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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van 2015 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag, 1 juli 2015 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Wad-
dinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
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Van de voorzitter

 
De winter is voorbij. We zitten nu midden in de lente en alle planten hebben weer hun ver-
trouwde plek in de tuin ingenomen.
 
Nu nog even flink toppen en dan wachten op de bloemenzee.
 
Op 11 april hadden we de jaarvergadering van 2015. Tijdens deze vergadering nam een van
de ledenraadsleden het woord en zei dat de NKvF-vergaderingen de laatste tijd zo prettig ver-
lopen.
 
Dit is als bestuur altijd prettig om te horen en weten we dat we op de goede weg zijn.

Verder is er van mijn kant niet zo veel te melden.
 
Wel wil ik iedereen die op 8 augustus onze jubileum/vriendendag gaat bezoeken vragen om, indien mogelijk, vóór
onze opening om 10:15 uur aanwezig te zijn.
 
Cor van Empel.

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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Van de redactie

“Wat zegt u? Voelt deze Fuchsiana anders
aan dan u gewend bent?”
 
Dat klopt. Dit is een bijzondere uitgave. Deze Fuchsiana
is maar liefst veertig(!) pagina’s dik.
Veertig pagina’s lees- en kijkplezier.
 
Niet alleen deze Fuchsiana is bijzonder. Het jaar 2015 is
voor onze vereniging in meerdere opzichten ook een bij-
zonder jaar.
Zoals u weet bestaat de Nederlandse Kring van Fuchsia-
vrienden anno 2015 vijftig jaar. Alle reden voor wat spek-
takel. Dit jubileum wordt van 6 tot en met 9 augustus
groots gevierd met een grandioze fuchsiashow in de
prachtige Botanische Tuinen van Utrecht.
 
Gedurende de show vinden tal van activiteiten plaats. Er
worden lezingen gehouden en er zijn informatiestands
aanwezig. Diverse andere groenverenigingen geven ook
acte de présence.
Kinderen worden natuurlijk niet vergeten. Zij kunnen
onder deskundige leiding kennis maken met de fuchsia-
plant zoals stekken snijden en oppotten.
Dit gebeuren mag u als fervent fuchsialiefhebber natuur-
lijk niet missen! Kom één of meerdere dagen naar de Bo-
tanische Tuinen van Utrecht. Even onthaasten, ontmoe-
ten, verwonderen en genieten.
Alles over de jubileumshow vindt u in deze extra dikke
Fuchsiana.
 
Dit jaar stellen talrijke fuchsiavrienden hun privétuin een
weekeinde open voor bezoek. Deze gastvrije mensen
laten graag hun fuchsiacollectie en tuin door u bewonde-
ren.
Trek er een dagje op uit om de door u geselecteerde tui-
nen te bezoeken.

In deze Fuchsiana staan alle deelnemende tuinen vanaf
pagina 7 per regio vermeld.
 
Nog meer bijzondere gebeurtenissen in ons jubileumjaar
2015.
Kort geleden is na bijna een jaar van voorbereiding onze
geheel vernieuwde website online gegaan. Het adres is:
http://fuchsiavereniging.nl/
 
Een prachtige moderne site met zeer veel informatie over
de fuchsia in de breedste zin van het woord. Breng regel-
matig een bezoek aan onze website, dan blijft u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Even onthaasten, ontmoeten, verwonderen
en genieten.

 
Eindredacteur van Fuchsiana, Sjaak Loef, is tevens lid
van de websitecommissie. Dit om een optimale op elkaar
afgestemde nieuwsvoorziening te bewerkstellingen.
 
Om digitaal aan de wensen van Facebook liefhebbers
onder onze leden tegemoet te komen is er een Facebook-
pagina aangemaakt waarop u naar hartenlust kunt delen
en reageren. Het adres is:
https://www.facebook.com/NKvF1965

Veel vaste planten bloeien tijdens onze Jubileumshow in de Bo-
tanische Tuinen van Utrecht, waaronder deze Helianthus.  
Foto: Dominicus Bergsma.
 
 
U wist het waarschijnlijk al, maar na een klein dipje is de
fuchsia weer helemaal terug in de belangstelling.
Deze veelzijdige plant is zelfs uitgeroepen tot balkonplant
van het jaar 2015.
 
Voor de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden kan 2015
niet meer stuk. Het wordt puur genieten de aankomende
periode. Te beginnen met deze extra dikke Fuchsiana.
  
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.
 
Reageren?
Stuur een e-mail naar secretaris.redactie@nkvf.nl.
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OPEN TUINEN 2015 

Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum 
en 
tijdstip 

Regio 1 Friesland 

De heer R. Winkel K. Annesstraat 38 9078 VM Oude Bildtzijl 0518-421661 Zat. 11 
en zon. 12  

juli 

Fam. Teitsma Van Wijngaardenstraat 

10 

9079 KC St. 

Jacobiparochie 

0518-491153 Zat. 11 

en zon. 12  
juli 

Gerda Buchener Rieger 6 9247 GM Ureterp. 0513-688540 Zat. 18 

en zon. 19  

juli 

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 8413 NL Oudehorne 0513-541417 Zat. 25 

en zon. 26  
juli. + Na 

afspraak 

Fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B 9251 BL Burgum 0511-461829 Zat. 1 en 
Zon. 2 aug. 

Zon. vanaf 
13:00 uur 

Fam. C. van Ginkel Wieringerstraat 9 8531 LC Lemmer 0642194717 Zat. 1 en 
Zon. 2 aug. 

Mevrouw T. Diever 
Voor de 15e keer  

open tuin. 

Idzardaweg 51D 8476 EM Ter Idzard 0561-688494 Zat. 1 en 
Zon. 2 aug.  

Fam. K. Woudstra 

Voor de 15e keer  
open tuin. 

Idzardaweg 33 8476 EN Ter Idzard 0561-688335 Zat. 1 en 

Zon. 2 aug. 

Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 8453 XJ Oranjewoud 0513-633351 Zat. 1 en 

Zon. 2 aug. 

Fam. E.J.M. Lanphen Kanaalwei Sud 13 9245 VD Nij Beets 056-6631569 Zat. 15 en 
Zon. 16 

aug. 

Regio 3 Drenthe 

Dhr. J. Lokhorst  Gieterveldweg 10 9461TX Gieten 0592-261564 25 juli van 

10:00 t/m 

16:00 uur  

Fam. J. ter Haar Bladderswijk OZ 84 7885 ST Oranjedorp 0591-316191 25 juli van 
10:00 t/m 

16:00 uur 

Fam. J.T. Mulder Liniekampen 17 7873 BS Odoorn 0591-513166 25 juli van 

10:00 t/m 
16:00 uur 

Regio 7 De Veluwe 

Fam. G.J. van de Brink Varelseweg 22 8077 RA Hulshorst 0341-451280 22-23 Juli 

2015. 
Vanaf 

10:00 uur 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 

tijdstip 

Fam. G. Hendriksen Oud-Milligenseweg 55 3886 MC Garderen 0577-461652 24-25 Juli. 

Vanaf 
10:00 uur 

Fam. G. Davelaar Overhorsterweg 53 3781 NC Voorthuizen 0341-478214 31 juli en 1 
Aug. Vanaf 

10:00 uur 

Mevr. B. de Jong Welgelegenweg 9 7321 AT Apeldoorn 055-3668239 15 Aug. 
Vanaf 

10:00 uur 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn 055-3668962 15 Aug. 

Vanaf 
10:00 uur 

Regio 8 Zuid Gelre 

Mevr. J. v.d. Pol-
Snitselaar 

Laarweg 84 6732 BN Harskamp 0318-456339 Op tel. 
afspraak 

Regio 9, Noord-Holland Noord 

De heer Spaansen Delfweg 3 1747 GA Tuitjenhorn 0226-392801 25 juli 

De heer Liefting Ruimtevaartstraat 36 1746 AK Dirkshorn 0224-552223 26 juli 

Mevrouw Koning Roodborstjeslaan 17 1724 JH Schagen 0224-298567 25 en 26 

juli 

Regio 20 Eiland van Dordrecht e.o. 

De heer C. van 

Genderen 

Lingedijk 209A 4163 LK Oosterwijk 0345-610827 24 en 25 
juli van 

10:00 uur  

tot 17:00 
uur 

Fam. Verschoor Kanaaldijk 10 4245 TX Leerbroek 0183-352608 14 aug. van 
10:00 tot 

20:00 en 
15 aug. van 

10:00 tot 

17:00 uur 

Regio 23 West Brabant 

Fam. Verdaasdonk Deken Maeslaan 19 Prinsenbeek 076-5415279 Op tel. 

afspraak 

Fam. v.d. Broek Wouwseweg 109 Roosendaal 0165-535639 Op tel. 

afspraak 

Fam. Maas Visartstraat 76 Sluiskil  27 en 28 

juni van 

12:00 tot 

18:00 uur 

Toos en Dim Bisschop Hopmanstraat 37 Noordhoek  11 juli van 

10:00 tot 

18:00 uur 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 

tijdstip 

Fam. Stals Burg. C. Leynlaan 23 9060 Zelzate (België) 

Wegbeschrijving: 

A.11/E.34 Antwerpen - 

Brugge - Afrit 13, aan E5 

mode links afslaan, 

vervolgens bij de rotonde 

2e afrit nemen (Burg. 

Chalmetlaan), daarna 2e 

straat links (net voor de 

brandweerkazerne) 

09-3457048 27 en 28 

juni van 

10:00 tot 

19:00 uur.   

11 en 12 

juli van 

10:00 tot 

19:00 uur 

en 13 juli 

van 13:00 

tot 18:00 

uur 

Regio 24 Midden Brabant 

Fam. Leenhouts Munsterkerk 35 4271 XA Dussen 0416-391719 3, 4 en 5 

juli van 

10:00 tot 

18:00 uur 

Regio 26 Zuid-Oost Brabant 

C. Jorissen v.d. Puttstraat 11 5666 TH Geldrop 040-2852491 16 juli 
19:00 

D. Span Weebosserweg 57 5571 LL Bergeijk 0497-550190 25 juli 
13:00 

 

- Advertentie -
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b

Botanische Tuinen Utrecht  -  Fort Hoofddijk
Budapestlaan 17  Utrecht  |  www.uu.nl/botanischetuinen | www.facebook.com/botanischetuinenuu | twitter: @UUBotu

4   Kassencomplex

 1    Entree

1a Vleeseters-
kasje 
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Budapestlaan 17  Utrecht  |  www.uu.nl/botanischetuinen | www.facebook.com/botanischetuinenuu | twitter: @UUBotu

6   Diertjestuin

7c   Bamboebos

2   Rotstuin

2a   Alpiene  kas

2b   Stinzenhelling

3   Systeemtuin

7b Taxodium-
moeras 

7   Buitenfort

7a  Schuilhuisje

5   Thematuin
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Uitnodiging: 
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen, 
 
bij deze willen wij, als hoofdbestuur, u met uw familie en vrienden uitnodigen voor onze 
jubileumdagshow en Vriendendag in de Botanische Tuinen van Utrecht. 
De officiële receptie ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan vindt plaats van 13:30 uur tot 15:00 uur in 
de serre bij de kassen. 
 
De openingstijden voor 6, 7 en 9 augustus zijn van 10:00 uur tot 17:00 uur. 
De Vriendendag 8 augustus van 10:00 uur tot 18:00 uur. 
Op de jubileum- en Vriendendag is om 10:15 uur de officiële opening door onze landelijke voorzitter, de 
heer Cor van Empel. 
Zorg dat u dan al aanwezig bent, want samen met de Achterhookse Folklore dansers zal er tijdens de 
opening op het terras bij de ingang een verrassing plaatsvinden. 
De entreeprijs is op Vriendendag (8 augustus) gratis voor de leden met partner of introducé. 
Denk wel aan je ledenpas. Deze moet u tonen bij de entree. 
Heeft u die niet dan betaalt u de normale prijs van € 7,50 p.p. 
Voor de overige showdagen is de prijs € 3,75 p.p. voor de leden met partner of introducé. Ook op 
vertoon van de ledenpas. Met een museumkaart heeft u gratis toegang. 
Op de Vriendendag krijgt ieder lid op vertoon van de ledenpas bij de NKvF-stand een mooie herinnering 
aangeboden. 
 
In de Fuchsiana van april staat vermeld dat ieder zich van te voren op moet geven, maar dit is een 
foutje. Dit hoeft dus niet. 
Wel willen wij de regio’s, die met een bus komen, vragen dit van te voren even aan te geven. Tel. 077-
4672339. 
Voor die regio’s, die met de bus komen, is er een mogelijkheid om gezamenlijk 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. 
 
Wij wensen u allemaal een prachtige Vriendendag toe.  
Voor de mensen die deze dag niet kunnen komen: heel veel kijkplezier voor de andere showdagen 
toegewenst. 
 
Namens het hoofdbestuur,  
Huub Steeghs 
 
Informatie: 
Tiny v.d. Sande, ledensecretaris@nkvf.nl, tel.: 0411631591 of Huub Steeghs, alg.lid1@nkvf.nl, 
tel.: 0774672339. 
 
Het programma voor 8 augustus is: 
 

- 10:15 uur  Officiële opening door de heer Cor van Empel (voorzitter NKvF).  
Optreden van de Achterhookse Folkloredansers uit Ruurlo met verrassing. 

 
- 10:30 tot Symposium Euro-Fuchsia. Ook de leden van Euro-Fuchsia zijn deze dag 

12:30 uur aanwezig. Iedereen is welkom bij dit symposium (voertaal is Engels). 
 

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

- 11:00 uur  Keuring nieuwigheden in de kas. (Niet direct toegankelijk, het publiek kan wel 
de keuring op afstand zien). 
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 - 12:30 uur 2e lezing Modeste Herwig. 

   Onderwerp: Het gebruik van de fuchsia als tuinplant. 

 
- 13:00 uur Bezichtigen gekeurde nieuwigheden en uitleg hierbij door de keurmeesters. 

 
- Vanaf 13:00   Bezichtigen wedstrijdplanten en keuring door de bezoekers voor de 

uur   publieksprijs. 
  

- 13:30 tot  Officiële receptie in de serre van de kassen vanwege het 50-jarig jubileum van de 

15:00 uur NKvF. Aansluitend huldiging jubilarissen 40-jarig lidmaatschap NKvF door de heer 
  Cor van Empel. 

 
- 15:30 uur Uitreiking prijzen wedstrijdplanten door Regio 8.  

 

- 16:00 uur Uitreiking prijzen fotowedstrijd door de heer Cor Boom en uitreiking van de Mieke 
Meursing trofee 2015. 

  
 - 16:30 uur Sluiting jubileumdag door de heer Cor van Empel. 

     
 - Doorlopend optreden van de Achterhookse Folkloredansers uit Ruurlo. 

 

 - Doorlopend optreden op de showroute door troubadour Gerrit Hiddink uit de 
Achterhoek. Ook zal er tijdens de showdagen weer de prachtige vlindertuin te 

bezichtigen zijn. 

 

De show blijft geopend tot 18:00 uur. 

Diverse stands die aanwezig zijn op de show: 
 

- De NKvF-stand HB        4 dagen 
- PR-stand NKvF       4 dagen 

- Bibliotheek en fuchsiakaarten Joke en Fon Koek   4 dagen 

- Loterijstand       4 dagen 
- Winterhardengroep      4 dagen 

- Beschrijvingsgroep      4 dagen 
- Botanische groep en veredelingsgroep    4 dagen 

- BCK keuringen       4 dagen 

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

- Kwekerij Zeelenberg verkoop fuchsia’s    4 dagen 
- N.B.V. Nederlandse bijenvereniging    4 dagen 

-  “Stille Nacht” versies Reinier Thiessen    4 dagen 
- Kantklosgroep Woerden      8 augustus 

- Kwekerij v.d. Velde verkoop fuchsia’s    6, 7 en 8 augustus 

- Zilversmid Jac. Cornet      8 augustus 
- Aat van Wijk aquarellen fuchsia’s    8 augustus 

- Mevrouw Leuthardt met fuchsialore    8 augustus 
- Orchideeënvereniging kring Utrecht    8 augustus 

- Modeste Herwig informatiestand    8 augustus 

- Euro-Fuchsia       8 augustus 
 

Routebeschrijving Botanische Tuinen, het kassencomplex (zie tevens de plattegrond): 

Openbaar vervoer 

Met het openbaar vervoer zijn de Tuinen vanaf Utrecht CS te bereiken met lijn 12 of 28 respectievelijk 
halte Padualaan en halte Botanische Tuinen. Komt u niet via station Utrecht Centraal, kijk dan voor de 

bereikbaarheid met openbaar vervoer vanaf een andere locatie. Voor de route van lijn 12 en lijn 28 

(directe bus vanuit Vleuten) kunt u ook kijken op website www.u-ov.info. De busreis duurt zo'n 20 
minuten. NB. Lijn 12 rijdt NIET in het weekend.  
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Bezoekers per auto of bus  

Met de auto neemt u op de snelweg A28 de afslag De Uithof. U kunt vervolgens op twee manieren naar 
de Botanische Tuinen. 

1 Via de hoofdingang, Budapestlaan 17. Nadat u de snelweg verlaten heeft en de richting Uithof 
genomen heeft maakt de weg eerst een bocht naar rechts (stoplichten), dan naar links. U neemt 
vervolgens tweemaal de eerste afslag rechts. U bent nu op de Budapestlaan bij de Botanische 
Tuinen alwaar parkeerplaatsen zijn (Budapestlaan, Leuvenlaan en Princetonlaan). 

2 Het parkeren op donderdag en vrijdag: Komende vanaf de autoweg ligt pal tegenover de afrit een      
grote parkeergarage. Hier kunt u parkeren. U kunt vervolgens met de lijnbus 28 naar de ingang van      
de Botanische Tuinen, Budapestlaan 17. 

 
3     Op zaterdag en zondag kunt u parkeren bij de Universiteit t.o.v. De Botanische Tuinen (rode pijl). 
       Dan is het daar gratis parkeren. 
 
Voor de mensen die planten aanleveren voor de wedstrijd via de volgende route (dit geldt 

ook voor de medewerkers en standhouders): 

4 Via de achteringang aan de Harvardlaan 10 (groene pijl); nadat u de snelweg verlaten heeft en de 
richting Uithof genomen heeft maakt de weg een bocht naar rechts (stoplichten). Direct daarna 
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de afslag naar rechts.  

 U kunt daarna linksaf de Harvardlaan in alwaar u aan het eind het kassencomplex vindt. Hier wordt 
u opgevangen door één van onze medewerkers. 

Nadat u de planten hebt afgeleverd rijdt u naar de parkeerplaats bij de hoofdingang. 
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Tuinieren met fuchsia's

Nederlandse winters worden steeds zach-
ter door de klimaatsverandering. Ieder-
een die tuiniert kan de verschillen mer-
ken. Liggen uw schaatsen ook al jaren
ongebruikt op zolder?
Jaren geleden was het zo dat je dahlia’s
beslist in het najaar uit de grond moest
halen en vorstvrij overwinteren, anders
bevroren ze. Nu is dat anders, onder de
huidige omstandigheden volstaat het ze

alleen af te knippen in het najaar.
Bekende kamerplanten zoals het paasbremmetje Genista
x spachiana van de Canarische eilanden belanden tegen-
woordig weleens in voortuintjes als heggetje; ik zie ze bij
mijn buren in de tuin en ze zijn voor de 2e winter op rij in
leven gebleven.
De Fuchsia magellanica is al jaren een tuinplant, waaron-

Planten afgedekt met vliesdoek                Foto: Casper Mazurel

der de bekende 'gracilis' en de recent bekend geworden
erg mooie 'arauco', synoniem 'eburnea'. Maar als hegge-
tje zie je ze maar een enkele keer. Dat zou m.i. best ook
eens geprobeerd kunnen worden. Fuchsia 'Lottie Hobby,' 
één van mijn allereerste aanwinsten, blijkt onder de hui-
dige omstandigheden ook heel goed winterhard. De plan-
ten staan nu voor de 2e winter buiten en nu, 28 maart
2015, zitten er alweer bloemetjes in. Al is het struikje
deels wel wat ingevroren.
Bij de Botanische Groep van de fuchsiavereniging, waar
ik lid van ben, is het gebruikelijk dat je je specialiseert -
althans probeert te specialiseren - in een bepaalde sectie.
In mijn geval is dat de sectie ENCLIANDRA, met de soor-
ten F. microphylla, F. encliandra, F. obconica,
F. parviflora, F. ravennii, F. thymifolia en F. x bacillaris.
Ik heb geen kasje, maar wel een koude bak en binnen
mijn mogelijkheden is het dacht ik geen slechte keus. Het
overwinteren van encliandra's in de koude bak gaat erg
goed, ook omdat de omstandigheden in de koude bak
deels overeenkomen met de klimaatomstandigheden van
de sectie in de hooglanden en bergen van Mexico, waar
de planten vandaan komen en waar het flink koud kan
zijn. Ik heb een heleboel encliandra’s vorig voorjaar in de

volle grond gezet. Daar deden ze het nogal goed. De
struikjes stonden in no time te bloeien. Ik heb ze, om hen
goed te laten aanslaan, wel afgedekt met vliesdoekfolie.
Op dit moment, 28 maart, lijkt het erop dat ze allemaal
goed de winter zijn doorgekomen, ook al is het blad er
wel afgevroren. Dat is een verschil met dezelfde planten
die ik voor de zekerheid vorstvrij heb overwinterd in de
koude bak. Die hebben allemaal hun blad nog. Als je op
deze manier tuiniert met fuchsia’s heeft dat ook nadelen,
het is zacht uitgedrukt een iets minder fraai gezicht om
hier en daar in de tuin vliesdoekfolie te hebben met daar-
onder de beschermelingen. Verder is er geen garantie te
geven dat er niet toch een flinke strenge winter komt of
een aantal dagen stevige vorst, want dan is het toch be-
slist einde oefening met dit experiment. Maar vooralsnog
gaat het goed, en omdat de planten nu goed geworteld
zijn is het te verwachten dat ze het komende seizoen
goed gaan groeien en bloeien en ik er zoveel stekken af
kan halen als ik wil en komend seizoen weer kan genie-
ten van mooi bloeiende struikjes.
De Botanische Groep heeft een bijeenkomst op 11 juli,
komt u ook langs?
(redactie: zie UTC op pagina 17 voor tijd en plaats).
 
Casper Mazurel
 
 

F. magellanica 'arauco'                           Foto: Casper Mazurel

F. x bacillaris                                               Foto: Sjaak Loef
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De tiende groep van de Sectie FUCHSIA is de sessilifolia--
groep.
Deze groep bestaat slechts uit 2 soorten: F. polyantha en
F. sessilifolia.
 
F. polyantha is ook in 1943 beschreven door Ellsworth
Killipp. Maar hij was al gevonden door Ynes Mexia in
Zuid-Colombia in 1935. De soortnaam komt uit het Grieks
en betekent veelbloemig, verwijzend naar de clusters van
hangende bloemen die bij deze soort werden aangetrof-
fen.
 
Het is een gewone struik van 1 tot 2 m hoog met smalle,
elliptische, spitse bladeren tot 12 cm lang en 4 cm breed.
Ze staan met zijn vieren bij elkaar en zijn glad, glanzend
donkergroen van boven en van onderen wat lichter groen
en licht behaard. De bladrand is bijna glad tot licht ge-
tand.
De jonge aangroei is zacht wittig behaard. Hij bloeit met
heel veel eindstandige trossen die kransvormig uit de
stengelknopen komen. De bloemen zijn bijna 6 cm lang
en rood van kleur. De kroon iets donkerder dan de rest.
De bessen zijn langwerpig.
Hij komt op 2.200 – 3.300 m hoogte voor op de westelij-
ke hellingen van de Cordilleras in Ecuador, Colombia en
Venezuela.
 
Rond 1840 heeft Karl Theodor Hartweg F. sessilifolia ge-
vonden in Ecuador. George Bentham heeft deze soort in
1845 beschreven. De naam sessilifolia betekent met zit-
tende bladeren. Dit slaat op het gebrek aan of bijna ont-
breken van de bladsteel.
Het is een opgaande tot klimmende struik van 0,5 tot 3
m. hoog met maar weinig opgaande of overhangende
takken. De jonge scheuten zijn wijnrood en fijn askleurig
behaard.
De bladeren staan tot 4 bij elkaar in kransen zonder blad-
steel. Ze zijn dun, smal elliptisch en spits. Tot 20 bij 6
cm. Glanzend donkergroen en vrijwel glad van boven,
bleekgroen met wat purper en licht behaard van onderen.
De bladrand is getand en gegolfd.
De bloemen zijn ongeveer 3 cm lang. De bloembuis is
bleek crème tot rossig groen of lichtrood. De kelkbladen
zijn geelgroen tot lichtroze. De kroonbladen zijn scharla-
kenrood.

Botanische fuchsia's - 25: Sectie FUCHSIA (sessilifolia-groep)

F. sessilifolia                                    Foto: Tiny van de Sande

De bessen zijn cilindrisch tot 19 mm lang en 11 mm dik,
groen tot glanzend purper.
Hij komt voor in de koele en vochtige bossen op open
plekken en langs rivieroevers op een hoogte van 2.300 –
3.200 m in Ecuador en Colombia.
 
Van deze twee soorten is alleen F. sessilifolia in Neder-
land.
Volgende keer de simplicicaulis-groep.
 
Henk Hoefakker
 

Oplossing van fotopuzzel 78

Deze keer geen fotopuzzel in de Fuchsiana.
 
De oplossing van fotopuzzel 78 is:
Foto nr. 1: 'Jamboree'
Foto nr. 2: 'Angela'
Foto nr. 3: 'Howlett's Hardy'
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 78 kwam "uit de
bus": de heer W.M. Beijer uit Oude-Tonge. Gefeliciteerd!

16



Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

De UTC bestaat uit verschillende groepen. Wilt u weten wat de verschillende groepen doen dan kunt u ook één of
meer vergaderingen van deze groepen bijwonen. Misschien is het wel iets voor u om zich bij een van deze groepen
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 op 10 oktober 2015.
Ondertussen wordt een programma opgezet voor een flowcytometrie-proef (flowcytometrie is een techniek voor het
tellen en bestuderen van in een stromende vloeistof voorkomende microscopisch kleine deeltjes). De resultaten kun-
nen dan in oktober worden besproken.
 
Botanische Groep.
 
De volgende vergadering vindt plaats op 11 juli 2015 bij de familie Hoefakker in Bennekom, Lindelaan 5, om 10.30
uur.
 
BCK/Keuringen.
 
Voorafgaand aan de keuringen zal er dit jaar een proefkeuring worden gehouden en wel op 28 juni 2015.
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 08.45 uur en 10.00 uur aangeboden te worden.
De keuring begint vervolgens om 10.15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij Coen Bakker.
 
U kunt de planten, die u wilt laten keuren, aanmelden bij de voorzitter van de BCK: Coen Bakker (tel. 0255-535007).
 
G. Rosema.

Op zaterdag 8 augustus zijn ook de leden van Euro-Fuchsia uitgenodigd om met ons het 50-jarig jubileum mee te
vieren. Er zal voor deze gasten en belangstellenden van de NKvF een mini-symposium worden georganiseerd. Dit
zal plaatsvinden op het terrein van de Botanische Tuinen in Utrecht van 10.15 uur tot 12.30 uur in een speciaal
daarvoor opgezette tent. 
 
Het thema luidt: "From fuchsias in the wild to new cultivars".
 
We hebben uit Frankrijk Sébastian Guillot uitgenodigd, die iets zal vertellen over zijn reizen naar Zuid-Amerika, op
zoek naar wilde fuchsia's. Het verzamelen van fuchsia's met nog onbekende genen is interessant voor zowel de bo-
tanische- als de veredelingsgroep. Uit onze gelederen zal in ieder geval Gerard Rosema iets vertellen over de spe-
ciescollectie in Europa en de kruisingsmogelijkheden binnen het geslacht Fuchsia.
De voertaal is, zoals gebruikelijk, Engels. Er is in de tent plaats voor ongeveer 70 mensen.

Euro-Fuchsia, mini-symposium
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Product of Holland CXCVI

De internationaal bewonderde veredelingssuccessen van
vooral leden van de oude Veredelingsgroep vonden hun
oorsprong in het inzicht dat bij veredeling alleen nieuw of
weinig gebruikt oudermateriaal tot echte vernieuwing kon
leiden. Het probleem was dat rond 1980, toen we tot dat
inzicht kwamen, weinig species voor handen waren. De
Botanische Groep moest nog opgericht worden, hoewel
door de behoefte aan species bij veredelaars er al een
begin was gemaakt. We hadden natuurlijk wel wat bota-
nische fuchsia's bijvoorbeeld in de collectie van Dr. Appel
uit Lunteren, maar vaak was daar al veel gebruik van ge-
maakt.

Zo beschikten we over F. splendens en 'Speciosa', een
F. splendens-fulgens hybride. Volgens de gegevens van
de helaas overleden Vlaamse liefhebber en onderzoeker
Frans Peeters, werd F. splendens met succes gebruikt in
slechts 6 gevallen voor 1980 en in 30 gevallen daarna tot
2006. Voor 'Speciosa' levert het nieuwe inzicht een nog
duidelijker omslagpunt. Voor 1980 was deze plant nooit
als ouder gebruikt, daarna tot 2006, leverde 'Speciosa' 42
introducties op, in 32 gevallen als moederplant. Dat deze

fuchsia's pas rond 1980 als ouderplanten in de belang-
stelling kwamen, hoewel ze al lang in cultuur waren
('Speciosa' sinds 1935) heeft een oorzaak. Hun thuisland
ligt in een gebied dicht bij de evenaar, waar de daglengte
vrijwel constant 12 uur is. Daglengte geeft daar niet het
verschil tussen zomer en winter aan. Normaal zijn fuchsi-
a's langedagplanten: ze gaan bloeien in het zomerseizoen
als de dagen lengen. Zeker vroeger waren winterbloeiers
voor liefhebbers niet interessant bij gebrek aan een ver-
warmde kas en waarom zou je dan veredelen met ouders
die vaak nakomelingen hebben met die eigenschap? 'First
Succes' (F. splendens x F. paniculata) van Bas Weeda is
daar een duidelijk voorbeeld van. Een moeizame kruising,
maar dat leverde een schitterende plant. Wie zag echter
ooit 'First Succes' op een zomerse fuchsiatentoonstelling?
Niemand denk ik, want het is een winterbloeier, die al-
leen met kunst en vliegwerk 's zomers in bloei is te krij-
gen. 'Wajang', de Graaff 2005, F1 (F. splendens x ('First
Succes' x F. magdalenae)) is er ook zo een.
Het is een stijve hanger met trossen speciosa-achtige
bloemen met een onverwacht paarse kroon. Leuk voor
kasbezitters, maar in de zomer is er alleen groen blad.
Gelukkig kan het ook anders. 'Speciosa'-afstammeling
'Oranje Boven' bloeit als een "brave" fuchsia netjes in de
zomer; zuster 'Machu Picchu' bloeit als de omstandighe-
den het toelaten, zoals in delen van Australië, het jaar
rond net als halfzuster 'Greenpeace', die in de winter met
meer groen in de kelk zelfs mooier is. En dan 'Vuurwerk'
('Space Shuttle' x 'Speciosa'). Een grote plant staat, nu
toch wel met haar laatste bloei, in onze serre naast me
terwijl ik zit te schrijven. Hoewel het geen enkel pro-
bleem was in de zomer van 1987 vijf goed bloeiende
planten naar de nieuwighedenkeuring in Aalsmeer te
brengen, weigert de plant al jaren, waar ze ook stond,
enige zomerse bloei te laten zien. Dat brengt me op een
gedachte, die al jaren speelt: veranderen nieuwigheden
na verloop van tijd? Vroegere Engelse veredelaars hiel-
den daar rekening mee. Ik sprak er die hun nieuwighe-
den pas na zeven jaar introduceerden. De America Fuch-
sia Society vraagt veredelaars pas na een test van 4 jaar
te laten registreren. Is dat wachten zinvol? Verzamelen
van wat meer kennis op dat gebied lijkt me in ieder geval
zinnig. Ik zou graag over uw mogelijke ervaringen willen
horen. Zo zijn er ook nieuwigheden die aanvankelijk goed
groeien, goed zijn te stekken en verder doen wat van hen
verwacht mag worden. Ineens komt de klad daar echter
in. Zo verloor ik 'Lady's Smock', 'Ursula' en 'Red Rain' en
ik denk niet dat ze nog ergens zijn. Snelle veroudering
misschien?
Het goede nieuws bij het vijftigjarig bestaan van onze
vereniging komt uit de weekendbijlage van de Telegraaf
van 20 maart en werd vandaag nog eens herhaald: tuin-
expert Emile Bode vermeldt dat de fuchsia is uitgeroepen
tot balkonplant van het jaar 2015!
 
Lisse, 2 mei 2015                                    H.J. de Graaff.

'Wajang’
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'Pathetique', Blackwell 1952 UK. AFS nr.: ---
Afstamming niet gepubliceerd

 
 
 
 
 
 
 
 
John Blackwell uit Swindon, wiens kwekerij in het begin van de liefhebberij in Nederland, toen
 
we voor fuchsia's nog afhankelijk waren van het buitenland en vooral het Verenigd Koninkrijk,
 
een fuchsia-verkoopshow bij de firma Bruinsma in Aalsmeer organiseerde, was ook
 
veredelaar. Leo Boullemier vermeldt dat hij 32 nieuwigheden op de markt bracht, waarvan de
 
eerste in 1957. Onze losbladige cultivarlijst noemt 1957 heel begrijpelijk als jaar van
 
introductie van 'Pathetique', maar zowel Leo zelf als onze Cultivar Inventarislijst houden het op
 
1952 en daar sluit ik mij bij aan omdat het de vroegst gepubliceerde datum is. 'Pathetique' is
 
ongetwijfeld een opvallende dubbelbloemige rood-witte cultivar, maar lijkt daarbij heel erg op
 
de veel populairdere 'Swingtime', die om de verwarring nog groter te maken ook nog in omloop
 
is onder de onjuiste naam 'Stolze von Berlin'. De van nature opgaande groei levert een slappe
 
struik, die echter qua vormgeving veel mogelijkheden biedt. Geadviseerd wordt: een plaats in
 
de volle zon of in ieder geval zo licht mogelijk. Voor veredeling werd 'Pathetique' nooit gebruikt
 
volgens mijn gegevens en ik denk ook niet dat er veel vraag is naar nog meer dubbelbloemige
 
rood-witte fuchsia's.
 
 
H.J. de Graaff.
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'Pathetique' Foto: Sigrid van Schaik



'Novella' Foto: Sigrid van Schaik



'Novella', Tiret 1967 US. AFS nr.: 0796
Afstamming niet gepubliceerd

 
 
 
 
 
 
 
 
Onder de auteursnaam Tiret valt het samenwerkingsverband van de heren H.M. en D. Tiret uit
 
San Francisco, waar, voor de uitbraak van de fuchsiagalmijtplaag, het zwaartepunt van de
 
Amerikaanse fuchsialiefhebberij lag. Genoemde heren brachten gezamenlijk 124 nieuwe
 
cultivars op de markt. 'Novella' met ongewone oranjerode tinten in grote dubbele tot
 
halfdubbele bloemen, die in grote aantallen aan de plant hangen, is zeker het aanzien waard.
 
Als van nature bossige slappe halfhanger, biedt de plant veel toepassingsmogelijkheden. Ik
 
zou gezien de bijzondere bloemen de voorkeur geven aan een hanger op ooghoogte. De plant
 
vraagt veel licht en verdraagt volle zon, wat begrijpelijk is gezien de Californische origine.
 
'Novella' werd gebruikt als moederplant voor de creatie van 'Dancing Flame' en 'Fire Moutain'
 
en als vaderplant van 'Confection' en 'Golden Anniversary' door de beroemde Amerikaanse
 
veredelaar Mrs. Annabelle Stubbs op haar zoektocht naar oranjebloemige cultivars.
 
 
H.J. de Graaff.
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Fuchsia’s in Aquarel – 84 Aat van Wijk

‘Föhnhimmel’ Dietrich DEU
 
Opgaand groeiende fuchsia met witte buis en kelkbladeren en in de schaduw hemelsblauwe halfdubbele kroon. Ge-
schikt om er een struik of boompje van te kweken.
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Fuchsia: 'Andenken an Wolfram Götz'

Wolfram Götz, D, 2006.
Ouders: onbekend.
Bloembuis: donkerrood.
Kelkbladeren: donkerrood, licht naar boven gebogen.
Kroonbladeren: zwart-aubergine, naar blauwrood bij het
rijper worden van de bloem.
Stuifmeel: roodbruin verlopend naar grijs-wit.
Stempel: roze.
Bloem: enkel, middel-groot.
Groei: opgaand, goed vertakkend.
 
Onder veredelingsnummer 06/12 kreeg de veredelaar
Wolfram Götz voor deze nieuwe fuchsia op de Bundes-
gartenschau in Schwerin een zilveren medaille. Sinds
2009 heb ik deze fuchsia opgekweekt en zijn eigenschap-
pen leren kennen. In tegenstelling tot de vele Götz-ras-
sen die kort en bossig als perkplant bekend zijn, heeft
deze fuchsia een opgaande groei. Daardoor is deze fuch-
sia zeer geschikt om als stamfuchsia of als grote struik op
te kweken. De zeer vele bloemen die verschijnen, maken
ook veel bessen. De bessen moeten worden verwijderd
om doorbloei te bevorderen. Deze plant houdt niet van
natte voeten. Als oudere plant is deze, goed vertakt en
op grond van haar kleur en vertakking, één van de mooi-
ste fuchsia's.
 
Karl Heinz Saak
 
Bron: Fuchsienkurier der Deutschen Fuchsien Gesell-
schaft, nr. 4, 2014.
 
Vertaling: G.J. Rosema.

'Andenken an Wolfram Götz'

'Rose Fantasia'                                                                                                                              Foto: Flip van den Elshout
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De nieuwe website staat als een huis!

 
 
 
 
 
 
 
 
Het begon vorig jaar met een oproep in de Fuchsiana om de webmaster van de NKvF te helpen. Omdat ik wel wat tijd
over had en me wel wil inzetten voor de NKvF, belde ik maar eens met Ton van der Vorst om over de website te pra-
ten. Al snel bleek dat we elkaar goed aanvulden en we dezelfde (web)taal spreken.
 
Samen met nog enkele enthousiaste leden spraken we af om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en de ideeën
voor een nieuwe website eens door te spreken. Wij hadden ideeën in overvloed maar pasten die bij de doelstellingen
en verwachtingen van het bestuur?
Tijdens een overleg met het bestuur kwamen we tot de conclusie dat we het over veel zaken eens waren. De doel-
stellingen en de ideeën werden afgestemd. We konden nu echt aan de slag.
 
De zomerperiode werd gebruikt om voorbeelden uit te werken, modules te testen en vooral om zoveel mogelijk foto’s
te koppelen aan de beschrijvingen van de fuchsia’s. De (planten)databases werden gevuld en er kwam een duidelijker
beeld van de nieuwe website. Tijd om weer af te stemmen met het bestuur en de voortgang te laten zien.
Rond de jaarwisseling waren de plantgegevens en de verdere structuur op de website zichtbaar. We kozen ervoor om
de nieuwe website niet af te schermen, zodat geïnteresseerden mee konden kijken naar de resultaten. Zoals je bij
een huis verdiepingen, kamers, voorportaal, keuken et cetera hebt, heb je bij een website ook categorieën, pagina’s,
menu’s, artikelen en nog veel meer.
 
Nu het “huis” bijna af was moest er nagedacht worden over de verhuizing. Wat neem je mee en wat wordt er nieuw?
Niet alle artikelen waren geschikt om zomaar mee te nemen.
 
Er moest nagedacht worden over het forum, over de indeling van de regiopagina’s, de voorpagina, de evenementen-
agenda, persoonlijke plantenbestanden voor de leden,
de nieuwsrubrieken en vooral de presentatie van het ge-
heel.
Het testen verliep voorspoedig en er waren zelfs avonden
met honderden bezoekers. We prikten een startdatum
voor het lanceren van de nieuwe website en kozen voor de
vergadering van de ledenraad op 11 april 2015. Ik mocht
een presentatie geven en dat was niet tegen dovemans
oren gezegd. Vol verve heb ik het resultaat van de web-
sitecommissie laten zien.
 
De website heeft, naast het gemeenschappelijke deel, voor
elke regio de mogelijkheid om de eigen informatie aan de
leden te laten zien. Natuurlijk is een website nooit af, het
kan altijd beter, kan er meer, moet het nog completer en
misschien ook duidelijker.
Alle commissies van de NKvF werken momenteel hard om
voor u alle informatie te herzien. Het is goed om te zien
dat ons enthousiasme doorwerkt bij de andere commissies
maar ook bij het bestuur. Voor u is er een prachtige websi-
te gemaakt, die weer helemaal bij de tijd is.
 
De websitecommissieleden: Monique van der Meij, Ben Krooshoop, Sjaak Loef, Ton van de Vorst, Gerrit Koerselman,
Joke Koek en Germ Wentink zijn bijzonder trots op het resultaat. Neem maar eens een kijkje op de website (log in
met uw lidnummer van zes cijfers en het voorlopige wachtwoord “welkom”). Te zijner tijd dient u een eigen (uniek)
wachtwoord aan te maken.
 
Namens de websitecommissie NKvF,
Germ Wentink, webmaster NKvF.
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Botanische fuchsia’s gezocht!

F. pilaloensis                                       Foto: Sigrid van Schaik

verzameling species op nahouden. Toch zullen er zeker
leden zijn, die een of meerdere species in bezit hebben.
Vaak al vele jaren lang, wellicht ooit geërfd van hun over-
leden ouders of familieleden, waardoor ze aan de plant
gehecht geraakt zijn en de eventuele nukken ervan voor
lief nemen.
 
Het kan ook niet worden uitgesloten, dat er leden zijn die
nog planten in bezit hebben, die bij de Botanische Groep
niet of niet meer aanwezig zijn. Bent u een van die leden,
die bepaalde botanische fuchsia’s koestert? Dan zou de
Botanische Groep het op prijs stellen als u ons zou laten
weten wat u in bezit hebt.
We zouden het zeer waarderen als u op deze manier met
ons meedenkt om de verzameling species in stand te
houden. En bent u in de loop der jaren het naamkaartje
kwijtgeraakt, dan kunnen er altijd mogelijkheden zijn om
de plant te identificeren.
 
Voor het melden van bepaalde species, of voor nadere
inlichtingen, kunt u contact opnemen met de voorzitter
van de Botanische Groep, de heer Herman de Graaff
(tel. 0252-414715, e-mail: famdegraaff@ziggo.nl) of de
voorzitter van de UTC, de heer Jan de Groot (tel. 0525-
682564, e-mail: utc.voorzitter@nkvf.nl).

In de Botanische Groep van de NKvF, onderdeel van de
Uitgebreide Technische Commissie (de UTC), wordt door
een aantal fuchsialiefhebbers een imposante verzameling
botanische fuchsia’s beheerd.
 
Het belang van het in stand houden van de verzameling
species is meervoudig.
 
Op de eerste plaats wordt voorkomen dat bepaalde bota-
nische soorten, die vaak in hun oorspronkelijke natuurlij-
ke omgeving steeds minder voorkomen, uiteindelijk van
de aardbodem verdwijnen.
Daarnaast fungeert de verzameling species van de Bota-
nische Groep als een bron van genenmateriaal voor de
leden van de Veredelingsgroep. Veel species zijn nog niet
bij de veredeling gebruikt, en kunnen daardoor wellicht in
de toekomst leiden tot de introductie van nieuwe vormen,
andere kleuren en speciale eigenschappen in ons cultivar-
bestand. Denk hierbij als voorbeeld aan de ontwikkeling
van de witte F. triphylla.
 
En niet op de laatste plaats zijn vele botanische soorten
natuurlijk gewoon prachtige planten, die bij een goede
verzorging niet al te moeilijk zijn en voor een imponeren-
de kleurenpracht in de tuin kunnen zorgen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de verschillende varianten van
F. fulgens en F. boliviana. En sluit ook F. juntasensis niet
uit, die in de maanden februari en maart voor een ware
explosie van bloemen in de verder nog kale kas kan zor-
gen.
 
De ene botanische soort is gemakkelijker in leven te hou-
den dan de andere. Sommige species overleven bij wijze
van spreken onder alle omstandigheden. Andere vragen
om een zeer speciale behandeling, overeenkomend met
de omstandigheden zoals die voorkomen in hun oor-
spronkelijke natuurlijke leefomgeving.
 
De leden van de Botanische Groep proberen het wegval-
len van species te voorkomen door zoveel mogelijk soor-
ten bij meerdere leden onder te brengen. Door het bij-
houden van een presentielijst kunnen dan tijdig maatre-
gelen genomen worden als een bepaalde soort bij té wei-
nig leden aanwezig blijkt te zijn.
 
Ondanks de goede zorgen kan echter niet voorkomen
worden dat er toch af en toe een plant  wegvalt.
Sommige soorten zijn soms relatief gemakkelijk te ver-
vangen, bijvoorbeeld omdat ze beschikbaar zijn bij be-
paalde kwekerijen, bij andere fuchsiaverenigingen of bij
instituties zoals het Arboretum van Chevreloup in Parijs.
Andere soorten zijn echter soms zeer zeldzaam, en bijna
niet te verkrijgen.
 
Binnen ons NKvF-ledenbestand zullen er buiten de Bota-
nische Groep niet veel leden zijn die er een uitgebreide
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April 2015 
 

Overleden: 
 

Mevrouw C. Brouwers-Aendekerk  Baexem 
De heer H.A. van Dijk   Westervoort 
De heer M. Hoeks    Bergeijk 
Mevrouw M. Vleugel-van de Graaf Sliedrecht   40 jaar lid NKvF 
De heer H.J. van de Vosse  Apeldoorn 

 

 
Nieuwe leden: 

 

De heer G. Braanker Zwijndrecht 
Mevrouw K. Flis  Streefkerk 
De heer R.M. Grandia Rheden 
Mevrouw G. Groot  Hillegom 
De heer J.H. van Hees Vlaardingen 
De heer H. Niepoth Bennekom 
De heer J. Schoute Medemblik 
De heer H. Vaes  Oisterwijk 
De heer J. Visscher IJssselmuiden 
Mevrouw H. de Waal Waalwijk 

 
 

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 
 

Tiny van de Sande, 
Ledensecretaris.  

 

Van het ledensecretariaat

F. cylindracea (vrouwelijk)                     Foto: Sigrid van Schaik
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Jaarverslag secretaris 
  
In 2014 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, de jaarvergadering in april en de 
najaarsvergadering in november. 
In de jaarvergadering, die toegankelijk is voor alle leden van onze NKvF, waren leden uit diverse 
windstreken van ons land aanwezig om deze bij te wonen. Een prettige ontwikkeling. 
Het hoofdbestuur is vier maal in vergadering bijeengekomen. Ook dit afgelopen jaar is er weer veel 
door het HB via de moderne digitale snelweg gewerkt, dit om de vergaderkosten zo laag mogelijk te 
houden.  

In november heeft het HB een extra vergadering belegd met de Websitecommissie. Dit i.v.m. de 
vernieuwing van onze website. 

Ook naar het secretariaat is druk gebruik gemaakt van de digitale weg. Waar mogelijk zijn alle vragen 
opgelost. De communicatie met de webmaster is optimaal geweest. Alle wijzigingen die aan het 
secretariaat zijn doorgegeven voor de website van de NKvF, bijvoorbeeld bestuurswijzigingen, zijn 
door onze webmaster verwerkt. 
Sinds midden 2014 versterkt Leen Klok het secretariaat als notulist en heeft hij zijn plaats in het HB 
gevonden. 

De Vriendendag, die wij in samenwerking met regio 6 hebben georganiseerd, was een groot succes. 
Veel leden hebben de moeite genomen om naar “Boerderij Museum Smedekinck” in Zelhem te komen. 
Een prachtige locatie en het was een heerlijke dag in Zelhem! 

Het afgelopen jaar was een goed, maar druk bestuurlijk jaar. Ik vond het een eer om voor u en onze 
fuchsiavereniging deze inspanningen te mogen doen. 
 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 
 

Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2014 hebben we in totaal 80 nieuwe leden ingeschreven. Een positief bericht,  
20 meer dan in 2013. Ook via Read & View kregen we 13 nieuwe leden binnen. 
 
De actie leden werven leden leverde ook weer verschillende nieuwe leden op.  
De aanbrenger van een nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of 
servicepunten van de regio's. 
 
Vier personen kregen het vergulde speldje voor 40 jarig lidmaatschap waarvan er één op de 
vriendendag aanwezig was en daar het speldje in ontvangst nam.  
Het zilveren speldje voor 25 jarig lidmaatschap werd aan 62 mensen uitgereikt. 
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 29 leden. 
 
Tiny van de Sande-de Beer 
 
 

Jaarverslag bibliotheek 
 
Helaas kunnen wij constateren dat er geen behoefte meer bestaat voor het uitlenen van 
fuchsiaboeken. Deze trend zet zich ook in 2014 voort. Daarnaast blijkt het lastig om wel uitgeleende 
boeken terug te krijgen. Dit kan via de regiovertegenwoordiger zodat geleende boeken niet via de 
post naar de bibliotheek geretourneerd hoeven te worden. 
 
Vanuit de bibliotheek is dus over het jaar 2014 niets te melden. De digitale weg neemt het over van 
het geschreven boek. Jammer, want wij hebben prachtig geïllustreerde en informatieve boeken in de 
bibliotheek. 
 
Fon Koek 

Jaarverslagen 2014
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Jaarverslag redactie Fuchsiana 
 
De redactie bestond het gehele jaar uit: 

Ria Nauta, advertenties, 
Gerard Rosema, algemene zaken, 

Dominicus Bergsma, secretaris, 

Sjaak Loef, redactievoorzitter en eindredacteur. 
 

Sjaak Loef was tevens aanspreekpunt van de (huidige) website en onderhield de contacten met 
webmaster Ton van der Vorst. 

 
In 2014 waren er 7 redactievergaderingen, te weten op 11-02-2014, 15-04-2014, 10-06-2014, 13-08-

2014, 10-10-2014, 06-11-2014 en 10-12-2014 waarvan 6 in Ermelo en 1 in Joure. 

 
Op 29 april 2014 heeft de redactie een speciale workshop gevolgd bij Editoo, gericht op vormgeving in 

zijn algemeenheid en specifiek voor Fuchsiana. Hieraan waren, behoudens de reiskosten, geen kosten 
verbonden. 

 

Begin 2014 is een start gemaakt met een nieuw gevormde websitecommissie voor de bouw van een 
nieuwe website. Tot 31 oktober 2014 was Sjaak Loef voorzitter en vanaf 1 november 2014 is Joke 

Koek voorzitter van deze websitecommissie. De websitecommissie bestaat vanaf dat moment uit de 
volgende personen: Joke Koek, Monique van der Meij, Ben Krooshoop, Sjaak Loef en Germ Wentink 

(die samen met Ton van der Vorst bouwer is van de nieuwe website). 

 
Sjaak Loef 

 
 

Jaarverslag websitecommissie  
 
In januari 2015 is de websitecommissie in een nieuwe samenstelling verder gegaan. We hebben in 

januari een goede vergadering gehad waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt, vooral over wat ieder 
doet en niet doet. We zijn heel enthousiast uit elkaar gegaan met het streven om de nieuwe website 

in april 2015 van start te laten gaan. 
Door het enthousiasme van het team en de vindingrijkheid van de websitebouwers is de website een 

beetje stilzwijgend reeds in februari van start gegaan. Een kleine groep mensen werkt ermee en komt 

dan de kleine kinderziektes tegen die door onze bouwers weer hersteld of opgelost worden. 
Eind maart komen we weer bij elkaar en hopen dan groen licht te kunnen geven zodat op de 

jaarvergadering met enige trots de geheel nieuwe website gepresenteerd kan worden. 
 

Joke Koek-Caspers 

 

 

Jaarverslag UTC  
 
De diverse groepen van de UTC (Uitgebreide Technische Commissie) zijn dit jaar weer verschillende 

keren bij elkaar geweest. Zo kwam de Beschrijvingsgroep eenmaal bij elkaar op 22 februari. Deze 
enthousiaste groep kampt nog steeds met personele problemen.  

 

Er waren dit jaar weer drie keuringen en wel op 26 juli, 16 augustus en 13 september. In totaal zijn er 
19 planten genomineerd; de eerste keuring 7, de tweede keuring 8 en de laatste keuring 4 planten. 

 
Wij hebben dit jaar afscheid moeten nemen van twee keurmeesters, inmiddels hebben wij drie 

aspirant keurmeesters bereid gevonden het team te komen versterken. 
 

De Botanische Groep was ook weer actief. Er werd driemaal vergaderd, op 1 maart, 31 mei en 23 

augustus. Verder presenteerde deze groep zich op 20 en 21 september in de Hortus in Amsterdam. 
 

Vermeldenswaard is verder de heroprichting van een veredelingsgroep. Op 29 maart vond de 
oprichtingsvergadering plaats en 18 oktober was de eerste officiële bijeenkomst. 
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De Studiegroep Winterharde Fuchsia's is sterk uitgedund. De secretaris is opgestapt en inmiddels is 

ook de nestor van het winterharden gebeuren overleden. Dus ook personele problemen bij deze loot 
van de UTC-boom. 

 
Gerard Rosema  

 
 

Jaarverslag Vriendendag 
 

De vriendendag van zaterdag 6 september is in alle opzichten geweldig geslaagd. 

We hadden alles mee. Het weer was zoals de vijf voorgaande vriendendagen ook nu weer opperbest.   
 

Met de mensen van regio zes is er een zeer goede samenwerking geweest in de voorbereiding van 

deze vriendendag. Een bewijs dat het organiseren hiervan heel mooi samen kan gaan met een regio 

ergens in het land. Regio 6 had een prachtige show opgezet van zeer goede kwaliteit en veel mensen 
hebben dan ook mogen genieten van een prachtige presentatie door deze regio. Een heel dikke pluim 

vanuit de NKvF voor hun geweldige inzet. Woensdag 3 september zijn we met een afvaardiging van 
het hoofdbestuur naar de opening geweest van deze prachtige show. We hebben genoten van het 

mooie programma dat ons voorgeschoteld werd. 
 

Zaterdagmorgen om 10:15 uur heette onze voorzitter Cor van Empel iedereen welkom op deze 

vriendendag en sprak zijn dank uit voor de fijne samenwerking met zowel regio zes als Museum 
Smedekinck. Museum Smedekinck had zich van zijn beste kant laten zien. Alles stond klaar voor de 

deelnemers en standhouders. Overal was aan gedacht. Ook voor de inwendige mens werd goed 
gezorgd en in de tenten waar de catering stond opgesteld werd menig broodje hamburger verorberd. 

 

De standhouders hebben een mooie dag beleefd en waren zeer tevreden over de belangstelling die er 
was vanuit het publiek. In totaal hebben 550 mensen aan de vriendendag een bezoek gebracht en we 

mogen tevreden terugzien op een zeer gezellige dag die tot een hoogtepunt steeg door zowel het 
optreden van troubadour Gerrit Hiddink als de geweldige optredens van de Achterhoekse dansgroep 

uit Ruurlo die prachtige dansen liet zien uit vroeger tijden. 
 

Ook de landelijke wedstrijd was perfect georganiseerd door de mensen van regio 8. 35 prachtige 

planten sierden een gedeelte van de kruidentuin op. De keuring door de keurmeesters was niet 
makkelijk, maar uiteindelijk werden de prijzen weer eerlijk verdeeld. 

 
Uitslag wedstrijdplanten: 

Mia Goedman trofee   Dhr. A. Verschoor  F. fulgens var. rubra. 
Arends trofee    Dhr. G. v.d. Brink     Claudia. 
NKvF-bokaal    Mw. J. Maas           Breevis Karma. 

Jhr. Ir. van Suchtelen trofee  Dhr. L. Nijman    Jollies Tarbes. 
Newman Cup    Dhr. G. Poffers    Sappho Phaoon. 
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 
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Passiva 
 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 416 0

Totaal afschrijving apparatuur 416 0

Eigen vermogen

Kapitaal 82.048 82.549

Resultaat boekjaar -2.653 -301

Totaal eigen vermogen 79.395 82.248

Reserves

Statutaire reserve 34.034 34.034

Reserve jubileumjaar 2015 9.033 6.033

Reserve vriendendag 0 2.000

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 630 454

Totaal reserves 56.832 55.656

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 2.609 2.609

Totaal vreemd vermogen 2.609 2.609

Kortlopende schulden

Crediteuren 367 626

Totaal kortlopende schulden 367 626

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 46 15

Vooruit ontvangen contributies 33.653 37.093

Totaal overlopende passiva 33.699 37.108

TOTAAL PASSIVA 173.318 178.247
0

Balans per 31-12-2014 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2014 31-12-2013

 

Tuin fam. van Vliet
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Resultatenrekening 

2014 2013

Ontvangsten

Contributies 45.279 46.893

Rente 2.036 2.645

Advertenties 2.385 1.703

Opbrengsten Vriendendag 406 690

Overige opbrengsten 0 260

Opbrengst verkopen 30 39

Totaal ontvangsten 50.136 52.230

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 17.328 17.838

Attenties 366 605

Relatiegeschenken en speldjes 923 1.609

Contributies en abonnementen 265 228

Assurantiekosten 234 234

Drukwerk 9.633 14.396

Diverse vergoedingen 1.468 742

Telefoonvergoedingen 147 140

Kosten website 0 385

Portikosten 797 851

Kantoorartikelen 564 634

Bank en administratiekosten 990 920

Vergaderkosten 2.736 1.431

Reis-en verblijfkosten 907 1.141

Kosten Werkgroep toekomst 230 0

Autokostenvergoeding 6.914 4.883

Verzendkosten Fuchsiana 5.947 2.966

Diverse huren 921 878

Algemene kosten 917 1.616

Afschrijvingskosten 474 0

Kosten reservering 50 jarig jubileum 1.000 1.000

Inkoopwaarde verkopen 28 34

Resultaat boekjaar -2.653 -301

Totaal uitgaven 50.136 52.230
0

Resultatenrekening 2014 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 
  

- Advertentie -

FUCHSIA en GERANIUM SHOW
Meer dan 3700 soorten fuchsia’s en

vele soorten kuipplanten,

staan buiten in de tuin, tevens 

76 nieuwe soorten fuchsia’s, 

100 soorten geraniums 

en 100 soorten dahlia’s

Meer dan 3700 soorten fuchsia’s en

vele soorten kuipplanten,

staan buiten in de tuin, tevens 

76 nieuwe soorten fuchsia’s, 

100 soorten geraniums 

en 100 soorten dahlia’s

HOBBYKWEKERIJ FAM. LOKHORST Geopend van 9.30 tot 16.30 uur
ENTREE GRATIS

Zaterdag 18 juli Zondag 9 augustus
Zondag 19 juli Zaterdag 15 augustus
Zaterdag 25 juli Zondag 16 augustus
Zondag 26 juli Zaterdag 22 augustus
Zaterdag 1 augustus Zondag 23 augustus
Zondag 2 augustus Zaterdag 29 augustus
Zaterdag 8 augustus Zondag 30 augustus
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2014 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 

 
 

 
 
 
Vergelijking kosten 2012 t/m 2014 

Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Wedstrijdreglement Fuchsiawedstrijden Regio 8, Zuid Gelre. 

 

  

November 2011 

1. Algemeen 

a. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de landelijke fuchsiawedstrijden (open klasse), alsmede 

op de clubwedstrijden van regio 8 (gesloten klasse). 

b. Het doel van de wedstrijden is het zo goed mogelijk opkweken van een plant van een bepaalde 

cultivar of soort gedurende één of meer groeiseizoen(en), waarbij door de keuringscommissie wordt 

gelet op de volgende criteria: 

(1) presentatie, 

(2) vorm, 

(3) bloeirijkdom, 

(4) moeilijkheidsgraad in relatie tot de aard van de gebruikte soort of cultivar. 

c. Planten dienen vrij te zijn van ziekten en plagen. Planten die hier niet aan voldoen, kunnen van 

deelname worden uitgesloten. 

d. Planten dienen ingeleverd te worden in schone potten. Kleur, materiaal en afmeting volgens de regels 

gesteld bij de desbetreffende categorie, met een maximum van 50 cm doorsnede. 

e. Voor alle categorieën zijn ook opgekweekte muurhangers toegestaan. 

f. Voor het bepalen van de juiste categorie wordt de door de NKvF uitgegeven cultivar inventarislijst 

gebruikt. 

g. Locatie en tijdstip van de wedstrijden worden jaarlijks in Fuchsiana en het regioblad Zuid Gelre 

aangekondigd. 

h. De wedstrijden staan open voor alle leden van de NKvF en hun introducés. 

i. Planten dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden ingeleverd te worden op de 

wedstrijdlocatie door de eigenaar/deelnemer of gevolmachtigde bij de wedstrijdcommissie. 

Volmachten kunnen, bij uitzondering, door een aanwezig bestuurslid van de regio Zuid Gelre worden 

verstrekt. 

De planten moeten op cultivar- of soortnaam staan. De eventuele naam van de eigenaar wordt 

verwijderd. 

De wedstrijdcommissie voorziet de plant van een nummer en deelt, in overleg met de eigenaar, de 

plant in een bepaalde categorie in. 

j. De beoordeling van de planten geschiedt door een keuringscommissie die minimaal uit drie leden 

dient te bestaan en die door de wedstrijdcommissie hiervoor is aangezocht. De keuringscommissie 

kan niet aangesproken worden op de tenaamstelling van de aangeboden planten. Leden van de 

keuringscommissie zijn van deelname aan de wedstrijden uitgesloten. 

k. De keuringscommissie selecteert per categorie drie planten die naar haar inzicht het meest aan de 

gestelde criteria, zoals vermeld onder 1b, voldoen en geeft een korte motivatie van haar keuze. De 

wedstrijdcommissie maakt daarop de naam van de prijswinnaars bekend. 

l. (1) De winnaar van de eerste prijs van elke categorie krijgt de bij die categorie behorende 

wisseltrofee en een blijvende herinnering. De tweede en derde prijswinnaar ontvangen eveneens een 

herinnering. 

(2) De wisseltrofee blijft eigendom van de regio Zuid Gelre met uitzondering van de NKvF-bokaal. 

Deze blijft eigendom van de landelijke vereniging van de NKvF. 

(3) Indien een deelnemer in drie achtereenvolgende jaren dezelfde trofee wint, krijgt deze een 

bijzondere onderscheiding. 

(4) Winnaars van een trofee mogen deze tot 15 juni van het eerstvolgende jaar in hun bezit houden. 

Zij zijn daarna verplicht de trofee in ongeschonden staat aan de wedstrijdcommissie terug te geven. 

(5) Deelnemers aan de wedstrijden in de gesloten klasse, die in drie achtereenvolgende jaren twee of 

meer prijzen hebben gewonnen, zijn uitgesloten voor de eerste-klasse-trofee. 
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Wedstrijdreglement Fuchsiawedstrijden Regio 8, Zuid Gelre. 

 
 

m. Het aantal planten dat per deelnemer per categorie wordt aangeboden is onbeperkt met dien 

verstande dat per categorie wel verschillende soorten/cultivars worden aangeboden. 

n. Bij deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met de wedstrijdreglementen. 

o. Klachten en/of commentaar op beslissingen van de  keurings- of wedstrijdcommissie kunnen 

mondeling bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie worden ingediend en ter plaatse worden 

afgehandeld. Indien dit niet tot genoegdoening van de klager heeft geleid is beroep mogelijk, door de 

klacht/het commentaar schriftelijk in te dienen bij de secretaris van regiobestuur Zuid Gelre. 

2. De wedstrijden open klasse 

a. Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee 

Open wedstrijd om de mooiste fuchsia. Soort, cultivar, ouderdom, vorm, kleur of maat van de 

container of pot en het aantal planten daarin of de kweekwijze van de planten zijn niet aan 

beperkingen onderhevig. 

 

b. Newman cup 

Wedstrijd om de mooiste buisbloemige, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van de 

sepalen verhoudt van 3:1. 

Aard van de hybride, ouderdom, aantal planten per pot en kweekwijze zijn niet aan beperkingen 

onderhevig. Potmaat, -vorm, -kleur, geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen 

deze categorie valt beslist de keuringscommissie. 

 

c. Mia Goedman trofee 

Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met betrekking tot de 

ouderdom van de plant, vorm en kleur van pot of container en het aantal planten per pot of 

container. 

 

d. Arends trofee 

Wedstrijd om de mooiste dubbele hanger. Potmaat maximaal 26 cm boven diameter. Geen 

beperkingen met betrekking tot soort cultivar, het aantal of ouderdom van de planten per pot of 

potkleur. 

 

e. NKvF-bokaal 

Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de 

officiële cultivar inventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de aanbieder een 

ondertekende verklaring bij de plant inleveren waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden 

plant. Het jaar van introductie speelt geen rol. Er worden geen beperkingen gesteld aan potmaat, 

potkleur en vorm van de plant. 

3. De wedstrijd gesloten klasse 

a. Deze wedstrijd staat alleen open voor leden/gevolmachtigden van de regio Zuid Gelre of hun 

introducés. 

b. Potmaat is maximaal 17 cm boven diameter, kleur zwart en meerdere stekken per pot is toegestaan. 

c. Per lid/gevolmachtigde kan slechts één plant worden ingeleverd. 

d. De mooist opgekweekte eenjarige plant van een stek die door de wedstrijdcommissie als zodanig is 

uitgekozen en op een regiobijeenkomst van het zelfde jaar is verkocht. 

 

37



Regiobladen en regionieuws

'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 2: Verslag algemene ledenvergadering op 23 maart 2015. Verslag
nieuwjaarsreceptie 19 januari 2015. Gezegden over "Het Weer". Koninklijke onderscheiding mevrouw F. Swaters.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 2: Notulen jaarvergadering 19 maart 2015. Jaarprogramma 2015.
Tuinentocht en keuring wedstrijdplanten 25 juli 2015. Namen van planten voor de Achterhoek Trofee.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 3: Verslag voorjaarsvergadering op 28 maart 2015. Dagprogram-
ma busreis 20 juni 2015. Verslag lezing 18 april 2015 over het gebied van Zuid-Oost Frankrijk grenzend aan Italië. Ac-
tiviteitenkalender 2015. In Memoriam de heer H.J. van de Vosse. BCK-keuringen 2015. Ledenraadmededelingen.
Open Tuinen in de regio. Persbericht inzake de nieuwe website van de NKvF.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 3: Agenda 2015. Verslag ledenvergadering op 21 maart 2015.
Verslag promotie op de Fuchsia Extra Vaganza-dagen bij EPRIC. “On”kruiden, deel 34 Tussilago farfara L.: Klein Hoef-
blad. 'Merel', de wedstrijdplant van 2015. Veredelresultaten Hans van Aspert (9), cultivar: 'Jaspers Hardy Queen'.
Tuinfoto’s: tips. Vogels in de tuin deel 11, Koolmees (Parus major).
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 2: Fuchsiashow 2015. Cultivar Inventarislijst. Genomineerde
fuchsia's in 2014.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 3: Activiteitenkalender 2015. Woensdag 13 mei hanging baskets
maken. Busreis zaterdag 8 augustus 2015. Verslag jaarvergadering 22 maart 2015.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 12: Terugblik op de jaarvergadering op 28 maart 2015. Regioprogramma
2015. Busreis op 8 augustus 2015 naar de Vriendendag samen met de Fuchsiahobbyclub Westland. Open tuindag in
juli of augustus.
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 1: In Memoriam Jan Couweleers. Uitnodiging en agenda voorjaarsvergadering
op 28-03-2015. Verslag en foto's nieuwjaarsbijeenkomst. Foto van fuchsia 'Lady Patricia Mountbatten'.
 
'Fuchsiaproat' (Regio 26, Zuid-Oost Brabant) nr. 1: Agenda Jaarvergadering 11 maart 2015. Verslag ledenvergade-
ring 10 april 2014. Jaarverslag 2014. Activiteiten 2015. Open tuinen 2015. Belevingen jubileumcommissie 50 jaar
NKvF.

Open Tuin dagen Kasteel Lunenburg 2015. 

Kasteel Lunenburg opent één weekend per jaar haar poorten voor het publiek.
In 2015 is de tuin te bezichtigen op zaterdag 27 & zondag 28 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

De opbrengst van beide dagen komt dit jaar geheel ten goede aan Dierentehuis Zeist, zie www.dierentehuiszeist.nl.
De toegangsprijs bedraagt € 3,50 per persoon.

Kasteel Lunenburg, Langbroekerdijk A99, 3947 BE Langbroek, tel. 0343 - 565 019.
Lees meer op www.kasteellunenburg.nl.
 
Stichting Zorgboerderij "De Passiflorahoeve". 

Vlinder–, Passiflora- en Kuipplantenshow.

De Kuipplantenshow duurt van zaterdag 11 juli t/m zaterdag 9 augustus.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Prijzen: € 6,50 voor volwassenen, kinderen (4 tot 10 jaar) € 4,50 en parkeren is gratis. Pinnen is niet mogelijk.
 
U heeft toegang tot de gehele collectie Passiflora’s, kuipplanten, 5 vlindertuinen, filmzaal, lunchroom, speeltuin en
de winkel waar handgemaakte cadeauartikelen met vlinderafbeeldingen te verkrijgen zijn.
 
Oud Willigerweg 1, Harskamp, 0318 - 457 411, www.passiflorahoeve.nl.

Goede doelen UIT-tips
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Kalender

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.
25    Regio 6, Oost Gelderland. Tuinentocht en inleveren wedstrijdplanten.
24 t/m 2 aug. Florashow op het terrein van het openluchtmuseum Ootmarsum.
29 t/m 2 aug. Regio 11, Noord Holland Midden. Fuchsiashow in tuincentrum "Ranzijn" in Alkmaar.
 
Augustus 2015 
 
06 t/m 09  NKvF. Fuchsiashow ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
08    NKvF. Vriendendag.
08    Regio 17, Rijnland. Busreis naar een particuliere tuin in Gameren en de Vriendendag in Utrecht.
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.
 
September 2015 
 
12    Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee.
12    Regio 8, Zuid Gelre. Presentatie met dia’s: “Friemels en Fladderaars” door Jan Pater.
23    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Beugelmiddag.
26    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
28    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Oktober 2015 
 
03    Regio 6, Oost Gelderland. Inloopochtend.
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.
24    Regio 6, Oost Gelderland. Bingomiddag.
31    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2015 
 
07    NKvF. Ledenraadsvergadering.
07    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
14    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet + Kunst en Kitsch.
21    Regio 8, Zuid Gelre. Presentatie: ‘De bloeiende Betuwe’ door Vincent van Poortvliet.
 
December 2015 
 
19    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
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'Renella' Foto: Sigrid van Schaik


