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 Namen fuchsiafoto’s.
 
In de Fuchsiana van februari 2015 staat op pagina 19 bij de foto helaas de naam van de betreffende fuchsia ver-
keerd gespeld. De juiste naam is: Pink Marshmallow.
In de fotopuzzel op pagina 25 staat bij foto nummer 1 de naam eveneens verkeerd gespeld. De juiste naam is:
Sappho Phaoon.
 
Onze excuses voor deze fouten.
 
De redactie.
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Van de voorzitter
 
Op zaterdag 7 februari stond de eerste hoofdbestuursvergadering van dit jaar gepland, maar
op vrijdag waren de weersvooruitzichten zo slecht: er was vorst en ijzel voorspeld.
Na overleg met onze secretaris Margo Vaandrager kwamen we tot de conclusie
dat we de bestuursleden aan dit gevaar niet mochten blootstellen en hebben we besloten om
deze vergadering niet door te laten gaan.
 
Zoals ik in het februarinummer van Fuchsiana al aangaf stonden mijn stekken er in januari
mooi bij in mijn kas. Maar wat een pech; de verwarming in mijn kas is uitgevallen, en daar ik
niet iedere dag in de kas kom heb ik dit te laat ontdekt, met gevolg dat 150 van de 300 stek-
ken dood zijn en met de overige gaat het ook niet goed.

In maart heeft onze regio haar stekmorgen, dus daar zal ik behoorlijk aan de bak moeten met stekken. Maar ook an-
dere fuchsialiefhebbers hebben al toegezegd mij te helpen.
Daar ben ik hen dankbaar voor, dan kan ik toch een mooi fuchsiajaar tegemoet zien.
 
Op onze hoofdbestuursvergadering van 7 maart werd bekend gemaakt dat regio 4 opgeheven zal worden.
Dit was al wat langer bekend, maar nu is het toch definitief. De reden hiervoor is dat er geen nieuwe bestuursleden te
vinden zijn. Dit probleem speelt bij meer regio’s.
Ik roep regiobestuurders dan ook op: maak tijdig bekend dat u uw bestuurstermijn niet wilt verlengen en benader zelf
geschikte personen en laat ze in overleg met de overige bestuursleden geheel vrijblijvend een halfjaar meelopen
zodat ze kunnen ervaren wat een bestuursfunctie inhoudt.
Want de meeste leden kijken hier toch heel zwaar tegen aan. Maar de bestuursvergaderingen verlopen meestal heel
gezellig en dan zullen de aspirant-bestuursleden zien dat het niet zoveel werk is. We moeten met z’n allen toch probe-
ren om onze geweldige vereniging in stand te houden.
 
Ikzelf wil me dit jaar wat meer in de commissies van de UTC gaan verdiepen.
Dit om voor mezelf wat meer inzicht te krijgen in het wel en wee van deze groepen. Daarvoor wil ik op uitnodiging
vergaderingen of bijeenkomsten van deze groepen gaan bezoeken.
 
Cor van Empel.
 

Tuin fam. Workel juli 2014                                                                                                                         Foto: Jan Workel
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Van de redactie

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het JUNI-NUMMER van 2015 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag, 6 mei 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

En ineens is het lente. Alles komt boven de grond maar
sommige bollen doen dat iets te letterlijk. Ik dacht eerst
dat het de kat van de buren was die mijn crocussen (af-
gelopen herfst gepoot) elke keer opgroef. Ik heb dagen
voor het raam gezeten om de dader op heterdaad te kun-
nen betrappen, maar tot mijn verbazing zag ik dat twee
merels de ware schuldigen waren. Ze vergrepen zich aan
de bolletjes alsof hun leven ervan af hing, ze vlogen alle
kanten op (de bolletjes). In dezelfde tijd vond ik ook elke
morgen wormen in mijn huis. Het bleek dat mijn katten
in plaats van muizen wormen mee naar binnen namen.
Ineens begreep ik het. Nu bijna alle muizen, volgens het
nieuws dan, in Friesland zaten, wierpen mijn katten zich
vol enthousiasme op de wormen en ja, wat blijft er dan
voor de merels nog over? In tijden van schaarste ver-
grijpt men zich dan wel eens aan een bloembolletje.
Maar nu alle gekheid op een stokje, gelukkig zijn crocus-
sen nogal sterk, dus ook al zijn ze verschillende keren uit
de grond getrokken, ze beginnen nu toch bijna te bloei-
en. Binnenkort kunnen de rozen en de Annabellen (hor-
tensia's) gesnoeid worden, moet er weer potgrond ge-
haald worden en kunnen de viooltjes weer in de hangers
geplant worden. Fijn. Toen ik de winterbescherming bij

mijn winterharde fuchsia's weghaalde zag ik alweer een
aantal groene uitlopertjes, dus ook dit jaar zijn de boven-
grondse delen niet afgestorven. Dit jaar ga ik de oude
takken veel verder terugsnoeien dan vorig jaar. Toen zijn
ze bijna 2 x zo hoog geworden als normaal, maar dat wil
ik nu niet meer.
 
Langzaam begin ik mijn fuchsia's weer op het nieuwe sei-
zoen voor te bereiden. De witte uitlopers zijn al afge-
knipt, er wordt iets vaker water gegeven en ik heb al
tegen luis en witte vlieg gespoten. Helaas zijn een paar
van mijn oude planten (15 jaar) deels overleden. En dat
is jammer want de hele vorm is er dan uit als je het dode
deel weghaalt. Ik denk dat het komt doordat de overwin-
tering te warm en te droog is geweest. Sinds ik mijn klei-
ne kamertje heb laten isoleren wordt het daar niet meer
kouder dan 15 graden, zeker in winters zoals de afgelo-
pen twee jaar. Maar voor mijn Chinese rozen, bougainvil-
les en brugmansia's is het nu ideaal. Mijn brugmansia
bloeit al. Ik zal voor mijn fuchsia's toch een andere over-
winterplek moeten gaan zoeken.
 
Ook wil ik jullie graag bedanken voor de leuke en positie-
ve reacties op ons vorige nummer. Ik hoop dat iedereen
de nieuwe "look" een verbetering vindt. Ook onze fa-
cebookpagina doet het erg goed en we hebben al veel
"vrienden", ook uit het buitenland. We kregen via deze
weg veel felicitaties met onze 50e verjaardag. Zoals jullie
zien blijven we vernieuwen en we hopen dat dit ook nieu-
we leden zal aantrekken. Dat zou zeker in dit jubileum-
jaar een leuk resultaat zijn.
 
Verder wens ik jullie een fijn voorjaar, weinig dode plan-
ten, en veel leesplezier met deze Fuchsiana toe.
 
Ria Nauta
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Botanische fuchsia's - 24: Sectie FUCHSIA (Putumayensis-groep)

De negende groep van de Sectie FUCHSIA is de putu-
mayensis-groep.
Deze groep bestaat uit 5 soorten: F. abrupta, F. andrei,
F. cuatrecasasii, F. lehmannii en F. putumayensis.
 
F. abrupta is zo genoemd vanwege de abrupte verklei-
ning in de grootte van de bladeren aan de hoofdstam en
die van de bloemtakken. De soort is in 1925 beschreven
door Ivan Johnston, gebaseerd op verzamelingen aange-
legd in centraal Peru.
Het is een opgaand struikje met overhangende takken,
1,3 m hoog. De bladeren zijn tegenoverstaand tot drietal-
lig, smal tot elliptisch, tot 14 cm lang en 6 cm breed,
gaafrandig. Bijna glanzend groen en van onderen wat
bleker. Hij heeft weinig bloemen vanuit de bladoksels
maar meestal in trossen aan het einde van de bloemtak.
De bloemen zijn tot 7 cm lang, glanzend licht oranjerood.
De bessen zijn cilindrisch tot 22 mm lang en tot 6 mm
dik, purperkleurig. Hij groeit op 1.500 – 2.700 m als soli-
taire struik in de vochtige bossen op oosthellingen van de
Andes.
 
F. andrei is ook in 1925 beschreven door Ivan Johnston.
Hij heeft hem genoemd naar Edouard André, een Franse
botanicus en ontdekker die in Zuid-Amerika verschillende
nieuwe fuchsiasoorten heeft ontdekt en beschreven tus-
sen 1870 en 1890. Deze soort is gevonden door André of
één van zijn medewerkers in het uiterste zuiden van Ecu-

F. andrei                                               Foto: Henk Hoefakker

ador in 1876.
Vrijwel opgaande struik van 1 tot 4 m hoog met grote el-
liptische tot ovale bladeren tot 17 bij 11 cm. Tegenover-
staand maar meestal drietallig. Gladde bladrand, soms
wat getand, bovenkant glanzend groen, de onderkant
bleker. Hij bloeit talrijk in eindstandige trossen met oran-
je tot koraalrode bloemen die bijna 5,5 cm lang zijn. Hij
krijgt rode langwerpige bessen. Hij komt voor in
Zuid-Ecuador en Noord-Peru in open vochtige bosjes op
een hoogte van 1.800 tot 3.000 m. F. andrei heeft een
wat variabele look op de verschillende vindplaatsen.
In 1943 heeft Philip Munz F. cuatrecasasii beschreven. Hij

noemde hem zo ter ere van José Cuatrecasas, een Cata-
laanse botanicus die een landurige studie deed naar de
Colombiaanse flora en deze soort in 1940 ontdekte.
Het is een struikje van 0,5 tot 1,5 m hoog. De stevige
bladeren zijn tegenoverstaand, elliptisch en spits. De
bladsteel heeft een purperen gloed en de bladeren zijn
van boven glad en glanzend en van onderen fijn behaard
met name langs de nerven. Hij bloeit weinig tot rijk in
compacte eindstandige trossen. De glanzend rode tot
oranjerode bloemen zijn ongeveer 7 cm lang. De bessen
worden glanzend purperrood, elliptisch tot 2 cm lang en
1,5 cm dik. Hij komt voor in Colombia op 1.400 – 2.200
m hoogte op de oostelijke hellingen van de Andes in het
vochtige struikgewas van de nevelwouden.

F. lehmannii                                         Foto: Henk Hoefakker
 
F. lehmannii is genoemd naar Friedrich Carl Lehmann,
een Duitse plantenverzamelaar in Centraal- en Zuid-Ame-
rika eind 19e eeuw. Hij ontdekte deze soort in Zuid-Ecua-
dor. Ook deze soort is in 1943 beschreven door Philip
Munz.
Het is een opgaande, klimmende struik van 1 tot 3 m
hoog met vele, korte zijtakken. De bladeren staan met
drie of vier bij elkaar. Het zijn leerachtige, smal lancet-
vormige bladeren, tot 11 bij 3,5 cm, spits. Ze zijn zwak
glanzend, donkergroen en glad, van onderen bleekgroen
met haren langs de nerven. Hij bloeit rijk in eindstandige
trossen. Kelk en buis zijn glanzend oranje- tot koraalrood.
De kroon is zacht oranjerood. Totaal tot 5 cm groot. De
bessen worden donker purperkleurig en zijn langwerpig
tot 15 mm lang en 8 mm dik. Zijn thuis is Zuid-Ecuador.
Hij groeit daar in vochtig struikgewas, langs rivieroevers
en oostelijke berghellingen. Op een hoogte van 1.600 –
2.250 m.
 
F. putumayensis is ook een soort die in 1943 is beschre-
ven door Philip Munz. De soort is genoemd naar Comisa-
ria del Putumayo, een provincie in Zuid-Colombia waar
deze soort voor het eerst werd gevonden in 1935 door de
Colombiaanse botanicus Hernando Garcia Barriga.
Het is een struik van 1 tot 3 m hoog. Het jonge schot is
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zacht behaard. De jonge zijtakjes zijn groen en matpur-
per. De bladeren zijn tegenoverstaand, leerachtig, ellip-
tisch en spits. Tot 15 cm lang en 7 cm breed. Ze zijn van
boven matgroen en glad, van onderen bleekgroen en be-
haard. De bladrand is gaaf. De bloemen staan in compac-
te, eindstandige schermen, ook aan zijtakken. De bloem-
buis is fel oranje, de kelk is hel oranje tot koraalrood, de
kroon is oranjerood. De bessen zijn langwerpig tot 12
mm lang, 9 mm dik en worden glanzend roodpurper. Hij
komt voor in Colombia en Ecuador op een hoogte van
1.400 – 2.100 m diep in het vochtige woud, op de weste-
lijke en oostelijke hellingen van de Cordilleras.
 
Van deze soorten zijn alleen F. andrei en F. lehmannii 
zeker in Nederland aanwezig. F. putumayensis waar-
schijnlijk.
 
Volgende keer de sessilifolia-groep.
 
Henk Hoefakker

F. putumayensis                                  Foto: Henk Hoefakker

Grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt, Regio Friesland. 

Programma “Grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt” op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei van 10.00 tot ± 16.00
uur.
Organisator:
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, afd. Friesland.
 
In de tuin van de familie Klijnstra aan de Krukmanslaan 36, prachtig gelegen in het lommerrijke Oranjewoud, houden
de Fuchsiavrienden van Friesland een grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt. Vanaf 10.00 uur bent u van harte wel-
kom om de aangeboden producten te bekijken en wat van uw gading is, te kopen.
 
Wat is er te zien en te koop?
Allerlei potplanten, waaronder fuchsia’s en pelargoniums, vaste planten, cadeautjes voor moeder(dag), fuchsialore
collectie, eigengemaakte kaarten, wijnen bereid uit druiven, borduurwerken, scharreleieren en steigerhoutartikelen.
 
Wat nog meer?
Bezichtiging van en voorlichting over diverse kippenrassen.
Het vlechten met wilgentenen en het maken van eendenkorven.
Overal op het terrein staan leuke zitjes waar u onder het genot van koffie/thee of een sapje kunt genieten van de
markt en de sfeer er omheen.
Even onthaasten onder het gebladerte van de eeuwenoude bomen in Oranjewoud. U bent van harte uitgenodigd.
 
Mogelijkheden in de omgeving:
Oranjewoud is een oase van rust voor wandelaar en fietser. Het gebied heeft ook een rijke historie. Maak er een leuk
dagje uit van, met als hoogtepunt:
 

                              De voorjaarsmarkt “In het Groen”.
 
Rimkje Klijnstra, tel.: 0513-633351, e-mail: klijn510@planet.nl.
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Secretariaat: Margo Vaandrager, Brugstraat 14, 1906 WV Limmen. Tel. 072-5051789, e-mail: secretaris@nkvf.nl. 
 
Agenda en uitnodiging voor de jaarvergadering NKvF op zaterdag 11 april 2015. 
 
Aan: Regiovertegenwoordigers NKvF. 

 Leden Hoofdbestuur NKvF. 

 
Van: Margo Vaandrager, secretaris NKvF. 

 
De jaarvergadering van de NKvF vindt plaats op: 

 

Datum: zaterdag 11 april 2015. 
Aanvang: 10:30 uur in “de Theaterzaal”. 

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum “de Hilt” Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes. 
(voor een routebeschrijving: zie www.dehilt.nl) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Agenda: 
 
1. Opening door de voorzitter, Cor van Empel. 
 - Moment van overdenking overleden leden van de NKvF. 
 - Mededelingen door de secretaris. 
 
2. Vaststellen van de Agenda. 
 
3. Post in - Post uit. 
 - Een overzicht van de in- en uitgaande post. 

 
4.  Vaststellen notulen van de najaarsvergadering 1 november 2014. 
  - voor kennisgeving de notulen van het HB d.d. 27 september 2014. 

 
5. Jaarverslagen NKvF van de: 
 - secretaris. 
 - ledensecretaris. 
 - redactie Fuchsiana. 
 - UTC. 
 - Vriendendag. 
 - bibliotheek. 
 - websitecommissie. 

 
6 Jaarverslag Penningmeester. 
 - Het financieel jaarverslag over 2014, de balans en de resultatenrekening. 
 - Contributie 2016. 
 - Resultaten financiële stukken regio’s. 

 
7. Verslag Commissie Financiële Controle.  
 Samenstelling CFC: 

1e de heer A.J.M.. Koek, regio 17. 
2e de heer W.K. Vaandrager, regio 9. 

             3e de heer B.C. van Leeuwen, regio 19. 
 Reservelid de heer J.J. van Houte, regio 6. 
 
8.  Dechargering bestuur over het jaar 2014. 
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9. Begroting 2015. 
 - de conceptbegroting 2015. De begroting is al aan de orde geweest in de najaarsvergadering van 

  1 november 2014. 

 
10. Bestuursverkiezing. 
 - Herverkiezing ledensecretaris mevrouw Tiny van de Sande voor een periode van vier jaar. 
   

11. 50-jarig Jubileum en de Vriendendag in 2015 van onze NKvF. 
 - Het Jubileumfeest en de Vriendendag zullen op 8 augustus plaatsvinden in de Botanische Tuinen te  
   Utrecht. 
 - De fuchsiashow rond dit feest is in de Botanische Tuinen te Utrecht te bezichtigen van 6 t/m 9 augustus. 
   Toelichting door Huub Steeghs en Tiny van de Sande. 

 
Lunch om 12.30 uur. 
 
12.  Fuchsiana. 
 - informatie over de gang van zaken in de redactie, door Sjaak Loef. 
 - tevens informatie “de NKvF op Facebook”.   
  

13.  Nieuws uit de UTC: Jan de Groot. 
 - verdere ontwikkelingen in de UTC. 
 - de winterhardengroep zoekt vrijwilligers die in deze commissie zouden willen plaatsnemen. 
  

14. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. 
 

15. Website. 
 - nieuws rond de bouw van de website, door Joke Koek. 
 - uitleg nieuwe site, door Germ Wentink. 
 

16. Rondvraag. 
 
17. Sluiting door de voorzitter.  
 
 

Let op! 

De leden uit de regio’s, die de vergadering willen bijwonen en in aanmerking willen komen 

voor een lunch, moeten zich uiterlijk één week voor de vergadering bij de secretaris van de 

NKvF opgeven. 

  

 

'Lidie Bartelink'                                    Foto: Sigrid van Schaik
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Beste fuchsiavrienden, 

nog maar een klein half jaartje en we gaan hopelijk met z’n allen naar het grote feest in de Botanische 
Tuinen van Utrecht van 6 t/m 9 augustus. 
Met de voorbereiding liggen we goed op schema en het belooft een prachtig feest te worden.  
 

 
6 augustus om 10:00 uur zal de show geopend zijn voor het publiek. Veel werk is er dan van te 
voren door veel mensen verzet en we hopen dat dit dan ook beloond zal worden met veel bezoekers. 
De show zal iedere dag geopend zijn van 10:00 tot 17:00 uur. 8 augustus van 10:00 tot 18:00 uur. 
De entree voor 6, 7 en 9 augustus bedraagt, voor onze leden met partner of introducé op vertoon van 
de ledenpas,  € 3,75 per persoon. 
De entree voor de jubileumdag 8 augustus is, ook op vertoon van de ledenpas, gratis voor de leden 
en eventuele partner of introducé. 
Met een museumkaart heeft u op alle dagen gratis toegang. 
      
Dus komt u deze dag naar Utrecht, geef dat dan even door (dit geldt ook voor bussen) aan: 
Tiny v.d. Sande, ledensecretaris@nkvf.nl, tel.: 0411631591 of 
Huub Steeghs, alg.lid1@nkvf.nl, tel.: 0774672339. 
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Voor regio’s die met de bus komen is er een mogelijkheid om de lunch te gebruiken. 
Neem dan even van te voren contact op met de catering: de heer Berry Dirven, tel.: 0624804888,  

e-mail: info@tuincafebotanica.nl 
 

Op zaterdag 8 augustus vieren we onze jubileumdag. We hopen deze dag veel van onze leden te 
kunnen begroeten om samen met hen het 50-jarig bestaan van de NKvF te vieren. 

 

Het voorlopige programma voor 8 augustus is: 
 

- 10:00 uur  De officiële opening door de heer Cor van Empel met: 
  optreden van de Achterhookse Folkloredansers uit Ruurlo. 

   

- 11:00 uur 1e lezing door Modeste Herwig in de Wachendorfzaal.    
  Onderwerp: Het gebruik van de fuchsia als tuinplant. 

 
- 11:30 uur  Keuring nieuwigheden in de kas (niet direct toegankelijk). 

-  

- 12:30 uur 2e Lezing Modeste Herwig in de Wachendorfzaal. 
-  

- 13:30  tot  Officiële receptie in de serre van de kassen t.g.v. het 50-jarig jubileum. 
15:00 uur   

 
 - 15:00 uur Bezichtiging gekeurde nieuwigheden en uitleg hierbij door de keurmeesters. 

  

 - 15:00 uur Bezichtiging planten landelijke wedstrijd op het showterrein: Regio 8. 
 

 - 16:00 uur  Huldiging jubilarissen door de heer Cor van Empel. 
 

 - 16:30 uur Uitreiking prijzen fotowedstrijd door de heer Cor Boom. 

 
 - 16:45 uur Uitreiking prijzen landelijke wedstrijdplanten door regio 8. 

 
 - 17:00 uur Sluiting jubileumdag door de heer Cor van Empel. 

 
   De show blijft deze dag geopend tot 18:00 uur. 

 

 - ?? uur  Symposium leden Euro-Fuchsia. Ook de leden van Euro-Fuchsia zijn deze dag 
aanwezig. Iedereen is welkom bij dit symposium. De voertaal is Engels. 

 -   Doorlopend optreden van de Achterhookse Folkloredansers uit Ruurlo. 
 -   Doorlopend optreden op afwisselende locaties op de showroute door  

   troubadour Gerrit Hiddink. 

 
Ook zullen er tijdens de show weer diverse stands aanwezig zijn op de show. 

 
- De NKvF-stand HB         4 dagen 

- PR-stand HB        4 dagen 

- Bibliotheek en fuchsiakaarten      4 dagen 
- Loterijstand        4 dagen 

- Winterharden groep (onder voorbehoud)    8 augustus 
- Beschrijvingsgroep (onder voorbehoud)     2 dagen 

- Botanische groep       4 dagen 
- Veredeling en keuringen (onder voorbehoud)    8 augustus 

- Kantklosgroep Woerden       8 augustus 

- Kees Spek fuchsiadokter      4 dagen 
- Gerrie Spek fuchsia porselein e.d.     4 dagen 

- Kwekerij Zeelenberg. Verkoop fuchsia’s     4 dagen 
- Kwekerij v.d. Velde. Verkoop fuchsia’s           6, 7 en 8 augustus 

- Zilversmid Jac. Cornet       8 augustus 

- Aat van Wijk aquareltekeningen fuchsia’s    8 augustus 
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- Imkervereniging (onder voorbehoud)     4 dagen  
- Mw. Leuthardt fuchsialore      8 augustus 

- Orchideënvereniging kring Utrecht     8 augustus 
- Modeste Herwig bij de informatiestand     8 augustus 

 
 

OPROEP! 

Voor diverse stands hebben we hulp nodig.  
Wij, als HB en jubileumcommissie, kunnen het niet 

alleen en we vinden het toch wel fijn als deze stands 
ook tijdens de andere dagen dan 8 augustus bezet 

zijn. Jullie regio-secretarissen en ledenraadsleden 

hebben van ons een e-mail ontvangen om ook hun 
bijdrage te leveren aan dit gebeuren.  

Daarom ook de vraag naar onze leden toe: 
willen jullie ons helpen om deze dagen tot een 

onvergetelijk jubileum te maken? Geef je dan op bij 

de secretaris of het ledenraadslid van jullie regio. 
 

- Het bemannen van diverse stands: o.a. de NKvF-stand, de PR-stand, de loterijstand, de 

bibliotheekstand. 

- Verder is er hulp nodig bij de stands van de BCK-groepen, de winterharden groep, de 

botanische groep, de keuringsgroep en de beschrijvingsgroep. Deze mensen kunnen het niet 

alleen. Voor andere leden is het leerzaam om met de deskundige leden van deze groepen een 

dag door te brengen en hulp te bieden. 

- Het verzorgen van onze medewerkers door het rondgaan met koffie of thee en een kop soep 

tussen de middag. Een lunchpakketje, welke we bij voldoende hulp zelf klaar willen maken 

(scheelt veel in de kosten). 

- We zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk stands tijdens deze vier dagen bezet zijn. Het 

zijn toch dagen van en voor ons allemaal. 

- Daarom onze oproep: geef je op om te helpen voor een dagdeel van 10:00 tot 14:00 uur of 

van 14:00 tot 18:00 uur. Of van 10:00 uur tot 17:00 uur. 

- Het zou heel mooi zijn als jullie met de auto vanuit jullie regio naar Utrecht komen met nog 

drie of vier andere actieve leden van jullie regio. De kilometerkosten worden vergoed. 

Laat iets van je horen met vermelding van je telefoonnummer bij: 
 
Tiny v.d. Sande, ledensecretaris@nkvf.nl, tel.: 0411-631591.  

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

Namens de jubileumcommissie, 
Huub Steeghs. 

14



'Viva Ireland', Nessler 1956 US. AFS nr.: ----
Afstamming niet gepubliceerd.

 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Nessler uit  Colma, Californië, zal zeker, als zoveel Amerikanen, een band met Ierland
 
hebben gehad, gezien de voor Britten zeker provocerende naam. Maar als we de fraaie vorm
 
en de verfijnde tinten van de bloemen bekijken, was het een vriendelijke, mogelijk zelfs
 
ongewilde provocatie. Bij bloedrode bloemen zou dat politiek anders liggen. Nessler bracht
 
vanaf 1948 een tiental aanwinsten op de markt. Onze losbladige cultivarlijst roemt de redelijk
 
vroege en overdadige bloei van 'Viva Ireland' en geeft als groeiwijze: opgaande, forse,
 
zelfvertakkende struik met horizontale zijtakken. Leo Boullemier kiest voor een slappe, bossige
 
struik, die als opgaande vorm wat ondersteuning nodig heeft. Hij schrijft ook dat deze lieflijke
 
cultivar geschikt is voor het maken van voortreffelijke baskets. 'Viva Ireland' houdt niet van
 
volle zon en is verder gemakkelijk in de omgang. Ondanks deze aanprijzingen is 'Viva Ireland'
 
slechts tweemaal met succes als moederplant gebruikt bij veredeling.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Viva Ireland' Foto: Sigrid van Schaik



'Misty Morn' Foto: Sigrid van Schaik



'Misty Morn', Goulding 1990 UK. AFS nr.: ---
Gegevens over de afstamming zijn verloren gegaan.

 
 
 
 
 
 
 
 
De Britse kweker, veredelaar en schrijver Edwin Goulding verloor de afstammingsgegevens
 
van zijn introducties vanaf 1978 tot en met 1992. Mogelijk voor moderne veredelaars een
 
reden om deze aanwinst, in Edwins boek "Fuchsias, the complete guide" door de kunstenares
 
Alison M. Jones schitterend weergegeven, niet als ouder te kiezen, wat natuurlijk steriliteit niet
 
uitsluit. De plant met opvallend gekleurde bloemen, die wel in de sfeer van een nevelige
 
zonsopgang passen, is rijkbloeiend en groeit als een stijve hanger. 'Misty Morn' bloeit in de
 
bladoksels en is geschikt voor hangpotten. Omdat Edwin Goulding als kweker-handelaar veel
 
contact had met zijn klanten, kon hij zich richten op hun smaak bij zijn veredelingswerk. Hij
 
vertelde mij ooit, dat het daarbij vooral ging om mannen die planten kochten voor hun
 
echtgenotes.   
 
 
 
 
 H.J. de Graaff.
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Product of Holland CXCV

Vijftig jaar georganiseerde fuchsialiefhebberij in Neder-
land. Elders was de belangstelling van vroeger datum.
Wat zou dat? Boze tongen beweren wel, dat wij zo laat
waren omdat aan fuchsia's geen cent te verdienen was.
Desalniettemin kom je ze nu op alle mogelijke manieren
tegen. In de modewereld is fuchsia een geaccepteerde
kleuraanduiding.
Twee andere voorbeelden trof ik al detective-lezend aan.
De Ier Peter Tremayne met hoofdpersoon zuster Fidelma,
met verhalen spelend in de middeleeuwen, beschreef een
idyllisch eilandje, uiteraard in Ierland, met bloeiende
fuchsia's. Duizend jaar te vroeg, of had Fidelma een voor-
zienende geest? De Britse auteur Peter Robinson met
speurder DCI Banks beschreef een tuin, waarin niets
bloeide behalve fuchsia's in de kleuren van een verse
kneuzing. Deze beschrijving van het rood en paars van

Gregor Mendel.

'Jessie Pearson'                                Foto: Dominicus Bergsma

"De fuchsia-expositie was overweldigend." 

onze lieflijke fuchsia moet welhaast voortkomen uit een
beroepsdeformatie. Wat heeft gezorgd voor de weliswaar
late maar zeker grote populariteit van de fuchsia in Ne-
derland? Mijn eigen regio Rijnland is groot geworden
door de Fuchsiaden in het Tuincentrum "Jaap Kooy", nu
al jaren "Overvecht". Zolang die tenminste om het jaar
herhaald werden, groeide Rijnland uit tot één van de
grootste regio's. Toen dat stopte nam de ledengroei af.
Landelijk gebeurde het zelfde en dan heb ik het niet al-
leen over de Nationale Tentoonstellingen, die normaal
gesproken om de vijf jaar plaatsvonden en waarvan de
laatste in 1999 op het terrein van "De Keukenhof" in

Lisse een groot succes werd. In 2002 was er ook nog de
grote show van de NKvF tijdens de Floriade.
In een ingezonden brief van mevrouw Maria A.M. Vlaar
schreef zij: "De fuchsia-expositie was overweldigend. Al-
leen daarvoor ben ik nog een keer extra gegaan".
Voor mij was deze climax de eerste fuchsiashow tijdens
een Floriade die echt gelukt was, mede dankzij de erva-
ringen met binnenshows als de Fuchsiaden en de Keu-
kenhofmanifestatie. Vermoedelijk was het ook de laatste,
want in Venlo lieten we verstek gaan. Nederlandse fuch-

siashows hebben altijd veel waardering geoogst in het
buitenland. Bekend waren uiteraard Britse shows, waar
het wedstrijdelement overheerste en waar de prachtigste
planten stijf geordend naar hun klasse op lange tafels
waren uitgestald (volgens John Wright als getrimde poe-
dels). Voor buitenbeentjes was daar geen plaats: een
fuchsia als 'Fiery Spider' met afwijkende vijftallige bloe-
men werd niet toegelaten omdat de bloemen van fuchsi-
a's nu eenmaal viertallig horen te zijn. Na een paar van
zulke shows heb ik me ooit bedacht dat er niets vervelen-
ders was dan een dergelijke fuchsiashow. De bezoekers

waren veel interessanter dan de planten.
Gelukkig waren Nederlandse shows heel anders. We had-
den hier een lange traditie van plantententoonstellingen
in een zo natuurlijk mogelijke entourage. Ik herinner mij
nog, dat bij de eerste Fuchsiade in Lisse een vakblad een
aanmerking maakte op onze arrangeur omdat er bloem-
potten zichtbaar waren. Dat was ook moeilijk te voorko-
men, omdat de show was gebouwd op een betonnen
vloer. Cock Veldhuis zorgde er echter voor, dat in het
vervolg alle potten waren weggewerkt, al was het in een
sierpot. Fuchsiaden waren er in 1987, 1988, 1989, 1991
en 1993. De wegens NT'95 naar 1996 verplaatste Fuchsi-
ade werd (ondanks alle voorbereidingen) door het regio-
bestuur afgelast.
Daarna herinner ik mij er nog één. Ze hadden allemaal
hun eigen thema, wat bij deze snelle opvolging voor het
broodnodige verschil zorgde. Fuchsiade '91 sprong er
voor mij uit met als thema: Gregor Mendel en veredeling.
Bij de opening door de Vlaamse veredelaar Rogier Sain-
tenoy waren veel Europese veredelaars aanwezig. Jaap
Kooy had gezorgd voor het geschilderde decor van een
kloostertuin, waarin een borstbeeld van Gregor Mendel.
Geen Fuchsiaden meer, weinig nieuwe leden, vergrijzing,
geen mensen meer die een show aandurven of aankun-
nen. Wie verbreekt deze neerwaartse spiraal?
 
Lisse, 1 maart 2015.                             H.J. de Graaff.
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In Memoriam Gerrit van Veen.
Gerrit is in Boskoop geboren op 25-02-1938, als zoon van een boomkweker. 
Hij overleed 19 januari 2015.
Gerrit hield van de natuur. Niet zo verwonderlijk voor een zoon van een boomkweker. Zo was hij gids bij de vereni-
ging van natuur- en vogelbescherming, de weidevogels en zwerftochten in de natuur.
In 1979 werd Gerrit, bevangen door het fuchsia-virus, lid van de NKvF.
 
Vervolgens werd hij in 1988 coördinator van de Uitgebreide Technische Commissie (UTC)-werkgroep: "Beproeving
fuchsia's op winterhardheid". De winterhardheids-proeven werden uitgevoerd in Velp bij Kwekerij Overhage.
 
In 1992 verscheen daarop van zijn hand het verslag van deze werkgroep in boekvorm: "Winterharde Fuchsia's,
fuchsia's overhouden in border en plantsoen". Jammer genoeg is dit "standaardwerk" niet meer verkrijgbaar en niet
meer herdrukt.
Maar zijn verdiensten voor de vereniging gaan verder. Hij heeft ook nog een prachtige zeer gedetailleerde website
nagelaten. Daarbij zijn ongelooflijk veel interessante wetenswaardigheden over fuchsia's en fuchsialore verzameld.
Toen hij om medische redenen in 2010 zijn website niet meer kon beheren is deze geschonken aan de NKvF. Via
de NKvF-site kunt u op de Gelderse info-site komen en via onderstaande links(*).
Hieruit blijkt zijn passie voor fuchsia's en haar geschiedenis. We missen in hem dan ook een zeer gepassioneerd
fuchsiakenner en -liefhebber!
 
Rest ons, namens de UTC en de NKvF, de beide dochters veel sterkte toe te wensen bij het verwerken van het ver-
lies van hun vader.
 
16 maart 2015.
Gerard Rosema.                                       
 
*http://www.nkvf.nl/Gelderse_Fuchsia_info- site/A_ned_homepage.htm
*http://www.nkvf.nl/Gelderse_Fuchsia_info- site/AM-H_Ned-H3_voorw.htm

Gerrit van Veen                             Foto: Hans van Aspert
'Gerrit van Veen', een winterharde fuchsia.
Foto: Hans van Aspert
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes: 
 
1. 'Angela' 
2. 'Jamboree' 
3. 'Multa'  
4. 'Bella Rosella'  
5. 'Ringwood Market' 
6. 'Howlett's Hardy’ 
 
 

 

  
1           2                   3 

      

Uw oplossing vóór 6 mei 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 77 is: 
 
Foto nr. 1: ‘Sappho Phaoon’ 
Foto nr. 2: ‘Erik Hulsebosch’ 
Foto nr. 3: ‘China Doll’ 
 
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 77 kwam “uit de bus”: de 
heer Verschoor uit Leerbroek. Gefeliciteerd! 
 
Foto's: Sjaak Loef 

Fotopuzzel - 78
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Fuchsia’s in Aquarel - 83 Aat van Wijk

‘Maik Luijten’ Buiting, NL 2006;  AFS 6107.
 
Afstamming: ‘Maxima’ x ‘Roesse Tureis’.
 
Fuchsia met dubbele, donkerpaarse kroon en betrekkelijk lange bloembuis die als halfhanger het best tot zijn recht
komt, gekweekt in een hangmand op een plek in halfschaduw.
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

De UTC bestaat uit verschillende groepen. Wilt u weten wat de verschillende groepen doen dan kunt u ook één of
meerdere vergaderingen van deze groepen bijwonen. Misschien is het wel iets voor u om zich bij een van deze groe-
pen aan te sluiten.
Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van de UTC, G.J. Rosema, tel. 0348-442965.
 
Veredelingsgroep.
 
Deze vergadert weer in oktober 2015.
Ondertussen wordt een programma opgezet voor een flowcytometrie-proef*. De resultaten kunnen dan in oktober
worden besproken.
* Flowcytometrie is een techniek voor het tellen en bestuderen van in een stromende vloeistof voorkomende micro-
scopisch kleine deeltjes (red.).
 
Botanische Groep.
 
Deze is 7 maart bij elkaar geweest in De Bilt. De volgende vergadering vindt plaats op 30 mei 2015 om 10.30 uur bij
de Familie de Boer, Markeweg 78 in Blesdijke.
 
BCK/Keuringen.
 
Dit jaar staan er weer 3 keuringen gepland en wel op de volgende data: 
           
De eerste keuring vindt plaats op zaterdag 18 juli 2015 in De Bilt.
 
De tweede keuring vindt plaats op 8 augustus 2015.
LET OP: Deze vindt plaats in de Botanische Tuinen in Utrecht,
Budapestlaan 17, 3584 HD Utrecht.
Dit valt samen met de viering van het 50-jarig bestaan van de NKvF.
 
De derde keuring vindt plaats op 5 september 2015 in De Bilt.                        
 
De keuringen in De Bilt (eerste en derde keuring) worden gehouden op onze nieuwe locatie:
 
                                Wijkcentrum “De Schakel”,
                                Soestdijkseweg 49 B, 3732 HD De Bilt.
                                Het Wijkcentrum ligt achter de Immanuelkerk.
                                Ingang en parkeren aan Laan 1813.
 
 
De planten dienen tussen 8:45 uur en 10:00 uur aangeboden te worden.
De keuring begint vervolgens om 10:15 uur.
 
De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij de secretaris van de BCK, Martien Soeters
(tel. 0598-392248).
 
U kunt de planten die u wilt laten keuren aanmelden bij de voorzitter van de BCK: Coen Bakker (tel. 0255-535007).
 
Beschrijvingsgroep.
 
Deze heeft 14 maart 2015 haar jaarvergadering gehouden bij Sigrid van Schaik.
Deze groep heeft het afgelopen jaar maar liefst 200 cultivars beschreven! Chapeau!
 
Studiegroep Winterharde Fuchsia's.
 
Daar zowel de secretaris als de voorzitter van de groep zijn afgetreden, wordt naarstig gezocht naar een aantal nieu-
we enthousiaste mensen. Ook de opzet zal wat worden aangepast.
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                                                          Zaterdag 8 augustus 2015
 
De landelijke fuchsiawedstrijden vormen dit jaar weer een onderdeel van de Vriendendag, die in samenwerking met
regio 8 worden georganiseerd in de Botanische Tuinen te Utrecht.
 
Er zijn vijf verschillende categorieën, waarvoor onderstaande verkorte reglementen gelden. Wellicht ten overvloede
willen wij wijzen op de beperking voor wat betreft de potmaat. Deze mag maximaal 50 cm doorsnee zijn. Deze regel
geldt voor alle categorieën, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Reeds eerder is hierop geattendeerd.
 

                              Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee
 
Er zijn geen beperkingen voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, vorm, kleur, enzovoorts.
 

                                            Newmancup
 
Bestemd voor de mooiste buisvormige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van de sepalen
verhoudt als 3:1. Voor wat betreft cultivar, ouderdom, kleur, enzovoorts, gelden geen beperkingen. Bij verschil van
mening of de plant binnen deze categorie valt, beslist de keuringscommissie.
 

                                      Mia Goedman trofee
 
Bestemd voor de mooiste botanische fuchsia. Er gelden geen beperkingen voor wat betreft ouderdom, kleur, enzo-
voorts.
 

                                            Arends trofee
 
Wedstrijd om de mooiste dubbele hangfuchsia. Potmaat 26 cm. Voor soort cultivar, ouderdom, potkleur, enzovoorts,
gelden geen beperkingen.
 

                                             NKvF-bokaal
 
De fuchsia moet van Nederlandse origine zijn. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de officiële
cultivarlijst. Er worden geen beperkingen gesteld aan kleur en vorm van de plant.
 
Tevens wordt er in verband met het 50-jarig bestaan van de NKvF eenmalig een publieksprijs uitgereikt. Er kan een
keuze gemaakt worden uit de ingebrachte planten.
 
Alle planten dienen gezond, zonder ongedierte en in schone pot te worden aangeleverd.
Het wedstrijdreglement ligt bij de inschrijftafel ter inzage.
 
Inleveren van planten:
Op 8 augustus 2015 tussen 10:00 en 11:30 uur!!
Toon bij het inschrijven uw ledenpas en draag zorg voor een lijstje met de plantennamen.
 
Voor de overige tijden wordt verwezen naar het programma van de Vriendendag.
Inlichtingen: Andries Maassen: tel.nr. 0341-266299.
 
1e prijs winnaars bij de landelijke wedstrijden in 2014 kunnen hun beker via hun ledenraadslid inleveren.
Deze kan de beker dan tijdens de jaarvergadering op 11 april inleveren bij het ledenraadslid van regio 8.

 Landelijke wedstrijden
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Februari 2015 
 

Overleden: 
 

De heer E. Kranenburg  Creil 
De heer M.A. Kuystermans  Boskoop 

Mevrouw J.D. van Oers  Hoeven 

De heer F.J. Stoolhuis  Rossum 
De heer G. van Veen   Arnhem 

Mevrouw B.G. Zwart-Clever  Wormerveer 
 

Nieuwe leden: 

 
Mevrouw P. Adams   Haelen 

De heer G. den Brok   Nistelrode 
De heer R.A. Dincler   Vaassen 

De heer R. Eeuwes   Angeren 
De heer K. Mosterd   Barendrecht 

De heer W. Rorije   Wapenveld 

Mevrouw T.H.M. Schras-Schiltmans Houten 
 

 
Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 

 

� U gaat verhuizen, 
� Uw adres gegevens niet kloppen, 

� U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 
� U een ander e-mail adres heeft gekregen. 

 

Bel tel.nr. 0411-631591 
of mail ledensecretaris@nkvf.nl 

 
De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2015 betaalden zijn: 

 
De heer H. Schuring  Zwinderen 

De heer B.J.G. Smet  Laren 

De heer A. van Driel  Dordrecht 
 

 
Tiny van de Sande, 

Ledensecretaris.  
 

Van het ledensecretariaat
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‘Stolze von Berlin’ of ‘Swingtime’?
 
Antwoord van Martien Soeters en Sigrid van Schaik (leden van de beschrijvingsgroep) op de vraag van de heer Kreij-
kers in de Fuchsiana van februari 2015 (pagina 7) welke naam correct is: ‘Stolze von Berlin’ of ‘Swingtime’.
 
Dit soort vragen mag men uiteraard ook rechtstreeks aan de Beschrijvingsgroep stellen. Wij zijn gaarne bereid te hel-
pen, ook bij vragen over stambomen van cultivars. Aan dit laatste wordt door ons in de groep ook gewerkt en vragen
daarover zijn voor ons alleen maar nuttig. Zelfs de vraag die nu gesteld is was voor ons nuttig want doordat wij deze
vraag uiteraard ook even nakeken in de CIL (cultivar inventarislijst) ontdekten we dat er een fout in stond. Het jaartal
1970 achter 'Stolze von Berlin' moet daar helemaal niet staan.
 
Maar hoe zit het nu met die twee namen?
 
Wij hebben voor deze vraag ons uitgebreide archief met notities over dit soort dingen geraadpleegd en vonden het
volgende:
 
Begin jaren ‘80 begon dit probleem te spelen. In die tijd werden er veel fuchsia’s geteeld door beroepskwekers, ver-
kocht in bloemenwinkels en op markten e.d. Die grote tuincentra van nu had je toen nog niet.
Die beroepstelers kochten stek van stekbedrijven in Nederland en Duitsland die voor de beroepsteelt kweekten. Het
assortiment was niet zo groot en het waren zo’n 15 tot 20 stuks die jaar in jaar uit werden aangeboden.
 
'Swingtime' van H. Tiret uit 1950 was een van die fuchsia’s, maar eind jaren ‘80 kwam daar opeens ook 'Stolze von
Berlin' in dat rijtje voor. Binnen de NKvF is destijds veel discussie geweest over die twee namen.
 
De voorloper van de beschrijvingsgroep, de computer determinatiegroep, die destijds ook begon met het uitgeven
van de papieren versie van de cultivar inventarislijst, zat daar behoorlijk mee in de maag. De toenmalige voorzitter
van die groep wijlen de heer Peter Rijkoort en zijn vrouw Liesbeth besloten het eens grondig uit te zoeken. Grote aan-
tallen planten van beide namen werden verzameld of beschreven bij liefhebbers in de tuin en er werd onderzoek ge-
daan naar de herkomst van die planten.
 
Uit de beschrijvingen, en later zelfs toen het computerprogramma voor het determineren werkte, bleek dat beide
planten op alle onderdelen vrijwel gelijk waren. Het enige verschil was de grootte van de bloem. Doordat men bij het
verzamelen van de planten en beschrijvingen ook de herkomst genoteerd had kon men nagaan dat de kleinere bloe-
men afkomstig waren van de beroepsteelt en op markten en bij bloemisten gekocht waren. Daar werd in die tijd veel
gewerkt met remstof om de planten sneller en rijker te laten bloeien hetgeen de iets kleinere bloemen verklaarde.
 
Van 'Stolze von Berlin' viel in de literatuur, die toen beschikbaar was, niets meer of minder te achterhalen dan alleen
de naam. Uit onderzoek in catalogussen van stekbedrijven voor de beroepsteelt bleek dat een Duits bedrijf uit Hen-
nigsdorf, vlak bij Berlijn, in 1985 de eerste was die 'Stolze von Berlin' introduceerde door 'Swingtime' om te dopen. In
1986 deed dat bedrijf dat nogmaals met twee andere planten waar men de naam 'Stolze' voor plaatste maar dat werd
voor dat bedrijf, en gelukkig voor ons, geen succes.
 
De 'Swingtime' van H. Tiret uit 1950 met AFS-nummer 66 is dus de enige echte benaming.
 
Martien Soeters en Sigrid van Schaik.

Lezers schrijven

Gevraagd:
 
Ik wil voorkomen dat sommige soorten verdwijnen omdat ze in de kwekerijen niet meer te verkrijgen zijn. Misschien
zijn er leden die de soorten nog wel hebben en mij er stekjes van toe kunnen sturen. Het gaat om 'Bohemienne' en
'Dutch Stefanie' en ik wil graag stekken van een gevlamde 'Supersport'.
 
Astrid Koning
astridekoning@gmail.com
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van Regio 11 Noord Holland Midden 
van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De show wordt gehouden in het schitterende 

Tuincentrum "Ranzijn" in Alkmaar 
 

                              Omval 55, 1812 NA Alkmaar  
                  

                  Geopend : 
 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. 
 zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. 
 zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

  

    Toegang gratis                                      

Ruime parkeermogelijkheid 
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April 2015 
 
11    NKvF. Ledenraadsvergadering.
11    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt Amersfoort.
18    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer A. Vermeer.
18    Regio 9, Noord-Holland Noord. Uitje naar kwekerij Zeelenberg en rondvaart in Rotterdamse haven.
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 18, Delfland. Stekkenmarkt op het terrein van 't Buitenbeest.
02    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Jaarlijkse stekkenmarkt.
09    Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.
09    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt bij Welkoop in Eemnes.
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.
16    Regio 9, Noord-Holland Noord. Laatste vergadering voor de vakantieperiode en uitdelen wedstrijdplanten.
16    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Middagexcursie naar "De Griendheuvel" in de Dordtse Biesbosch.
23    Regio 11, Noord-Holland Midden. Bijeenkomst.
28 t/m 30   Regio 19, Rotterdam e.o. Verkoop fuchsiastekken en -planten bij tuincentrum GroenRijk
                   te Bergambacht.
29    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
 
Juni 2015 
 
20    Regio 7, Veluwe. Jaarlijks reisje.
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.
15    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Opentuinen, barbecue en keuring wedstrijdplant.
17 t/m 22   Regio 5, Twente-Salland. Jubileumshow 30 jaar regio 5 bij Museumboerderij
                   'De Wendezoele' in Ambt Delden.
18    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Busreis.
21    Regio 3, Drenthe. Busreis naar modeltuinen van Jan Boomkamp in Borne en fuchsiashow in Delden.
25    Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.
24 t/m 2 aug.  Florashow op het terrein van het openluchtmuseum Ootmarsum.
 
Augustus 2015 
 
06 t/m 09  NKvF. Fuchsiashow ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
08    NKvF. Vriendendag.
08    Regio 18, Delfland. Busreis naar de Vriendendag in de Botanische Tuinen te Utrecht.
08    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Busreis naar de Vriendendag in de Botanische Tuinen te Utrecht.
08    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Busreis naar de Vriendendag in de Botanische Tuinen te Utrecht.
21/22    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddagen.
22    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
22    Regio 7, Veluwe. Jaarlijkse barbecue.
22    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
30    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Bellentreffen.
 

Kalender
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September 2015 
12    Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee.
23    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
 
Oktober 2015 
 
05    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 7, Veluwe. Lezing (onder voorbehoud).
12    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
31    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2015 
 
07    NKvF. Ledenraadsvergadering.
14    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet.

Fotowedstrijd Vriendendag

Het hoofdbestuur nodigt u uit om in het kader van de Vriendendag deel te nemen
aan de fotowedstrijd. De Vriendendag zal gehouden worden op zaterdag 8 augus-
tus 2015.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee catego-
rieën:
        -  Close-up fuchsiabloemen
        -  Algemeen fuchsia’s
 
Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen kunt u uw foto(’s) uiterlijk 30 juni
2015 aan onderstaand e-mailadres opsturen. Als u nog analoog fotografeert,
graag het negatief en een afdruk inzenden.
 
Vergeet niet uw naam en adres en de naam van de fuchsia of het onderwerp te vermelden. We begrijpen dat de ui-
terste inzenddatum erg vroeg is om mooie foto’s te maken. Hiertoe zijn we echter gedwongen omdat Vriendendag dit
jaar, in verband met het jubileum van de NKvF, een maand vroeger is dan gebruikelijk.
Uiteraard kunt u altijd putten uit uw fotoarchief van voorgaande jaren.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op 20x30 cm formaat. De afdrukken kunt u na afloop meenemen of ze wor-
den u later toegestuurd.
 
Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde formaat hebben. Dit wordt veroorzaakt door de in-
gestelde beeldverhouding op uw camera.
Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is het van groot belang uw camera, indien mogelijk, in te stel-
len op beeldverhouding 2:3.
Raadpleeg voor het instellen van deze beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera.
 
De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in Fuchsiana
of op de website, worden gebruikt.
 
Mijn adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom,
Henry Dunantstraat 19,
2861 VD  Bergambacht,
deboompjes2@gmail.com.
 
S.v.p. bovenstaand e-mailadres gebruiken in verband met de grootte van de bestanden.
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'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 1: Verslag ledenvergadering van 25 oktober 2014.  Sociaal jaarverslag over
2014. Voorjaarsledenmiddag op 14 maart 2015 in "De Vallei", Schoterlandseweg 20 in Oudehorne, met een lezing
door de heer van der Knokke over “Het Nationaal park Weerribben-Wieden”. Floraliaplant 2015 'Huet’s Welagoliet'.
Programma “Grote Voorjaarsgroen- en Hobbymarkt” 2015 op zaterdag 2 en zondag 3 mei. Belevenissen tussen huis
en heg (21). Zeg het met bloemen.

'Bell'npraoties' (Regio 3, Drenthe) nr. 1: In Memoriam Rieks Sijbring. Agenda algemene ledenvergadering op 21
maart 2015. Oproep tuinentocht op 25 juli 2015. Notulen algemene ledenvergadering 22 maart 2014. Jaarverslag
2014.
 
'Minibel' (Regio 4, Flevoland e.o.) nr. 1: Tuinonderhoud in maart. Taxuskever is niet eenkennig. Uitnodiging laatste
ledenvergadering op 21 maart 2015. Jaarverslag 2014.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender. Jubilarissen in 2015. Uitnodiging algemene
ledenvergadering op 23 maart 2015. Jaarverslag 2014.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma 2015. Uitnodiging algemene ledenvergadering op
19 maart 2015. Verslag kerstmiddag op 13 december 2014.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 2: Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2015. Activiteiten-
kalender 2015. Verslag lezing over bijzondere vaste planten: het zelf zaaien, stekken of scheuren door de heer Hans
Kramer op 7 februari 2015. Foto van de fuchsia 'Riek Slijkhuis'.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 2: Uitnodiging en agenda jaarlijkse ledenvergadering op 21
maart 2015. Notulen ledenvergadering van 22 maart 2014. Notulen ingelaste ledenvergadering op 13 september
2014. Jaarverslag 2014. Jaarverslag redactie 2014. Jaarverslag wedstrijdcommissie. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst op
10 januari 2015. Veredelresultaten Hans van Aspert deel 8: 'Jaspers Hardy Redpipes'. “On”kruiden deel 33 “Viola odo-
ratum: Maarts viooltje. Vogels in de tuin deel 10, Roodborst (Erithacus rubecula).
 
'De Vier jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Uitnodiging jaarvergadering en ledenbij-
eenkomst op 23 maart 2015. Busreis op vrijdag 29 mei 2015 naar de vijvertuinen van Ada Hofman en kwekerij Gom-
mer. Ineke’s (tuin)dagboek. Wedstrijdstek 2015: ‘Phileine’. Secretariaat jaarverslag 2014. Notulen van de jaarverga-
dering gehouden op 20 maart 2014. Agenda 2015.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nrs. 1 en 2: Activiteitenkalender 2015. Nieuwe bestuursleden ge-
zocht. Symmetrisch? Ode aan de 'Beacon'. Ledenvergadering op 21 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 van de secretaris.
Verslag winterbijeenkomst 24 januari 2015. Verslag bestuursvergadering 18 november 2014.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 11: Verslag nieuwjaarsbijeenkomst van 17 januari 2015. Regioprogramma
2015. Uitnodiging jaarvergadering op 28 maart 2015. Notulen jaarvergadering van 29 maart 2014.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Agenda voorjaarsvergadering op 14 maart 2015. Notulen voorjaarsverga-
dering 22 maart 2014. 50-jarig jubileum NKvF 2015. Jaarverslag 2014 van de secretaris.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Nieuwe leden stellen zich voor. Activiteitenagenda 2015. Uit-
nodiging en agenda voorjaarsvergadering op 28 maart 2015. Bericht uit het verleden. Fuchsia in woord: 'Puts Folly'.
Middagexcursie op 16 mei 2015.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Uitnodiging algemene ledenvergadering 28 maart 2015. Activi-
teiten 2015. Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2014. Jaarverslag 2014.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) nr. 1: Fuchsia 'Kempenland'. Activiteitenagenda 2015. Botanische fuchsia's
28. Uitnodiging ledenvergadering 24 maart 2015. Verslag jaarvergadering 25 maart 2014. De tuin in het digitale tijd-
perk.
 
't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid-Limburg) nr. 1: Stekkenmarkt op zaterdag 2 mei. Introductie gemist
- deel I. Uitnodiging en agenda jaarvergadering op 24 maart 2015. Lezing over vleermuizen. Jaarverslag 2014. Nieu-
we rubriek "Kiekje uit eigen doos".

Regiobladen en regionieuws
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- Advertentie -

- Advertentie -
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'Eruption' Foto: Flip van den Elshout


