard. De
bladrand is getand. De bloemen hangen uit de bladoksels
aan een 4 cm lange bloemsteel en zijn bijna 8 cm lang.
De bloembuis en kelk zijn bleekrood tot roze met groene
punten aan de kelkbladen, de kroon is lichtrood. Er is wat
variatie in vanwege zijn grote verspreidingsgebied. De
bessen zijn elliptisch tot 18 mm lang en worden donker-
rood. Hij komt voor in Colombia en Venezuela op grote
hoogte, 2.900 - 3.900 m, in het struikgewas of als liaan
in vochtige bossen.
 
F. vulcanica is genoemd naar een imposante vulkaan, de
Azufral vulkaan in Zuid-Colombia, op wiens flanken deze
soort voor het eerst werd gevonden in 1876 door de
Franse plantenverzamelaar Edouard André. Hij beschreef
deze soort in 1888.
Het is een opgaand, klimmend struikje van 0,4 tot 3,5 m
hoog. Vaak groeit hij ook als epifyt op mossige boom-
stammen. De bladeren staan in kransen van 3 - 5 en zijn
stevig, smal tot breed elliptisch, aan beide einden spits.
Tot 5 cm bij 2,5 cm. De bladrand is getand. Hij bloeit
weinig uit de bladoksels. Kelk en bloembuis zijn glanzend
scharlakenrood, de kelkbladen met groene punten. De
kroon is rood. De bloem kan tot 7,5 cm groot worden. De
bessen zijn eerst vierhoekig, bij rijping worden ze rond
tot 15 mm en roodpurper. F. vulcanica komt voor in
Zuid-Colombia en Ecuador. Hij groeit in het bos en nadert
de boomgrens, 3.400 - 4.000 m hoog.
 
Van bovengenoemde soorten zijn F. caucana en
F. corollata niet in Nederland aanwezig.
 
Volgende keer de putumayensis-groep.
 
Henk Hoefakker.
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Manfried Kleinau
 
Wolfram Götz (29-07-1945 - 09-01-2014)

Toen ik de vorige winter hoorde dat Wolfram Götz was
overleden, heeft me dat droevig gestemd en gaf het aan-
leiding tot nadenken.
Niet alleen omdat hij bijna net zo oud was als ik, ook niet
omdat hij de enige echte professionele fuchsia-veredelaar
in Duitsland was, maar vooral omdat hij zo'n fantastisch
mens was met nog zoveel plannen. Zonde van deze
vriendelijke, doelbewuste kweker.
Hij beantwoordde eigenlijk niet aan het beeld dat fuchsia-
liefhebbers hebben van een fuchsia-veredelaar; hij was
geen "fuchsia-gek", maar hij was iemand die met het ver-
edelen van fuchsia's zijn geld verdiende. Toen ik hem
leerde kennen antwoordde hij op mijn voor de hand lig-
gende vraag waarom hij zich eigenlijk met fuchsia's be-
zighield, met een heldere markt-analyse. Toen werd mij
duidelijk dat deze man meer deed dan alleen maar een
paar mooie fuchsia's veredelen. Zelfs een professional
was!
Al snel kwam hij er achter, dat je van een familiebedrijf
(kwekerij) tussen Heidenheim aan de Brenz en Herbrech-
tingen tegenwoordig niet meer kunt leven. En al voor die

 
De Shadow Dancer serie aangeboden door de firma Kientzler voor tuinders (Katalog Garten 2015).
(De firma Kientzler is aangesloten bij "Proven Winners" (red.))

tijd wist hij dat je van het veredelen van fuchsia's, zoals
liefhebbers dat doen, al helemaal niet leven kunt.
Hij ergerde zich al vroeg aan het feit dat andere bedrij-
ven met de veredelingsresultaten van zijn vader geld
konden verdienen, zonder dat hij er iets aan overhield.
En daarom is hij doelbewust naar het kamp van de pro-
fessionals overgestapt.
Deze verandering was voor hem zeker niet zonder risico
en moest ook gepaard gaan met een hoogwaardige plan-
tenproduktie. Ook dit heeft hij op poten gezet door bij-
voorbeeld grote hoeveelheden bloeiende fuchsia's aan
Dehner & Co te leveren.
Bij het vermarkten van zijn fuchsia-cultivars heeft hij sa-
mengewerkt met onder andere het Bundessortenamt
(Rijksinstituut voor rassen-onderzoek) en het netwerk
Proven Winners.
De enige fuchsia's die staan ingeschreven bij het Bundes-
sortenamt zijn van Grünewald Veredelings BV, de vak-
school Osnabrück en die van Wolfram Götz.
Dat zijn zo ongeveer de volgende cultivars: Ballerina
'blau', Condor, Lambada en Samba**; al deze rassen zijn
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Een prachtige struik van                           Foto: Wolfram Götz
'Shadow Dancer Marcia'

uit zijn begintijd als veredelaar. Op deze manier is hij
daarna niet verder gegaan; hij heeft in het vervolg recht-
streeks gebruik gemaakt van het Europese Kwekersrecht
(CPVO) in Angers, Frankrijk (zodat hij licentiegeld kon
innen (red.)).
De wereldwijde vermarkting van zijn rassen vond vervol-
gens plaats via een onderneming in Nederland en Proven
Winners, een wereldwijde vereniging van bedrijven, die
tuinbouwbedrijven met kwaliteitsplanten promoot. Zo
staat in de catalogus van 2015 van een aangesloten Duit-
se firma: De zorgvuldige en consequente selectie van de
veredelaar Wolfram Götz op compacte groei,
opgroeien zonder remstof, samen met een rijke bloei,
heeft geleid tot de Shadow Dancer™ serie. De Shadow
Dancer™ fuchsia's bloeien zeer vroeg en kunnen daarom
vroeg worden aangeboden. De rassen van deze serie on-
derscheiden zich duidelijk in vroegheid van andere series.
De meeste Shadow Dancer™ cultivars kunnen goed zon-

der steun worden geteeld en bloeien zelfs dan nog vroe-
ger." Dit bedrijf heeft een kasoppervlakte van 53.000 m²,
waar stekken uit Costa Rica, Polen, Turkije en Israël wor-
den beworteld. De bewortelde stekken worden vervol-
gens aan kwekerijen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland
en Frankrijk geleverd.
Andere Proven Winner-bedrijven zitten in Spanje, Italië,
Denemarken, Polen, Groot-Brittannië en de VS*. Wie in
deze liga wil meespelen moet zijn veredelingsdoelen zeer
zorgvuldig vastleggen en vooral extreem streng selecte-
ren. Eén op de 20.000, dat was de orde van grootte, die
Wolfram Götz in gedachten had.
 
Ik herinner me nog dat ik met mijn vrouw door zijn kas
liep en zij bij één of andere zaailing met een liefhebbers-
blik zei dat ze deze erg mooi vond. Door zijn droge op-
merking dat deze zaailing niets voorstelde, kwam ik er
achter dat liefhebbers met andere ogen naar planten kij-
ken dan professionals. Vroegbloeiend, compact, rijkbloei-
end, goed vertakkend, een gelijkmatige plantopbouw, dat
zijn bijvoorbeeld de veredelingsdoelen, die Wolfram Götz
voor ogen had. En om zulke planten te krijgen, had hij
ongeveer 20.000 zaailingen nodig om een nieuwe cultivar
te vinden die marktwaardig is.

       Shadow Dancer 'Yolanda'         Foto: Manfried Kleinau

Het is onvoorstelbaar dat hij zich naast de grote planten-
kwekers kon handhaven die in hun laboratoria eigen
fuchsia-series ontwikkelen en daarvoor over veel meer
kapitaal beschikken. Petje af voor deze kweker, die met
een relatief klein bedrijf als echte professional werkte.
 
Het is toch jammer, dat veel fuchsia-liefhebbers nog
steeds op de commerciële cultivars neerkijken en ze niet
als perk- en balkonplant op waarde schatten. Inderdaad,
van een cultivar uit de Shadow Dancer™ serie is niet ge-
makkelijk een stamfuchsia te maken, maar dat kan niet
het enige criterium voor een goede fuchsia zijn; en het is
waar dat een bloembak met grote dubbelbloemige fuchsi-
a's een blikvanger is, maar veel van die dubbelbloemigen
bloeien relatief kort en het duurt lang voor ze weer gaan
bloeien. Echter, de kleinbloemige cultivars uit de Shadow
Dancer™ serie bloeien door!
 
Wolfram Götz heeft echter niet alleen zijn wereldwijd te
vermarkten rassen veredeld maar heeft ook wel liefheb-
bers-fuchsia's geselecteerd. Hij had nu eenmaal een pas-
sie voor fuchsia's en voor veredeling.
 
Eén van deze fuchsia's, die mij persoonlijk erg aan-
spreekt, is de fuchsia 'Dietlinde', die volgens mij veel te
weinig bekend is. Fuchsialiefhebster Ingrid Ullrich heeft
me hierop attent gemaakt, door mij een foto van 'Dietlin-
de' (zie achterkant van deze Fuchsiana) op te sturen voor
de fuchsia-lijst. Ze schreef erbij dat deze cultivar is ver-
noemd naar de zus van Wolfram Götz met wie ze contact
heeft en dat 'Dietlinde' in de regio Gundelfingen/Schwa-
ben van de Duitse cactusvereniging is gedoopt.
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'Shadow Dancer Tilly'                                                                                                                    Foto: Manfried Kleinau

 
Op de "Landesgartenschau" in Papenburg heeft de DFG
(=Deutsche Fuchsien Gesellschaft) op een zeer bijzonde-
re manier Wolfram Götz herdacht. Van één van de nog
niet op naam gebrachte cultivars van Götz** heeft Karl
Heinz Saak, voorzitter van de DFG, enige hoogstammen
opgekweekt. In het kader van de fuchsia-tentoonstelling
werd deze cultivar door Dietlinde Trautwein, de hierbo-
ven genoemde zuster, gedoopt tot "Andenken an
Wolfram Götz". Ook deze cultivar wens ik een wijde ver-
spreiding toe.
Bij alle droefheid om de dood van Wolfram Götz: hij blijft
in onze herinnering via zijn vele fuchsia-cultivars, of het
nu om zijn liefhebbers- of om zijn commerciële rassen

Fuchsia 'Trabant'                                  Foto: Manfried Kleinau'Julchens Schwester'                            Foto: Manfried Kleinau

gaat.
En daarvoor kunnen we deze uitzonderlijke kweker alleen
maar dankbaar zijn.
 
* zie website Proven Winners: www.provenwinners.eu
**uit het soorten register van de Bundessortenamt dd.
15-04-2014.
 
Overgenomen uit het Jahrbuch 2014 van de DDFGG
(Deutsch Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen- Gesellschaft)
und ÖGGF (Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft).
 
Uit het Duits vertaald door Renee en Gerard Rosema
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Het afgelopen jaar was een druk jaar. Buiten het bijhouden van de huidige site is de NKvF met een nieuwe site bezig
naar aanleiding van de enquête die een tijdje geleden onder de leden werd gehouden.
 
Uit deze enquête werd al gauw duidelijk dat de leden vonden dat de site aan vernieuwing toe was conform de huidige
tijd, maar men wilde meer eigen inbreng. Met name dat leverde ons wat kopzorgen.
 
Eigen inbreng is leuk, maar dan moeten we een mogelijkheid hebben om de regio’s onderling af te schermen. De hui-
dige site is daar niet voor geschikt en we zijn nu volop bezig om deze “om te bouwen”.
 
Nu krijg ik gedurende het jaar vele wijzigingen aangeleverd die op de regiosite moeten worden aangebracht, maar als
het een voorzitter, penningmeester etc. betreft bestaat hier ook een totaal overzicht voor.

 
 
Als er zo nu en dan een wijziging komt is dit geen probleem. Komen er echter vaak vele gegevens tegelijk dan wil ik
wel eens iets vergeten bij het totaaloverzicht te plaatsen of er gaat iets verkeerd met het z.g. knippen en plakken.
 

 

Voor de totaaloverzichten had ik al een printoverzicht aangemaakt die ook telkens na elke wijziging van de gegevens
aangepast moest worden.
 
Nu waren we al volop bezig om dit voor de nieuwe site te automatiseren, zeker om in de toekomst aan de wens te
voldoen dat de regio’s op hun eigen pagina, binnen de NKvF-website, zelf de laatste nieuwtjes kunnen plaatsen.
 
Om de regioleden gegevens te kunnen laten aanpassen en deze automatisch te laten aanpassen in de totaaloverzich-
ten was een ander concept nodig in de vorm van een database. Dit is voor dit soort zaken de enige oplossing.
 

Van de webmaster
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(Voorbeeld wijzigingsmenu voor de toekomst)
 
Nu heb ik veel ervaring opgedaan met het maken van de huidige CIL, maar de regio’s maakten mij het erg lastig
omdat men diverse functies anders benoemt terwijl deze hetzelfde zijn als bij andere regio's.
 
Ik heb hierbij vele concessies moeten doen omdat ik een product moest maken waar ALLE mogelijke functies aanwe-
zig moesten zijn en dat daarna ALLEEN de functies op de site zichtbaar zouden worden die daadwerkelijk bij een regio
aanwezig zijn.

 

 
Ik denk nu een volledig geautomatiseerd eindproduct te kunnen presenteren, dat voor mij en de regio’s een beter
overzicht laat zien en bovendien naar een Excel- of Worddocument geëxporteerd kan worden.
 
Bovendien worden door eenmalig invoeren van de gegevens nu alle gegevens in de totaaloverzichten automatisch
verwerkt, inclusief de export naar een Excel- of Worddocument.
 
Vooralsnog zal ik de wijzigingen op de huidige site voor de regio’s verzorgen tot de tijd rijp is dat deze dit zelf kunnen
gaan doen. Dit concept is nog niet geheel rond omdat ervoor gezorgd moet worden dat, als een wijziging wordt door-
gevoerd, automatisch een bericht naar het secretariaat van de NKvF gestuurd moet worden. Zij moeten uiteraard al-
tijd op de hoogte worden gehouden.
 
Zoals u al merkt is de websitecommissie druk bezig met de nieuwe site en heb ik als webmaster van de huidige site
nog genoeg werk om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de leden.
 
Hebt u nog suggesties, op- en/of aanmerkingen, dan kunt u deze bij voorkeur per e-mail sturen naar: Eindredac-
tie@nkvf.nl.
Wij nemen dit dan in behandeling en zorgen voor een juiste afwerking.
Verder wens ik u allen nog veel leesplezier met de website.
 
Ton van der Vorst, webmaster.
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'Vincent van Gogh', van der Post 1984 NL AFS nr.: ---
Afstamming: 'Speciosa' x 'F. fulgens rubra grandiflora'

 
 
 
Zoals veel 'Speciosa'-afstammelingen kan de plant het hele jaar bloeien. Het is een hanger met
 
bloemen in een heel opvallende kleurcombinatie, hoewel die gewoner is geworden door
 
toepassing van steeds meer species bij de veredeling. De plant stekt gemakkelijk mits dat voor
 
de bloei gebeurt. Daarna, tijdens de bloei, wortelen de stekken uiterst moeizaam. Een ruime
 
stikstofbemesting in het voorjaar bevordert het vertakken. 'Vincent van Gogh' werd gedoopt bij
 
de opening van een schitterende regionale tentoonstelling in Nuenen, de plaats waar de vader
 
van de beroemde schilder dominee was en waar Vincent in zijn jeugd heeft gewoond. De
 
veredelaar, Hans van der Post, was in ons land één van de vroegste amateurs op
 
veredelingsgebied. Zijn eerste aanwinst 'Rika' ('Mephisto' x 'Waternymph') dateert uit 1968.
 
Zijn tweede succes was 'Postiljon' uit 1975. Tot die tijd waren praktisch alle Nederlandse
 
veredelaars vakmensen uit de groene sector. Desondanks wist Hans, met als enige
 
uitzondering Johan de Groot uit Heerde, het ouderschap van zijn introducties te vermelden.
 
Mij zijn geen afstammelingen van deze natuurlijke hanger bekend, wat doet vermoeden dat
 
'Vincent van Gogh' steriel is.
 
 
H.J. de Graaff.
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'Vincent van Gogh' Foto: Sigrid van Schaik
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'Mary Poppins' Foto: Sigrid van Schaik
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'Mary Poppins', Need 1967 UK AFS nr.: ---
Afstamming onbekend.

 
 
 
 
 
De Britse veredelaar Need bracht vanaf 1964 zeven nieuwigheden in omloop, waarvan hier te
 
lande 'Mary Poppins' wel de bekendste is. De connectie in verband met de naamgeving met "de
 
dame met de paraplu" is mij niet geheel duidelijk, de kelkbladen staan weliswaar uit, maar de
 
zeker niet ver en uitstaande kroon doet hoogstens denken aan een bijna gesloten
 
regenscherm. Misschien moeten we meer denken aan de charme van de bijbehorende
 
"dame". Het ontbreken van zowel de afstamming als de AFS-registratie is eerder gewoon dan
 
uitzondering bij cultivars uit het Verenigd Koninkrijk in die tijd, waarin wij ons nog maar net met
 
fuchsia's bezighielden. De plant groeit van nature als een opgaande bossige struik met veel
 
vertakkingen. Die takken zijn wat stijf, maar kunnen over de hele lengte bloemen dragen. Dat
 
maakt de bloei, die al vroeg in het seizoen begint, overvloedig. 'Mary Poppins' is gemakkelijk te
 
vormen tot bijvoorbeeld piramide of zuil en natuurlijk tot een kroonboompje en verdraagt volle
 
zon. Van 'Mary Poppins' zijn mij geen nakomelingen bekend.
 
 
H.J. de Graaff.
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Product of Holland CXCIV

Vandaag exact vijftig jaar geleden werd de NKvF opge-
richt. Ik was daar niet bij, want ik doe pas mee sinds
1972, maar onder andere door mijn auteurschap van een
deel van het in verband met het veertigjarigbestaan uit-
gekomen boekje "Veertig jaar fuchsiaherinneringen" heb
ik me wel in die eerste tijd verdiept. Samenvattend: het
was nogal Engels, wat niet verwonderlijk is omdat de
meeste kennis en plantmateriaal uit het Verenigd Konink-
rijk afkomstig was. Het was een beetje deftig of tenmin-
ste elitair en speelde zich vooral af in Noord- en Zuid-Hol-
land en Utrecht met als "hot spot" Het Gooi en in het bij-
zonder Bilthoven, waar lang de meeste bijeenkomsten
plaatsvonden. Het was in het begin uiteraard nog wat pri-
mitief. Het verenigingsblad werd die eerste jaren gesten-
cild en leek in niets op de huidige Fuchsiana. De financiën
werden bijgehouden in een opschrijfboekje.

 
Het verwerven van een fuchsiacollectie viel ook niet mee.
Natuurlijk konden planten geleverd worden door ruim ge-
sorteerde Engelse kwekers, maar hier ging dat moeilijker.
Om een voorbeeld te geven: firma De Groot uit Heerde,
waarschijnlijk toen de grootste Nederlandse leverancier,
had in 1968 slechts 73 namen in zijn prijslijst. En je had
ook nog "Kooyman Fuchsia's" in Voorschoten. Ondanks
dit schuchtere begin werd de oprichting van de NKvF de
"trigger" voor een ongekende fuchsiarage in een land,
waar fuchsia's nooit veel verder gekomen waren dan wat
winterharden in een boerderijtuin. Dertig jaar later was
onze Kring met ongeveer 6.000 leden de grootste fuchsi-
avereniging van de wereld en was het grootste deel van
de leden van Euro-Fuchsia Nederlandssprekend. In de
vijftig jaren die achter ons liggen, en waarvan ik als tach-
tigjarige het grootste deel van mijn leven getuige was,
vond een ware evolutie plaats.

Achteraf denk ik dat twee beslissingen daartoe hebben
geleid. Ten eerste de decentralisatie van de verenigings-
structuur die in de loop van de jaren tachtig plaatsvond,
waardoor in het hele land regionale tentoonstellingen
grote hoeveelheden belangstellenden en daarmee nieuwe
leden aantrokken. Ten tweede de oprichting van de Uit-
gebreide Technische Commissie in 1982 waardoor op het
gebied van veredeling, verzamelen van botanische fuchsi-
a's en het beschrijven van fuchsiacultivars een hele nieu-
we weg werd ingeslagen, die ook buitenlanders uit de top
van de liefhebberij interesseerde, zoals de wetenschapper
John Wright, de kweker-veredelaar en schrijver Edwin
Goulding en de fuchsiapublicist Leo Boullemier, die tot
zijn dood alles wat op fuchsiagebied gebeurde registreer-
de. Voor een deel werden onze leermeesters onze leerlin-
gen, vooral op veredelingsgebied. Typerend daarvoor
was dat, na een lezing die ik voor de Special Interest
Group -het Britse equivalent van onze UTC- gaf, profes-
sor Parker, die nogal kritisch stond ten opzichte van het
waarheidsgehalte van de Nederlandse berichten over ver-
edeling, mij vertelde dat ik zijn twijfels had weggenomen.
Er is in die vijftig jaar veel veranderd. De liefhebberij
heeft zich verplaatst van het verstedelijkte westen naar
de goedkopere gronden in het oosten, waar de mensen
meer plaats hadden voor grote collecties. Daar wisten de
kwekers, mede door het Duitse achterland, zich te hand-
haven. Hier hebben we alleen nog "Kwekerij Zeelenberg"
bij Den Haag. Dit jaar vieren we het vijftigjarig bestaan
van onze vereniging. Helaas wel met niet meer dan onge-
veer een derde deel van het aantal leden uit onze topja-
ren, door het spook van de vergrijzing.
Ik zit hier nu te schrijven in onze serre, die we in de win-
ter gebruiken als orangerie, met naast me een plant van
F. decidua, die ik dit najaar van Gerard Rosema kreeg.
Een plant waarover Mia Goedman in haar "Botanische
Fuchsia's" schreef: "Er zijn geen planten van in cultuur
helaas". Een plant die mijn voorgangster als voorzitter
van de Botanische Groep, Drude Reiman, in Mexico wilde
gaan zoeken. Kort na haar vertrek kreeg ik haar aan de
telefoon, die verdacht helder klonk. Ze hadden de expedi-
tie moeten afbreken, want hun van alle gemakken voor-
ziene Mercedes bus miste airconditioning en haar man
was doodziek geworden door de tropische hitte.
Achter mij op een subtropisch aquarium met Chinese da-
nio's staan, profiterend van warmte en hoge luchtvochtig-
heid, twee zaailingen van F. pringsheimii van een project
van de Botanische Groep, op zoek naar een beter te hou-
den vorm van deze moeilijke species. Daarnaast een
goed groeiende stek van de nieuwe botanische kruising
van Arie Smits, 'Cnelia Vantveer'.
Over evolutie gesproken: Hadden we dat vijftig jaar gele-
den kunnen bedenken?
 
Lisse, 1 januari 2015.                            H.J. de Graaff.

Fuchsia 'Pink Marshmellow'.              Foto: Dominicus Bergsma.
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De Cultivar Inventarislijst (CIL).
 
Al geruime tijd werd bij de beschrijvings-
groep gevraagd om het mogelijk te
maken dat men in de CIL (Cultivar In-
ventarislijst), zoals die door ons op inter-
net aangeboden wordt, kon zoeken op

alfabetische volgorde van de cultivarnamen. Ondanks de
voortschrijdende digitale vooruitgang was er ook nog
steeds vraag naar een gedrukte versie van de CIL.
 
Eind vorig jaar konden we dat eindelijk realiseren en is
het nu mogelijk om op de startpagina van de CIL te kie-
zen hoe men zoekt en werd het ook mogelijk om de lijst
weer in een gedrukte versie te produceren. Dat heeft
even geduurd maar dat is, gezien de grote hoeveelheid
informatie die in de CIL verwerkt is, niet iets wat je op
een avond voor elkaar hebt. Toen de laatste papieren
versie van de Cultivar Inventarislijst verscheen bestond
de beschrijvingsgroep uit ongeveer twintig personen, en
nu zijn er nog zes personen vrijwel dagelijks met de lijst
bezig en dat maakt wel even een verschil.
 
In deze nieuwe zoekmogelijkheid kan men zelf kiezen
hoeveel gegevens men wil zien. Is dat nog niet voldoen-
de dan kan, zoals voorheen, nog steeds gezocht worden
op trefwoord. De lijst kan per beginletter afgedrukt wor-
den vanaf de startpagina van de beschrijvingsgroep en u
kunt daarbij zelf kiezen welke en hoeveel gegevens zoals
auteur, jaartal, groei, bloei enzovoort u af wil drukken.
Alle gegevens in één keer afdrukken kan ook.
 
Alles is zo gemaakt dat alle gegevens van de plant pas-
sen op een A4-formaat. Het grote verschil met de laatste
Cultivar Inventarislijst is dat men hem zelf moet afdruk-
ken of, als men geen personal computer heeft, dit moet
laten doen door vrienden, kennissen of mensen uit de
regio. De NKvF geeft deze lijsten niet meer uit zoals dat
vroeger wel het geval was. De uitgebreidheid van de lijst
en de daardoor hoge kosten die gemaakt moeten worden
zijn daar debet aan. Ook bij de beschrijvingsgroep zijn de
lijsten niet in gedrukte versie verkrijgbaar.
 
De lijst is niet te downloaden en bij het afdrukken van de
lijst wordt daarop vermeld dat de kopijrechten bij de
NKvF berusten en de lijst niet bestemd is voor handels-
doeleinden. U moet de lijst uitsluitend voor eigen gebruik
aanwenden en beslist niet verspreiden en ook niet jaren-
lang gebruiken, want er wordt vrijwel dagelijks gewerkt
aan de lijst. Er vinden met grote regelmaat aanvullingen
en correcties plaats dus is de lijst, die u nu afdrukt, mor-
gen of overmorgen al niet meer compleet en up-to-date.
 
De beschrijvingsgroep.
 
De beschrijvingsgroep bestaat momenteel uit 6 personen
waarvan één persoon, Sigrid van Schaik, de redactie
voert over de lijst en alles realiseert op de website. Twee

personen verwerken de grote hoeveelheid gegevens
waarover de groep beschikt en de gegevens die aangele-
verd worden van nieuwe planten die nog niet op de lijst
staan. Alle leden maken op de speciaal daarvoor ontwor-
pen formulieren uitgebreide beschrijvingen van planten
die nog niet in de lijst staan. Een voorbeeld van een be-
schrijvingsformulier is te vinden op de site onder
UTC/beschrijvingsgroep. Ondergetekende, Martien Soe-
ters, is naast die werkzaamheden tevens de secretaris
van de groep. Verder beschikt de groep over een groot
fotoarchief waaruit geput kan worden, maar het komt
ook regelmatig voor dat er geen foto’s voorradig zijn en
die worden dan opgespoord of alsnog gemaakt. Dat ge-
beurt ook bij planten waarvan nog geen beschrijving in
het archief aanwezig is, die worden ook gezocht.
 

Voordat de uitgebreide beschrijvingen van een plant met
foto’s op internet wordt geplaatst gaat daar een
controletraject aan vooraf. Er wordt dan niet alleen gelet
op schrijf- en typefouten maar vooral of de gegevens
compleet zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. In-
dien er getwijfeld wordt aan bepaalde gegevens van een
plant, bijvoorbeeld groeiwijze, kruisingsouders of iets der-
gelijks, dan worden die gegevens voorlopig niet vermeld
en wordt er speurwerk verricht om aan de juiste gege-
vens te komen die dan alsnog verwerkt worden. Toch zit-
ten er dan soms nog fouten in de lijst die we dan weer
ontdekken door op een andere manier gedeelten van de
lijst tegen het licht te houden. Er wordt dan door ons ge-
werkt per veredelaar zoals wij dat noemen. We leggen
dan een archief aan met alles wat we weten over een be-
paalde veredelaar en we komen dan soms de vreemdste
fouten tegen, en dat heeft weer te maken met de basis
van de Cultivar Inventarislijst zoals die vóór onze bemoei-
enissen was samengesteld uit allerlei bronnen. Een goed
voorbeeld is dat in een lijst planten van een veredelaar
die na 1940 leefde, geen planten kunnen voorkomen die
hij in 1930 zou hebben veredeld.
 

Samen gezellig fuchsia's beschrijven op een mooie zomerdag

Nieuws van de Beschrijvingsgroep
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                                                                    - Advertentie -

 
Fuchsia Extra Vaganza is het terugkerend evenement van
Stichting Epric waarbij van meer dan 100 verschillende
Fuchsia soorten stekken aangeboden worden voor de prijs
van Euro 0,50 per stuk.
Stichting Epric is een niet commerciële werkervaringsplek
waar men 30 mensen begeleidt met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. In de kassen van Stichting Epric leren deze
mensen weer de dagelijkse dingen die wij zo gewoon vin-
den. Daarnaast een stukje rust en geborgenheid, met dit
alles samen creëren wij een veilige werkplek. Er is geen
werkdruk. Met de opbrengst van de Fuchsia verkoop kun-
nen we de plekken van de mensen in deze moeilijke eco-
nomische tijd handhaven. Gratis inkom. Epric, Nieuwediep 9a, NL- 6851 GB Huissen, van 10 - 17 uur. Tel.:
026-3250959, www.epric.org.
 

U ziet het, er wordt enorm veel aandacht geschonken
aan de correctheid van de lijst zodat die betrouwbaar is.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de lijst op internet
wereldwijd geraadpleegd wordt door vele liefhebbers, in-
middels meer dan 56.000 keer!
 

Met enige regelmaat vraagt de beschrijvingsgroep hulp
van de leden van de NKvF en aan veredelaars voor het
vinden van planten, gegevens of foto’s van cultivars. We
doen dit via de website of in Fuchsiana. Hierop komen
mondjesmaat wel reacties binnen van mensen die hun
steentje willen bijdragen aan de Cultivar Inventarislijst.
Vaak zijn dat positieve reacties van mensen die ook
daadwerkelijk materiaal, gegevens of foto’s aanleveren,
maar het komt ook regelmatig voor dat er dingen toege-
zegd worden en we daarna niets meer horen en dat is
jammer. Het kan zijn dat mensen die foto’s willen sturen
zich bedenken als wij na hun aanmelding vragen om hun
toestemming voor het gebruik van de foto’s te bevesti-

gen. Helaas is dat nodig want wij vermelden bij ge-
plaatste foto’s altijd de naam van de auteur en vermijden
op die wijze dat we foto’s plaatsen die van internet ge-
haald zijn waar kopijrechten op rusten.
 
De beschrijvingsgroep kwam kortgeleden tot de ontdek-
king dat er een groot aantal beschrijvingsformulieren ont-
breekt. Alles wat al een keer beschreven is heeft een
NKvF-nummer en daaruit maken wij op dat er geen for-
mulieren ontbreken die doorlopend genummerd zijn maar
dat het waarschijnlijk een selectie uit het archief is ge-
weest dat mogelijk gebruikt kan zijn voor het samenstel-
len van een boek of cd-rom of iets dergelijks. Dit moet
gebeurd zijn in de periode dat onze voorganger, de Com-
puter Determinatiegroep, nog bestond of vlak daarna.
Heeft u informatie hierover laat het ons dan weten.
 
Hiervoor schreven we al dat de beschrijvingsgroep maar
uit 6 personen bestaat en dat willen we graag uitbreiden.
Wie wil er mee helpen? We zoeken geen computerspecia-
listen maar mensen die willen beschrijven. Dat beschrij-
ven lijkt saai en moeilijk maar dat is beslist niet het geval.
Je gaat op een andere manier naar een fuchsia kijken en
doet daarbij veel kennis op. Het is geen vrouwenwerk,
zoals wel eens gezegd wordt, mannen kunnen het ook.
Wij weten uit ervaring dat, als men het in groepsverband
doet, het ook heel gezellig kan zijn. Als er belangstelling
voor is laat het ons weten dan proberen we in het voor-
jaar een middag te organiseren om te laten zien hoe het
gaat.
 
Namens de beschrijvingsgroep,
 
Sigrid van Schaik en Martien Soeters.
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Januari 2015 
 
Overleden: Vervolg nieuwe leden: 

De heer J. Dusselaar  Berlikum  De heer  P. Lakeman     Wervershoof 
De heer J. van Kuilenburg Hoogland  De heer  F.W. Mohlman     Winsum 
Mevrouw M.P.H. Timmer Ridderkerk  Mevrouw P. van  Prattenburg    Bergen 

Mevrouw F. Rasmijn     Emmeloord 
       De heer  H. van Renselaar    Wapenveld 
Nieuwe leden:     Mevrouw M.J.G.  Rossel-Wolsink    Ruurlo 
       Mevrouw C.P. Smit-Belien    Aerdenhout 
De heer J.C. van Blijderveen    Opheusden  De heer  A.H. Stunnenberg    Heelsum    
De heer S.W. Boer     Raamsdonksveer Mevrouw J.A. Szalamacha    Venray 
De heer J.H.M. Dobbelstein    Maastricht  De heer  R.H. Veenstra     Drachten 
De heer S.A.M. Husken     Deventer  De heer J.M. Weij      Hoogwoud 
       Mevrouw P.D. de Wit     Maassluis 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
 
Contributie NKvF 2015: 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 26,--. ING Bank nr. 
NL32INGB0001691900. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,00. Na aanmelding wordt een acceptgiro 
toegezonden. Contributie buitenlandse leden storten via IBAN-nr.: NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 
Herinnering! Heeft u de contributie voor 2015 nog niet betaald? Doe het dan a.u.b. snel! 
 
Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 

 
� u gaat verhuizen, 

� uw adresgegevens niet kloppen, 
� u Fuchsiana niet heeft ontvangen. 

 

Bel 0411-631591 of mail ledensecretaris@nkvf.nl. Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris. 

Zoals u allemaal weet en ervaart is het digitaal communiceren en werken tegenwoordig niet meer weg te 
denken. 
 
Velen zien het als een vooruitgang, anderen denken daar heel anders over. De NKvF ziet vele voordelen in 
de mogelijkheden van het digitaal kunnen werken en communiceren en gebruikt die al geruime tijd naar 
volle tevredenheid. 
 
Graag zouden wij ook de mogelijkheid hebben om, op momenten dat dit noodzakelijk en/of wenselijk is, de 
leden rechtstreeks te kunnen benaderen via e-mail. Het programma van de ledenadministratie is daar sinds 
kort voor ingericht. Wij beschikken echter over slechts een zeer beperkt aantal e-mailadressen. Daarom 
doen wij hierbij een oproep aan alle leden, die beschikken over een e-mailadres en deze nog niet aan ons 
hebben doorgegeven, deze alsnog aan ons door te geven. Het enige dat u hoeft te doen is een 
e-mail sturen naar het ledensecretariaat (ledensecretaris@nkvf.nl) met als onderwerp “E-mailadres” en uw 
naam en uw lidnummer. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat wij deze gegevens niet aan derden zullen 
verstrekken. 
 
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs. 
  

Van het ledensecretariaat
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routes. Op de glooiende essen vind je nog vele soorten
graan en boerderijen met de voor Twickel kenmerkende
zwart-witte blinden voor de ramen.
 
Hiernaast is er nog veel meer te beleven en te zien, o.a.
plantenkwekerij de Border met de fleurige voorbeeldbor-
ders, het zoutmuseum, de Noordmolen (oliemolen) en de
Oude Blasius Kerk. Dit alles op loopafstand van onze
show.
Een groot parkeerterrein ligt pal naast de show (gratis
parkeren). Rolstoelvriendelijk.
De entree voor de show en het museum samen bedraagt
€ 5,00, Catering aanwezig.
Meer informatie vindt u op onze website www.fuchsia-
vrienden.nl, ons regioblaadje de Fuchsiagroet en in de
Fuchsiana.

Ook kunt u contact opnemen met Mieke Hoogland -
Maassen Van Den Brink, Public Relations, telefoon:
0546-539124, e-mail: gmhoogland@zonnet.nl of met het
secretariaat, Jan Workel, telefoon 0547-381729, e-mail:
janworkel@concepts.nl. 
Graag tot ziens bij De Wendezoele voor een b(l)oeiend
dagje uit.

Zoals u van regio Twente-Salland gewend bent, wordt
het ook deze keer een gezellige show. Hierbij denken we
terug aan de achter ons liggende 30 jaar, waarin de ge-
houden shows even zo vele hoogtepunten waren in ons
fuchsiabestaan.
 
Kom, ontdek en blijf je verbazen over de vele fuchsia’s en
kuipplanten die tentoongesteld worden op deze prachtige
locatie midden in het landgoed Twickel en nabij het stad-
je Delden. 
Dit toeristische stadje in Twente wordt omgeven door
prachtig natuurschoon, een parkachtig landschap en uit-
gestrekte bossen met goed aangegeven wandel- en fiets-

Gelegen midden in het Landgoed Twickel bij Delden ligt,
in een oase van groen, museumboerderij De Wendezoele.
Hier houden wij van 17 t/m 22 juli 2015 onze feestelij-
ke fuchsia- en kuipplantenshow. De Wendezoele ligt op
loopafstand van de tuin en het kasteel Twickel en nabij
het pittoreske Delden. Deze oude Twickeler boerderij,
van buiten en binnen volledig intact, leent zich uitstekend
als decor voor onze fuchsiapresentie. U vindt de Wende-
zoele aan de Twickelerlaan 14, 7495 VG Ambt-Delden ge-
meente Hof van Twente.

                                                                            BELANGRIJK 
 
                                            Noteer 17 t/m 22 juli 2015 in uw agenda of op uw kalender.
                                                 Bezoek onze fuchsia- en kuipplantenshow in Delden.
 

                            JUBILEUM FUCHSIA- en KUIPPLANTENSHOW
 
                                            Museumboerderij De Wendezoele bij kasteel Twickel in Delden.
                                                                Gemeente Hof van Twente.
 
                            Van vrijdag 17 juli t/m woensdag 22 juli 2015 wordt door regio 5 Twente-Salland
                               een Jubileumshow gehouden ter ere van het 30-jarig bestaan van onze regio.
 

 

 

30-jarig bestaan regio 5 Twente-Salland
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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffelé, 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare 

 

JAARVERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 11 april 2015. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eem-
nes. 

 (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl) 
 
De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en verkrijg-
baar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 
Het Hoofdbestuur. 

 
Toelichting: 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale 
verenigingen is het hoogste orgaan van de landelijke vereniging. 
De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. 

Op de jaarvergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden 
van de vereniging welkom.  

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden 
van de ledenraad. 

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen bijwonen 
en in aanmerking willen komen voor een lunch, moeten 
zich wel uiterlijk één week voor de vergadering bij de se-
cretaris van de NKvF opgeven. 
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. 'China Doll'
2. 'Erik Hulsebosch'
3. 'Berba's Trio'
4. 'Scadens'
5. 'Agnes de Ridder'
6. 'Sappho Phoon'
 
 
 

1 2 3

 
Uw oplossing vóór 4 maart 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.
 
De oplossing van fotopuzzel 76 is:
 
Foto nr. 1: ‘Anton Schreuder’
Foto nr. 2: ‘Micky Goult’
Foto nr. 3: ‘Alison Patricia’
 
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 76 kwam “uit de bus”: de heer van Zwienen
uit Bergambacht. Gefeliciteerd!
 
Foto's: Sigrid van Schaik en Sjaak Loef
 

Fotopuzzel - 77
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Het Fuchsia-alfabet 
 

 
Voorgedragen op de jaarvergadering in 1975 door mevrouw 

v.d. Laan en de heer Van Os. 
(Letterlijk overgenomen uit de Fuchsiana van juni 1975) 

 
 

 

 
A = Aarde, bron van alle leven, die we in goede verhouding moeten geven. 

Een beetje klei, voldoende zand, koeiemest met gulle hand; niet te zuur en niet te nat: goede voeding, de 
Fuchsia lust wel wat. Een nieuwe plant, Nicolaas Aalhuizen; zie de jonge Aalhuizen daar nu staan. We hopen 

dat ‘t zeer voorspoedig met hem zal gaan. Eten, drinken, alles op zijn tijd. Je zult zien dat hij dan wel gedijt. 

 
B = Boeken verrijken onze kennis, gaat het niet goed, zoek wat er mis is. Vraag er eens aan en lees ze een 

keer. Daarna weet je vast veel meer. Maar vergeet de Bloemen niet, die zijn het waar ieder naar ziet. Zijn ze 
klein of groot, wit, oranje, rose of rood, enkel dubbel, staand of hangend, er is altijd iets naar ons verlangen. 

 
C = Contactadressen, over het land verspreid, geven de leden veel van hun tijd. Organiseren van 

Instruktiedagen en antwoord geven op de gekste vragen. 

 
D = Droogte: iets waar de Fuchsia’s niet op gesteld zijn. Gaan ze hangen weet dat er iets mis is. Dauw en 

douchen op zijn snoet, doet ze altijd zeer veel goed. 
 

E = Excursies die we elk jaar maken. Denk aan België en aan Laeken. De eerste keer met 30 nu al met 150 

reisgenoten. Maar vergeet ook Duitsland niet. Nu weer Engeland in ‘t verschiet. Het is een jaarlijks 
evenement. Prima verzorgd, dat is bekend. 

Maar E zijn ook Etiketten. Van hout zijn ze gauw verrot, papier wordt nat en gaat kapot. Veel beter zijn die 
van plastic. Sleuf, steek, hang, groot en klein, moeten goed zichtbaar en duidelijk leesbaar zijn. 

 

F = Fuchsia, niet alleen een plant maar ook onze Fuchsia-krant. Begon het met enkele blaadjes, nu is het 
Fuchsiana met gekleurde blaadjes. Schrijf ook eens een stukje het zij groot of klein, de redacteur en de 

leden zullen er blij mee zijn. 
 

G = Grootbloemigen die geweldig bekoren, hoewel ze niet altijd tot de gemakkelijkste behoren. Maar met 
groene vingers en wat geduldig wezen hebt u geen mislukking te vrezen. 

 

H = Het Heilige vuur waar we allen mee van start gaan. Maar gaat het verkeerd, de Helpende hand die 
steeds klaar staat. Dat geeft dan weer hoop en heelt weer de smart. We starten opnieuw met een opgelucht 

hart. 
 

I = Insecten zijn meestal onze grootste plagen. Hoe die te verdelgen zult U nu vragen. Eerst deden we het 

met spiritus en zeep. Maar de luis, witte vlieg en spint lachen, zo lang je niet anders weet. Toen namen 
we rookbom en spuit en dachten nu is dat geplaag wel uit. Maar wat was de droefheid groot: ook de 

planten waren dood. 
Dat komt door ongeduldig wezen. Je moet eerst de gebruiksaanwijzing lezen: afstand nemen met zo’n 

bus! Anders gaat het fout met die klus. Er zijn ook onschuldiger dingen om die plagen te bedwingen; 
opgelost in water doen ze minder kwaad. Hierbij nog een extra raad: voorkomen is beter dan bedwingen 

van het kwaad. Maak ook eens wat brandnetelgier, het stinkt wel erg, maar dat geeft geen zier. 
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J = Jagen naar stekjes wat we deden (of doen), de een zeer bescheiden, de ander zonder fatsoen. Op 
excursies of tuinmiddagen is het altijd zoeken en jagen. De een wil een witte want dat is “in”. De ander 

heeft in een veelkleurige zin. Je kunt niet voldoen aan al die vragen en we moeten voorkomen dat eeuwige 
jagen. Maar het was de Jaarvergadering die het ons bracht. Een heel goed systeem werd uitgedacht. Ieder 

komt nu aan zijn trekken en men krijgt nu goede stekken. 
 

K = Een kas dat is ieders groot verlangen. De planten kunnen staan, liggen of hangen, hebben geen last 

van koude of wind. Kweken geen moeite, stekken werk voor een kind. De knoppen gaan kleuren, kale 
takken worden weer groen. Hoe konden we het vroeger zonder kas doen. 

Kali is een meststof die we niet kunnen missen. Het geeft gezonde wortels en goed uitgerijpte stevige 
takken, die dus niet bij het minste zuchtje wind breken of knakken. 

 

L = Lastige planten, die laat bloeien; die zelfs met liefde toegesproken niet willen groeien. Gelukkig zijn het 
er niet zoveel. Een noem ik u maar: Lord Lonsdale. Niet zo somber zijn, er zijn ook Lievelingen, een lust voor 

het oog, groei niet te bedwingen. Neem Liebreiz, Leverkussen, Lena, Lolita, Lord Roberts, La Campanella. 
 

M = Muziek moet u de planten geven - zonder Bach of Liszt kunnen ze niet leven. De ene plant hoort liever 
de Beattles, een smartlap of kakofonie, een andere viool of een symphonie. Een slecht humeur maakt ze 

neerslachtig; van te veel rommelen worden ze zenuwachtig. Vertel liever een goede mop, direct zetten ze 

dan hun blaadjes op. Ik geloof: doe maar heel gewoon en bewaar de vriendelijke toon. 
 

N = Naamgeving, iets wat nog al eens moeilijkheden geeft. Ga eens met bloemen en bladeren in de hand 
naar een kenner. Die helpt u vast wel uit de brand. 

N betekent ook stikstof. Dit geeft u goed gegroeide planten met frisgroen blad. Geef ook niet eenzijdig maar 

liefst met spore-elementen. Wees niet te zuinig, kijk niet op een paar centen. De planten zullen uw 
verzorging roemen, niet met woorden maar met veel bloemen. 

 
O = Overbemesting. Organische mest. Vergeet nooit dat eerste, denk ook aan de rest. Want wilt u prachtige 

planten die rijkelijk bloeien, vergeet nooit te mesten - net zo min als het sproeien. Maar noch het een noch 
het ander moet u overdrijven: zorg op de gulden weg in het midden te blijven. 

 

P = Potten in allerlei vormen. Onze vindingrijkheid is enorm, yoghurt, bekers, monapotjes. We gebruiken 
vaak allerlei overschotjes, maar nog ben ik er niet. Denk eens aan verfemmers en die van patat frites. Een 

doorgesneden jerriecan, een teiltje of oude pan. Hangers groeien prima in een oude lampekap - ja zelfs in 
een vergiet. Al die recycling is wel goed - zolang je het voor eigen gebruik doet. 

Die P van Potten lijkt wel leuk maar haast kreeg mijn goed vertrouwen een deuk. We zouden ons toch diep 

moeten schamen als we met dit spul op tentoonstellingen kwamen. En daarom nogmaals P = pas op zegt 
het voort - P = prima deugdelijke Potten voor de tentoonstelling’. 

 
Q = Quantiteit speelt ons vaak parten als we met een verzameling starten. We willen die stekken, die 

hanger, die plant, maar thuisgekomen ligt de hele bende door elkaar. 

 

Q = meer de Qualiteit betrachten, dit is beter dan de Quantiteit; vooral in het begin, dan kun je van je werk 

tenminste iets verwachten. 
 

R = Regelmaat bij de verzorging, u krijgt als dank een rijke bloei. En na dat rijke bloeien de Rustperiode 
in kas, kuil of kelder. Laat de planten niet verdrogen; dus af en toe wat regenwater. 

 

S = Species gevonden in verre landen. Nu hier gekweekt door liefhebbers handen. Er zijn Fuchsia’s daaraan 
zie je heel vlug iets van die verre voorvader terug. 

Ook is S de letter van Stekken en Snoeien. Laat u hier eens over inlichten door een kenner maar dan wel 
een goede. 

 

T = ons tienjarig bestaan. Dat gaan we vieren door een reuze show te versieren. Maar ook willen we 
aandacht vragen voor de vele Tuinmiddagen. Ook kan men op zulke dagen veel leren door kijken, luisteren 

en ……. vragen. 
 

U = Utrecht middelpunt van de vereniging. Hier begon het met een kleine kring. Bestuursleden komen hier 
nog geregeld samen om nieuwe plannen te beramen. 

Ook is U = U.D.K. vers van een koe. Voeg dat maar aan uw gietwater toe. Fuchsia’s (ja zelfs de 

orchidee) zijn er zeer gelukkig mee. 

27



 

 

 
 

 
V = de vorm die we kunnen maken, een hanger, een struik of een boom, maar geen staken. En als je eens 
iets anders wil, laat ze kruipen of maak een spil. 

 
W = Winterharde wil ik extra loven. Zonder mankeren komen ze elk jaar weer boven. Een beetje bedekking 
en later wat mest, een keertje toppen en ze doen het weer best. 
Ik denk wel eens, later, als ik ben stijf en oud dat ik de winterharde maar overhoud. 
 
X = Xantippe, die kwade vrouw, komt voor bij Fuchsia’s – kom nou. Amelia Aubin en Mieke Meursing mogen 
er zijn, vergeet niet Mrs. Rundle en Caroline. 
Xantippe een Fuchsia? Maak u geen zorgen en lig er vooral niet door wakker. Voorlopig hebben we nog 
namen genoeg denk maar aan v.d. Laan, Wit en vergeet niet de Backer. 

 
IJ = IJver die we allen betrachten, vooral in het voorjaar; we kunnen niet wachten. IJverig sjouwen – van 
buiten naar binnen – we denken er heel wat mee te winnen.  
Beteugel die IJver om vlug bloemen te zien. Straks hebt u er honderden en dat is meer dan tien. 
 
Z = De zon die ons zorgelijk gezicht stralender maakt en het zonnig verlicht. We hopen maar dat haar 
zegenende stralen op de planten en al uw werk mogen nederdalen. 

 
                                     Dat ze vooral aanwezig mag zijn op 

 ons aller Groot Zeister Festijn. 

 
 

 

 

2015, een bijzonder jaar voor onze nationale vriendenclub de ,,NKvF’’. 
Een jaar waarin we ons 50-jarig jubileum gaan vieren. Zoals jullie weten gaan we dit luister bijzetten in 
augustus in de Botanische Tuinen van Utrecht. 
 
We zijn met de jubileumcommissie druk bezig met de voorbereiding van zowel de show van 6 tot en met 9 
augustus als ook de jubileumdag op 8 augustus 2015. 

Veel werk is al gedaan. Het ontwerp voor de show is klaar en verschillende mensen zijn al druk bezig om 
planten op te kweken om een gedeelte van de Botanische Tuinen om te toveren tot een prachtige 
fuchsiahappening. 

Vanaf donderdag 6 augustus, om 10.00 uur, zal de show geopend zijn voor het publiek. Zaterdag 8 augustus 
is dan de grote Vriendendag of jubileumdag met een officiële opening bij de ingang van het showgedeelte in 
de tuin. In de serre zal van 13.30 tot 15.00 uur de receptie plaatsvinden. 
 
Modeste Herwig zal deze dag luister bijzetten met twee lezingen en verder zal zij bij de stand van de NKvF 
aanwezig zijn om verdere vragen te beantwoorden. Euro-Fuchsia zal op deze dag ook vertegenwoordigd 
zijn. Diverse stands zullen weer opgesteld staan om het geheel compleet te maken. 
 
Enkele regio’s hebben reeds toegezegd om 8 augustus met een bus te komen. Hopelijk zullen veel regio’s dit 
voorbeeld volgen om er dan samen met zoveel mogelijk leden een prachtige jubileumdag van te maken. 
Maak er met jullie leden een leuk uitstapje van. 50 jaar vier je maar één keer. De toegang voor de leden met 
partner of introducé is op 8 augustus gratis. 
 
Verdere informatie volgt in één van de volgende Fuchsiana’s. 
 
Hebt u nog leuke foto’s van landelijke shows of najaarsbijeenkomsten of Vriendendagen? Stuur ze ons dan 
toe. Wij willen er een mooie fotopresentatie van maken voor de show en jubileumdag. 
 
Tiny v.d. Sande ledensecretaris@nkvf.nl  tel.: 0411631591 of  
Huub Steeghs huub.steeghs@hetnet.nl tel.: 0774672339 
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Fuchsia’s in Aquarel - 82 Aat van Wijk

'Amélie Vos' Kreijkes 2011; NKF 4931, AFS 7990.
 
 
Afstamming: 'Danny Kaye' x 'Deep Purple'.
 
Halfhanger met vrij grote, dubbele, kleurrijke bloemen. 'Amélie Vos' is een stevige groeier die op tijd moet worden ge-
topt om een volle plant te worden. De kleuren zijn op z’n best in gefilterd licht.
De plant is genoemd naar de kleindochter van de kweker.
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Februari 2015 
 
07   Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Hans Kramer.
27 t/m 2 maart  Regio 5, Twente-Salland. Regio-promotiedagen tijdens TuinExpo te Luttenberg.
27 en 28  Stichting Epric, Fuchsia Extra Vaganza, Nieuwediep 9a te Huissen.
28   Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
 
Maart 2015 
 
11    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond/jaarvergadering.
14    Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
14    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
16    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Jaarvergadering.
19    Regio 6, Oost-Gelderland. Ledenvergadering.
21    Regio 3, Drenthe. Algemene ledenvergadering.
21    Regio 8, Zuid-Gelre. Algemene ledenvergadering.
21    Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering.
23    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Algemene ledenvergadering.
23    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
25    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
25    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Jaarvergadering 2015.
28    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
28    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
28    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Voorjaarsvergadering.
28    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
 
April 2015 
 
11    NKvF. Ledenraadsvergadering.
18    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer A. Vermeer.
18    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Busreis naar fuchsiakwekerij Zeelenberg.
 
Mei 2015 
 
02/03 Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
02    Regio 6, Oost-Gelderland. Stekkenbeurs.
02    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
02    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Jaarlijkse 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.
 
Juni 2015 
 
22    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 
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.
25    Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.
 

Kalender
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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.
20    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddag.
22    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
22    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
29    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Bellentreffen.
 
September 2015 
 
23    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
 
Oktober 2015 
 
05    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
12    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
31    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2015 
 
07    NKvF. Ledenraadsvergadering.    
 

Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 4: Groenmarkt 2015. Programma nieuwjaarsreceptie 2015. Oproep voor een
nieuwe secretaris per maart 2015. Belevenissen tussen huis en heg (20). Fotocollage 2014 van de prijswinnaars van
de Floralia-plantenkeuring op 13 september 2014. Belangrijke data 2015.

'Bell'npraoties' (Regio 3, Drenthe) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst van 4 oktober 2014. Activiteitenagenda 2015.
Overlijden van de heer Harm Tap. Onderonsje met Jan Lokhorst. Bericht uut Coevern.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 4: Jaarprogramma 2015. Verslag bingomiddag op 25 oktober 2014.
Overzicht coördinatoren. Gedicht Decembergevoel.
 
'De Veluwse Fuchsia-bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 1: Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 28
maart 2015. Verslag stamppotbuffet op 15 november 2014. Jaarverslag secretaris over 2014. Activiteitenkalender
2015. Ledenraad mededelingen. Foto fuchsia 'Julia Ditrich'.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Verslag regiobijeenkomst op 1 november 2014. Veredelre-
sultaten Hans van Aspert deel 7. “On”kruiden deel 32 Lamium amplexicaule: Hoenderbeet. Merel, de wedstrijdplant
van 2015. Fuchsia varia: Tips voor het opkweken van de showplanten. Vogels in de tuin deel 9, de Turkse Tortel
(Streptopelia decaocto).
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Ledenlijst per 31 december 2014. Kerst-
markten 2014. Zeg het met bloemen. Agenda 2015. Op bezoek bij... Ria Nauta. Wist u dat...?
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 25 oktober 2014. Kerstgedicht. Nieuwjaarsbij-
eenkomst 2015.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: Verslag snoeidemonstratie 18 oktober 2014. In Memoriam
mevrouw R. Timmer-Elzenga. Fuchsia in woord en beeld 'Schicki Micki'. Activiteitenagenda 2015. Bericht uit een para-
dijs. Fuchsia met een tragisch einde.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 25 oktober 2014. Activiteiten 2015.
Uit de ledenraadsvergadering van 1 november 2014.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 26, Zuid Oost Brabant) nr. 6: Activiteitenkalender 2015. In Memoriam André Hazenberg.
 
't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid-Limburg) nr. 3: Terugblik zomer 2014. Nieuwe Fuchsia's van Mario
de Cooker. Kweek eens een Epiphyllum.
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'Dietlinde'                                                                                                                                               foto: Ingrid Ullrich


