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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana

Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van 2015 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag, 2 september 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
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Van de voorzitter

 
Het is donderdagmiddag 2 juli en als ik dit voorwoord schrijf is de temperatuur in mijn tuin
37° Celsius. Maar ik ben laat met mijn voorwoord te schrijven, dus het moet nu toch maar
even.
Als voorzitter maak je ook wel eens vervelende dingen mee. Zo was er een probleem met een
lid voor wat betreft het verenigingsbeleid. We hebben jammer genoeg van dit lid afscheid
moeten nemen.
 
Op zondagavond 14 juni werd ik om 21.00 uur blij verrast door een telefoontje uit Canada.
Onze oud-voorzitter en oprichtster Mieke Meursing belde om ons te complimenteren met onze
prachtige Fuchsiana. Ze kijkt er elke keer weer naar uit dat hij bezorgd wordt.

Mieke vertelde dat ze 98 jaar is, maar wat ik hoorde was een zeer vitale vrouw.
Ze vertelde over het ontstaan van de NKvF. Mieke was in 1964 in Duitsland op de Gartenshow in Essen, zag daar een
blad zoals de Fuchsiana, en dacht: dat moet in Nederland toch ook kunnen.
Daarna kwam ze in contact met de heren D. van Delen en Frans Roks, en ze besloten om voor een gesprek samen te
komen in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Daar is de basis gelegd voor de NKvF. Op verzoek van Roks en
Delen werd Mieke de eerste voorzitter van de NKvF.
 
Mieke vertelde mij dat ze gezien haar gezondheid niet op 8 augustus naar ons jubileum en onze Vriendendag kan
komen, maar dat ze in gedachten bij ons zal zijn. Na nog wat dagelijkse zaken besproken te hebben, zei ik tegen
Mieke dat ik blij verrast was en dankte ik haar voor het telefoontje.
 
Op 20 juni hadden we een hoofdbestuursvergadering. Deze vergadering bestond uit twee delen: ‘s morgens in Eem-
nes en ‘s middags in Evertsoord in Limburg.
‘s Morgens hadden we een vergadering met de redactie van Fuchsiana en met de websitecommissie. Met de website
liggen we mooi op schema, al beseffen we dat alles nog niet voor honderd procent draait zoals we dit graag zouden
willen zien. Zo is er aan de website een nieuwe lijst van botanische fuchsia’s toegevoegd. Maar eerst moet de botani-
sche groep groen licht geven dat deze lijst helemaal in orde is, voor we hem zichtbaar maken op de website.
Op onze website zal een kleine ruimte gereserveerd worden voor adverteerders. We zoeken nog iemand die de be-
staande en mogelijk nieuwe adverteerders wil benaderen om bij hen hun interesse tot adverteren te prikkelen. Zou
deze taak bij je passen dan horen wij dat graag.
 
Het was al snel 12 uur en we gingen een hapje eten. Om 12.45 uur sloten de partners van de bestuursleden zich bij
ons aan en gingen we per auto naar Limburg, alwaar we het 2e gedeelte van de vergadering in het gebouw van de
groepsaccommodatie “De Patrijs” in Evertsoord hielden. Wij vergaderden en de partners bezochten in Ysselsteyn het
streekmuseum. Om 17.00 uur was de vergadering voorbij en konden we gezamenlijk met de partners aan onze team-
building beginnen, wat inhield dat er veel gelachen is. Om 23.30 uur zochten 5 echtparen hun slaapplaats op en 4
stellen gingen naar huis. Zondagmorgen zaten we met 10 personen aan het ontbijt en daarna ging iedereen na een
geslaagd weekend naar huis.
 
Tot mijn grote verbazing was er bij thuiskomst ook nog een brief van Mieke Meursing bezorgd. De complete tekst van
deze brief vindt u op pagina 7 van deze Fuchsiana.
 
Cor van Empel.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Mevrouw Mieke Ferguson-Meursing enkele jaren geleden.
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Van de redactie

een soort gettoblaster voor mijn open raam verschillende
gierzwaluw-geluiden laten horen. Blijkbaar werkt dat
want vorig jaar was er 1 van de 2 nestkastjes bewoond
en dit jaar zelfs allebei.
Gelukkig maar want sinds de sloop van de halve buurt
(allemaal woningen van meer dan 100 jaar oud) was de
gierzwaluwpopulatie meer dan gedecimeerd, maar nu ,
heel langzaam, beginnen er weer meer te komen, natuur-
lijk niet in het minst door mijn nestkastjes...
Afgelopen week is er zelfs in het parkje tegenover mij
een heus gierzwaluwhotel officiëel door de wethouder ge-
opend. Het hotel heeft maar liefst 15 kamers. Er zit een
automatische omroepinstallatie op die elke morgen en
avond gierzwaluwgeluiden moet gaan produceren. Ben
benieuwd.
Ook de jubileumshow en vriendendag komen steeds dich-
terbij. Wanneer deze Fuchsiana, enkele dagen eerder dan
u gewend bent, op de mat valt is het bijna zover.
Ik heb me voor een paar dagen tijdens de show als vrij-
williger opgegeven en ik ben benieuwd welke taken ik
moet gaan ondersteunen. Maar op zulke dagen, op zo'n
prachtig terrein en met al die gezellige mensen is alles
leuk om te doen.
Ik wens iedereen een fantastische zomer toe met niet al
te veel ongedierte en niet al te warm weer en voor een
ieder die de jubileumshow en vriendendag gaat bezoeken
mooi weer en hele fijne dagen.
Tot ziens op de show of tot in oktober.
 
Ria Nauta
 

De langste dag is alweer even voorbij en de laatste
nachtvorst ligt nog net op het randje van mijn geheugen.
Gelukkig gaat de temperatuur nu naar normale waarden
en kunnen mijn fuchsia's eindelijk aan hun befaamde
groeispurt beginnen. Een enkeling loopt wat achter en
een paar beginnen er dit jaar helemaal niet aan, lijkt het.
Verbazingwekkend dat sommige overgehouden stekken
maandenlang geen blad maken en toch niet doodgaan.
Helaas zijn er ook wat storende factoren die de groei
weer geheel te niet kunnen doen, zoals storm (hebben
we gelukkig (nog) niet gehad), hittegolf (ook nog niet ge-
weest), wekenlang regen of taxuskever en ander gespuis.
Maar naast de klimatologische oorzaken of het ongedierte
zijn er de jonge vogels. Dit jaar heb ik in mijn tuin een
overvloed aan jonge merels en mussen. Ik ben er zelf
debet aan want ik voer ze elke dag een beetje luxe vo-
gelvoer met meelwormen. Voor deze jonge slopers is
mijn tuin één groot speel- en oefenterrein. De planten
worden gebruikt bij noodlandingen of ze zwieren op de
jonge takken heen en weer en storten vervolgens met
tak en al dwars door de plant naar beneden. Daarnaast
ploegen de jonge merels alle potten om op zoek naar
wormen. Verschillende stekken hebben deze aanvallen
niet overleefd. Wegjagen of vermanend toespreken heeft
net als bij kinderen totaal geen zin. Het wordt er alleen
maar leuker door (voor de vogels dan). Maar goed, ze
zingen wel mooi, die merels.
Over jonge vogels gesproken, ik heb dit jaar weer gier-
zwaluwen in mijn nestkastjes. Die kasten heb ik sinds 2
jaar en het eerste jaar heb ik elke avond bij schemer met
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Brief van mevouw Mieke Ferguson-Meursing, oprichtster van de NKvF. 
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OPEN TUINEN AUGUSTUS 2015 

Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum 
en 
tijdstip 

Regio 1 Friesland 

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 7 De Veluwe 

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 13 Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

Mevr. Ria Nauta Puntenburgerlaan 42 Amersfoort  15 aug. van 
10:00 tot 

15:00 uur  

Fam. Snikkenburg Ereprijs 86 Huizen  15 aug. van 
10:00 tot 

15:00 uur 

Mevr. Lydie van Wessel Melkweg 39 Huizen  15 aug. van 
10:00 tot 

15:00 uur 

Fam. Uit den Bosch Berkenhof 8 Kortenhoef  17 t/m 22 
aug. van 

10.00 tot 
17.00 uur 

Fam. Langbroek Roffelaarskom 13 Leusden  1 aug. 

Vanaf 
10.00 uur 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Regio 20 Eiland van Dordrecht e.o. 

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 

 

 

Open tuin 2015 fam. Stals in Zelzate
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Botanische Fuchsia's - 26: Sectie FUCHSIA (simplicicaulis-groep)

De elfde groep van de Sectie FUCHSIA is de simplicicau-
lis-groep. Deze groep bestaat uit 4 soorten: F. ceracea,
F. coriacifolia, F. sanmartina en F. simplicicaulis.
 
F. ceracea  is ook in 1982 beschreven door Paul E. Berry.
Deze uiterst zeldzame soort uit Centraal-Peru is genoemd
naar de eigenaardige wasachtige (ceraceus) bladeren.
Het is een tot 6 m hoge klimmende of slappe liaanachtige
struik met smalle lancetvormige tot smal ovale, spitse
bladeren tot 15 cm lang en 4 cm breed. Ze zijn tegen-
overstaand of soms met zijn drieën bij elkaar. De blad-
rand is glad met een roodachtige 2 cm lange bladsteel.
Ze zijn aan beide zijden wasachtig groen. Hij bloeit met
enkelvoudige door schutbladen omgeven bloemen die
met 2 of 3 bloemen per bladkrans hangen. De bloemen
hebben een bloembuis van ongeveer 1,5 cm. De kelkbla-
den zijn wel 3 cm lang. Buis en kelkbladen zijn lavendel
tot glanzend roze. De kroonbladen zijn maar 5 mm lang
en bloedrood tot donkerpurper van kleur. Hij komt uit
Peru en groeit daar in de vochtige wouden op een hoogte
van 2.500 tot 2.800 m.
Van F. coriacifolia is maar één vindplaats bekend in Cen-
traal-Peru. Ook deze is in 1982 door Paul Berry beschre-
ven. Hij is zo genoemd vanwege zijn leerachtige (coria-
ceus) bladeren. Het is een opgaande struik van 1 tot 2 m
hoog. De bladeren zijn tegenoverstaand tot 3 bij elkaar,
sterk leerachtig, tot 6 cm lang en 2,5 cm breed. De blad-
rand is sterk getand en ze hebben maar een 2 mm lange
bladsteel. Ze zijn donkergroen met een bleek-wittig-groe-
ne onderkant. De bloemen zijn helemaal helrood en to-
taal ongeveer 5,5 cm lang.

Fuchsia coriacifolia                               Foto: Henk Hoefakker

F. sanmartina is genoemd naar het Peruviaanse Departe-
ment San Martin waar deze soort voor het eerst is gevon-
den door de Britse verzamelaars A.C. Hamilton en P.M.
Holligan in 1965. Ook deze is in 1982 beschreven door
Paul Berry. Het is een klimmende struik van 1,5 tot 3 m
hoog, als liaangroeier kan hij zelfs klimmen tot 10 m. De
jonge aangroei is zacht behaard. De bladeren komen
meestal drietallig en daardoor zijn bijna altijd de zijtakken
ook met zijn drieën. Ze zijn smal elliptisch tot ovaal en

spits. Tot 15 cm lang en 6 cm breed, van boven glad en
van onderen behaard, vooral langs de nerven. De blad-
rand is bijna glad. Hij bloeit rijk in eindstandige trossen
met 5 cm lange bloemstelen. De bloemen zelf zijn bijna
10 cm lang met helrode buis en kelk en wat donkerder
rode kroon. Hij komt alleen in Peru voor op de oostelijke
berghellingen in het Departement San Martin.

Fuchsia coriacifolia (detail bloem)          Foto: Henk Hoefakker

Fuchsia simplicicaulis                            Foto: Henk Hoefakker

F. simplicicaulis is tussen 1778 en 1788 in Peru verzameld
door Hipólito Ruiz en José Antonio Pavón. Zij beschreven
de soort in 1802. Ze noemden hem simplicicaulis vanwe-
ge zijn lange onvertakte stam. Simplex is onvertakt en
caulis is stam. Het is een klimmende struik van 2 tot 5 m
hoog die weinig vertakt. De zijtakken die er komen ver-
schijnen kransvormig en zijn behaard. De bladeren staan
drie- tot viertallig en zijn langwerpig tot ovaal en spits.
De bladeren zijn 15 cm lang en tot 3,5 cm breed. Van
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boven glad en aan de onderzijde langs de rand behaard.
De rand is bijna glad. De bladsteel is behaard en tot 4
mm lang. De bloemen zijn zo’n 7 cm lang met licht roze-
rode kelk en buis en rode kroon. Hij komt in Centraal-Pe-
ru voor in de vochtige wouden op 2.200 – 2.500 m hoog-
te.
Van deze vier zijn F. coriacifolia en F. simplicicaulis in Ne-
derland.
 
Volgende keer de tincta-groep.
 
Henk Hoefakker
 
 

Fuchsia simplicicaulis                             Foto: Henk Hoefakker

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 op 10 oktober 2015.
Ondertussen wordt een programma opgezet voor een flowcytometrie-proef (een techniek voor het tellen en bestude-
ren van in een stromende vloeistof voorkomende microscopisch kleine deeltjes). De resultaten zullen in oktober wor-
den besproken.
 
Botanische Groep.
 
De laatste vergadering van 2015 was op 11 juli 2015 bij de familie Hoefakker in Bennekom. Bijna de hele groep was
aanwezig.
 
BCK/Keuringen.
 
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 keuring in De Bilt (derde keuring) wordt 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).
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Join de Club!

 
"We zouden wel eens een paar nieuwe
leden kunnen gebruiken’’ zei iemand op
de clubdag van de Botanische
Fuchsia-liefhebbersgroep in gebouw "De
Schakel" in De Bilt op 28 februari jl. Ik
zei: "Daar heb je gelijk in’’.
 
Maar waarom is dat nu zo leuk, botani-
sche fuchsia’s kweken?
 

Eenmaal in de bus naar huis bedacht ik: hoe leg je dat nu
uit? Een controleur hielp me uit mijn dromen, “mag ik uw
kaartje even zien?’’ Dat mocht. Maar er was niets afge-
schreven. Ik had wel ingecheckt maar het apparaat had
niet gewerkt. "Ik kan zien dat u veel reist en altijd in-
checkt. Ik zie het deze keer door de vingers". Ik had
weer eens mazzel. Even mijn rugzak checken, in de hob-
belende bus met alle schatten erin: opgepotte stekken
van botanische fuchsia’s, gekregen op de clubdag met de
meest vreemde exotische namen. Eén van mijn stekken
heet Fuchsia coriacifolia en is van Peru (red.: zie artikel
van Henk Hoefakker met foto's van F. coriacifolia).
 
Ik ken de soort niet, heb er zelfs nog nooit van gehoord.
In het boek van Mia Goedman-Frankema, hét boek voor
de liefhebber van de botanische soorten, staat de plant
niet. Op de website van Henk Hoefakker vind ik wel infor-
matie. Maar niet alles wat ik wil weten over deze soort.
Internet biedt uitkomst. Spannend wordt het pas als ik ga
zoeken op herkomst en gebied waar de planten vandaan
komen. Wat voor weer is het daar vandaag 17 maart
2015? Het blijkt in de provincie Loya in Peru, aan de
grens met Huanucobamba waar Fuchsia coriacifolia ge-
vonden wordt, te onweren en te regenen en het is 22º
Celsius overdag en in de nacht 14º Celsius. Het klimaat is
er warm, tropisch. Januari is de warmste maand met ge-
middelde dagtemperaturen van 29º Celsius en een mini-

Tillandsia

mum van 20º Celsius. De koelste maanden zijn augustus
en september met maximaal gemiddelden van 23º en mi-
nima van 15º Celsius.
 
Er is niet ver van de grens van de provincie Loya met de
provincie Huánuco ook een natuurreservaat: "Parque Na-
cional Yanachaga Chemillén".
 
Yanachaga Chemillén betekent zwarte verbrande aarde,
maar het tegendeel is te zien in het prachtige groene na-
tionale park. Er is daar in het Nationale park tropisch re-
genwoud en een enorme verscheidenheid aan tropische
planten zoals bromelia’s, tillandsia’s, orchideeën en vele
andere vreemdsoortige planten.
De andere buren van onze Fuchsia coriacifolia zijn dieren
als jaguars, tapirs, brilbeer, dwergherten, capibara’s en
andere soorten. Ook komen er vele vogelsoorten voor
waaronder de harpij, diverse soorten ara’s, toekans, koli-

Colibri coruscans coruscans bestuift de bloemen van Fuchsia
magellanica.
Foto: José Maria Fernandez Diaz-Formenti

bries. Die laatstgenoemde zijn dan weer verantwoordelijk
voor de bestuiving van onze beschermelingen, de fuchsi-
a’s.
 
Ook is het park zeer rijk aan reptielen en amfibieën en
vissoorten en niet te vergeten insecten waaronder de
prachtige vlinders. Klikt u eens op Google Yanachaga
Chemillén Canal de Rudytour aan. U bent dan direct in de
jungle, met ruisende stroompjes, watervallen en exoti-
sche dieren en planten. Als u Yanachaga Chemillén Fuch-
sia aanklikt krijgt u een PDF met foto’s van de ongelofelij-
ke verscheidenheid aan planten in het park en ook een
daar voorkomende fuchsia.
De eerstvolgende vakantie boeken naar dit geweldige Na-
tionale Park!
 
Mijn Fuchsia coriacifolia laat onverstoorbaar zijn blaadjes
één voor één vallen en er zit een verdroogde rand aan
het blad. Dat ziet er niet goed uit.
 
Ik vind verder op internet dat deze soort op de natuurlij-
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ke groeiplaats bedreigd wordt door vernietiging van het
natuurlijke leefgebied door o.a. houtkap, wegenaanleg,
en op de rode lijst staat met de aanduiding "Critical en-
dangered" (=kritisch bedreigd). Ook dat nog.
 
Ik realiseer me dat ik het plantje te koud heb staan, on-
danks dat ik hem op zolder heb gezet. Een oud aquarium
als minikasje met een verwarmingselement om de meer
tropische omstandigheden na te bootsen moet uitkomst
brengen (zie foto hiernaast). Ik zet het verwarmingsele-
ment op 25º Celsius voor overdag. Nu hebben mijn plant-
jes "warme voeten". Alle plantjes inclusief Fuchsia
coriacifolia vertonen groei en laten geen blad meer val-
len. Een aantal botanische fuchsia’s is heel makkelijk en
bloeit makkelijk. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de F.
cinerea, F. hartwegii en de magellanica’s.
Er is er ook een aantal, waaronder F. coriacifolia, de F.
magdalenae en de F. scabriuscula, dat niet zo makkelijk
is, maar dat is nou net de uitdaging om deze soorten te
laten groeien.
 
Casper Mazurel
 
Redactie: bent u nu ook enthousiast geworden door dit
verhaal van Casper, bezoek dan de stand van de Botani-
sche Groep op de jubileumdag!
 

Show regio 25 De Kempen 2015
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Jubileumshow 30-jarig bestaan regio 5 Twente-Salland 2015
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'White Bride', Gadsby 1970 UK AFS nr.: 868
'Bridesmaid' x 'Sleighbells'

 
 
 
 
 
Cliff Gadsby uit Breadsall, Derby, introduceerde van 1965, het jaar van de oprichting van de
 
NKvF, tot 1978 zevenentachtig cultivars en was daarmee de meest productieve Engelse
 
veredelaar, hoewel hij jong, pas 58, in 1978 overleed. Ondanks zijn in zijn jeugd al
 
geconstateerde zwakke gezondheid, bekleedde hij diverse bestuursfuncties binnen de BFS.
 
Ook naar Nederlandse normen was hij een voorbeeldige veredelaar die de afstamming van al
 
zijn nieuwigheden bij de AFS registreerde en de afstamming publiceerde. Alleen aan species
 
heeft hij zich nooit gewaagd met uitzondering van F. magellanica alba. Desalniettemin vermeldt
 
Leo Boullemier, die hem goed gekend heeft, dat hij twee fuchsiazaailingen met een gele kleur
 
had. Ze waren echter niet sterk en Cliff vond ze net zo triest als blauwe rozen. Ze zijn dus
 
nooit in omloop gekomen. Wat hij wel introduceerde was een aantal cultivars met opstaande
 
bloemen (o.a. 'Upward Look') en afstaande bloemen ('Shy Look'), toen ongewoon met
 
uitzondering van 'Bon Accorde' van de Fransman Crousse uit 1861. Het dubbelbloemig wit van
 
'White Bride' is nog altijd de eerste keuze van liefhebbers die vaak niet weten wat er op het
 
gebied van fuchsia's allemaal te vinden is. De creatie van dubbelbloemig wit door twee van
 
dergelijke cultivars te kruisen lijkt een goedkoop succes, maar het is minder simpel dan u
 
denkt en er had net zo goed het veel algemenere roodpaars uit kunnen komen. De opgaande
 
struikvormige cultivar verdient een plekje in de schaduw of tenminste in gefilterd licht. In de
 
zon verschijnt een roze blos op zowel bloembuis als kelk wat afbreuk doet aan het maagdelijk
 
wit van de bruid. Volgens mijn gegevens werd 'White Bride' voor verdere veredeling alleen
 
gebruikt door Cliff zelf als stuifmeelleverancier.   
 
 
 
H.J. de Graaff.                                               
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'White Bride' Foto: Sigrid van Schaik



'Whisper' Foto: Sigrid van Schaik



'Whisper', de Cooker 1998 NL AFS nr.: ---- 
{('Vuurwerk' x F. procumbens) x ?} x {('Checkerboard' x 'Machu Picchu') x ('Checkerboard' x 'Machu
Picchu')}.

 
 
 
 
Mario de Cooker uit Ohé en Laak streeft niet naar een zo ingewikkeld en lang mogelijke
 
afstamming voor zijn introducties. Hij benadert zijn veredelingswerk echter als wetenschapper
 
(chemicus) en dan krijg je soms zoiets. En zo krijg je ook kruisingsresultaten die echt anders
 
zijn dan het gewone. Daarbij heeft Mario ook de gave om bij het selecteren van zijn zaailingen
 
te zien wat mooi is. Voor hem geen Frankenstein-monstruositeiten, die je zo ook kunt
 
oproepen. 'Whisper' dateert uit de tijd dat veel leden van de veredelingsgroep op jacht waren
 
naar de zo geel mogelijke fuchsia. Uiteraard F. procumbens, maar ook 'Vuurwerk' en 'Machu
 
Picchu' met een F. splendens-afstamming passen in dat plaatje. Momenteel richt hij zich op
 
een net zo moeizame queeste: het kweken van een zo wit mogelijke, gemakkelijk te houden,
 
triphylla-hybride. 'Whisper' is niet geel, maar je hoeft geen kenner te zijn om 'Speciosa'-achtige
 
trekjes te zien, wat weer is te herleiden tot F. splendens. De afstaande bloemen zijn mogelijk te
 
danken aan F. procumbens, hoewel het "?", het enige smetje in de afstamming, die eigenschap
 
ook kan hebben aangedragen. De plant groeit als een kleine struik met schuin afstaande,
 
stevige, weliswaar aan de top neigende takken. De opvallend sierlijke bloemen in een
 
ongewone kleurstelling staan dicht op elkaar aan het eind van de takken. 'Whisper' is niet
 
alleen een 'fluistering' van Mario's talenten, maar zeker voor kenners een opvallende
 
fuchsia.                             
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Bell'nproaties' (Regio 3, Drenthe) nr. 2: In Memoriam Sieger Postuma. Kweekwedstrijd 2015, de wedstrijdplanten
voor 2015 zijn 'Minie Wildspieker' en 'Minipani'. Bericht uut Coevern.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 4: Vijverperikelen. Fuchsiavaria: Het systeem van dubbele pot-
ten. Veredelresultaten Hans van Aspert (10) Jaspers Hardy King. Vogels in de tuin deel 12, de putter of distelvink
(Carduelis carduelis). Nieuwe website NKvF. “On”kruiden deel 35 Alchemilla vulgaris L: Vrouwenmantel.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 3: Busreis op 8 augustus naar de Vriendendag/Jubileumshow in de
Botanische Tuinen in Utrecht. Voorbereidingen fuchsiashow. Bestrijdingsmiddelen. Cultivars door Dirk Krom in omloop
gebracht. Lezing over orchideeën op 26 september 2015 door de heer Johan Tuijn. Toppen van fuchsia's. Uitleg wat
geregistreerd met het teken ® betekent.
 
'De Vier Jaargetijden' (regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst
op 22 juni 2015. Wist u dat…? Overdracht voorzittershamer door Henk Takken aan Karel Bregman. Nieuwe website
NKvF. Open tuinen, keuring wedstrijdplanten en barbecue. Ineke’s dagboek.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 4: Activiteitenkalender 2015. Verslag stekkenmarkt op 9 mei
2015. Tuinentocht op 18 juli 2015. Verslag en foto's hanging baskets maken op 13 mei 2015. Busreis op 8 augustus
2015 naar ”Een dijk van een tuin” in Gameren en daarna naar de jubileumshow en Vriendendag in de Botanische Tui-
nen van de Universiteit Utrecht. Nieuwe website NKvF.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 13: Verslag van de stekkenmarkt in samenwerking met de ruilbeurs van Groei
& Bloei op 2 mei 2015. Regioprogramma 2015. Zelfreinigende cultivars. 5 september 2015 jaarlijkse Boerendag in de
Dorpsstraat in Zoetermeer. 17, 18 en 19 juli 2015 jaarlijkse show “Fuchsiade” door de FHCW. 7 t/m 11 juli 2015 Open
Dagen bij Kwekerij Zeelenberg.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Verslag voorjaarsvergadering. Open Tuin 2015. Barbecue op 5 september
2015. Najaarsbijeenkomst en kweekwedstrijd op 26 september 2015. Verslag verkoop fuchsiastekken en -plantjes van
28 mei tot en met 30 mei 2015.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 2: Opentuinenroute 11 juli 2015. Jubilarissen 2015. In Memori-
am mevrouw Maaike Vleugel-van der Graaf. Busreis 18 juli 2015. Fuchsia in woord en beeld 'T.I.S. Herentals'. Activi-
teitenagenda 2015. Verslag top- en stekochtend 9 mei 2015. Wedstrijddagen op 21 en 22 augustus 2015 in Ameide.
Verslag middagexcursie naar paardenmelkerij en imker op 16 mei 2015. Rubriek Kees Betweter.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Tuindagen in augustus. Aankondiging Bijzondere Algemene Le-
denvergadering op 31 oktober 2015. Terugmelding uit de ledenraadvergadering van 11 april 2015. Busreis 2015. Acti-
viteiten 2015. Nieuwe website NKvF.
 
'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 2: Foto's voorjaarsvergadering. Opentuindagen 2015. Uitnodiging busreis op 8
augustus 2015. Themadag + barbecue op 22 augustus 2015. In Memoriam de heer Leo de Bont.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) juni: Activiteitenagenda 2015. Botanische fuchsia's 29. Nieuwe website NKvF.
Viering 35-jarig bestaan op 12 juli 2015. Busreis naar de NKvF Jubileumdag op 8 augustus 2015.

Regiobladen en regionieuws

 
Er is dringend behoefte aan iemand voor het werven van adverteerders in Fuchsia-
na. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de website binnen korte tijd ook tot het
pakket kan gaan behoren.
Deze taak kan volledig vanuit huis en op door u gewenste tijdstippen worden uit-
gevoerd.

Het hoofdbestuur doet een oproep aan leden die zich voor deze mooie en uitdagende taak willen
inzetten om zich te melden bij: Sjaak Loef, voorzitter van de Fuchsiana-redactie, tel. 0182-649120,
e-mail eindredactie@nkvf.nl.                                                                                                    Wij zoeken U!!
 

Oproep: Enthousiaste werver van advertenties in Fuchsiana
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Botanische Tuinen Utrecht
 
De mooiste planten uit de hele wereld

De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht beho-
ren tot de oudste botanische tuinen van Europa. Met een
geschiedenis die meer dan 375 jaar terug gaat staan ze
stevig met hun wortels in de universitaire historie. In de
loop van die 375 jaar zijn de Tuinen regelmatig verhuisd
en gegroeid van een medicinale hortus van 1.200 m2 met
net geen 700 soorten, naar een tuin van ruim 9 ha met
maar liefst ruim 8500 soorten planten. De diverse deeltui-
nen zijn bovendien prachtig aangelegd, dus er valt veel
te genieten! Speciaal voor het jubileum van de Fuchsia-
vereniging is een border met allerhande fuchsia’s aange-
legd.
 
De Botanische Tuinen Utrecht zijn aangelegd op en rond-
om Fort Hoofddijk, een werk dat onderdeel uitmaakt van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bouw van het Fort
werd in 1879 voltooid. Toen de Universiteit Utrecht in de
jaren zestig van de vorige eeuw de Johannapolder aan-
kocht, werd het terrein rondom het fort aangewezen als
locatie voor de nieuwe botanische tuinen. De grote ge-
bouwen van het fort (remises) met hun dikke grondlagen
tegen de inslag van kanonskogels, werden gebruikt als
basis voor de nieuwe Rotstuin.

 
Rotsen in de polder
 
Een van de eerste dingen die je ziet als je de Botanische
Tuinen Utrecht binnenloopt, is de Rotstuin. De Rotstuin is
de grootste rotstuin in Europa en kent, vanwege haar
aanleg op de remises, hoogteverschillen van een dikke 10
meter. Dit hoogteverschil zorgt ervoor dat er een idylli-
sche waterval te bewonderen is en diverse kleine ‘berg’-
beekjes met water dat over de rotsen klatert. Deze wa-
terpartijen zorgen voor een specifiek microklimaat waar-
door ook vochtminnende bergplanten een plekje kunnen
krijgen. In de Rotstuin zijn bijna 3.000 verschillende plan-
ten te vinden, afkomstig uit zowel Europese berggebie-
den als ook uit Amerika.
 
Turfterrassen
 
Een heel bijzonder stukje Rotstuin zijn de Turfterrassen.
Aan de achterzijde van de hoofdremise, in de vochtige,
koele schaduw van o.a. de oude eiken op het fort is een
tuin gecreëerd waar planten uit vochtige bergbossen zich
thuis voelen. Hier zijn o.a. veel Elfenbloemen (Epimedi-
um) te vinden en vele soorten Dominee-op-de-preekstoel
(Arisaema spp.) en Mansoor (Asarum spp.). Ook Boslelies
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(Trillium spp.) zijn rijk vertegenwoordigd. In het voorjaar
staan hier honderden felroze aardorchideeën (Pleione
spp.) te bloeien, een spectaculair gezicht!
 
In het spoor van de evolutie
 
In het deel van de tuin direct naast de border langs het
entreepad richting Rotstuin, staat de evolutionaire ver-
wantschap tussen planten centraal. Planten zijn hier ge-
rangschikt op families en geslachten waarbij nauw ver-
wante soorten dicht bij elkaar staan. Hoewel uit DNA on-
derzoek is gebleken dat de verhoudingen soms anders
liggen dan in de tijd dat de tuin werd aangelegd gedacht,
geven de uitwaaierende paden vanuit het centrale Mag-
noliaplein nog steeds een goed idee van de ontwikkeling
die planten in de loop van vele millennia hebben doorge-
maakt. Dit deel van de tuin is een echte zomertuin omdat
er veel eenjarigen en kuipplanten te vinden zijn.
 
Leren van planten
 
Een onderdeel van de tuin dat u zeker niet mag overslaan
is de Thematuin. In dit deel van het complex worden, in
een prachtig en speels aangelegde tuin, allerlei plantaar-
dige thema’s uitgelicht. Denk daarbij aan medicinale
planten, planten als olie- of verfleveranciers of vezelge-
wassen. Ook onderwerpen als planten uit de bijbel en
planten als bestuivers komen hier aan bod.

Bijzonder is de slinger van geurplanten die bijna over de
hele lengte van de Thematuin langs het pad loopt. Hier
zijn allerlei geurende planten zoals Tijm, Dropplant, diver-
se soorten Pepermunt en nog veel meer. Aanraken en
een blaadje plukken om eens goed te ruiken mag!
 
Tussen de ‘diertjes’
 
Direct tegen de Thematuin aan ligt de Diertjestuin. Dit is
onze meest recente aanwinst. Hier ligt, te midden van
een aantal fruitbomen van oude rassen, de ‘libellenpoel’
waar veel kikkers en libellen te bewonderen zijn. Ook de
Bzzzhalte voor solitaire bijen en de bijenkasten zijn de

Een prachtige lampenpoetser!
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moeite waard om even bij stil te staan. De beplanting is
zo gekozen dat hij optimaal is voor vlinders en bijen, dus
veel nectar en stuifmeelleveranciers.
Helemaal achterin ligt een broedhoop voor ringslangen.
Dat deze regelmatig in gebruik is, kunnen we zien aan de
gedroogde eierschalen die we er vinden. Soms zijn er ook
kleine ringslangen te zien. Deze inheemse slangen zijn
overigens niet giftig en zeer schuw.
 
Tropische streken
 
Een groot kassencomplex biedt ruimte aan onze tropische
en subtropische collectie. De Botanische Tuinen hebben
veel planten uit Zuid-Amerika, waaronder een uitgebreide
collectie orchideeën en bromelia’s. Vergeet tijdens uw
wandeling niet af en toe naar boven te kijken waar klim-
planten vaak de mooiste bloemen laten zien.
 
En hoort u gefluit? Het kan een van de merels zijn die in
de kassen broeden maar ook onze fluitkikkertjes laten
zich vaak luid en duidelijk horen. Over de grond scharre-
len drie gekuifde bospatrijsjes (Rollulus rouloul, in de
wandeling ook wel roulrouls genoemd) rond die worden
ingezet voor de bestrijding van allerlei ongedierte dat zich
nou eenmaal in dit soort omgevingen bevindt. Ze zijn on-
derdeel van een programma van biologische ongedierte-
bestrijding. In de speciale collectiekasjes, rechts van de

hal, zijn o.a. veel orchideeën te vinden.
 
Met een beetje geluk bloeit in de tropische kas net de
Victoria cruziana, een reuzenwaterlelie uit Zuid-Amerika.
Zelfs als hij niet bloeit, zijn de enorme, gestekelde blade-
ren werkelijk spectaculair.
 
Neem vooral nog een kijkje in de Vlinderkas waar in de
zomermaanden prachtige tropische vlinders te bewonde-
ren zijn.
 
Uitrusten met een kopje koffie en meer.
Zin om na de wandeling lekker nog even na te praten?
Tuincafé Botanica schenkt verse koffie en serveert zowel
gebak als een lichte lunch. In de winkel bij het tuincafé
kunnen bezoekers terecht voor tuinkadootjes en natuur-
lijk allerhande plantenboeken.
Het tuincafé heeft trouwens een heerlijk terras waar het
bij mooi weer heel aangenaam toeven is.
 
Wilt u goed voorbereid zijn voor een tuinbezoek? Volg
ons dan op Facebook (facebook.com/botanischetuinenuu)
of neem een kijkje op onze website (www.uu.nl/bota-
nischetuinen).
 
Akkie Joosse,
Communicatiemedewerker Universiteit Utrecht.
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Beste fuchsiavrienden, 

 

nog maar enkele dagen en het is zover. Dan kan het grote feest beginnen van 6 tot en met 9 augustus. 
De viering van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. 

Van veel kanten horen we leuke reacties op wat we allemaal gaan doen. De scherpe kanten moeten nog 
hier en daar wat bijgeslepen worden, maar alles verloopt naar wens. 

Als u dit leest zijn we al met verschillende mensen aan het opbouwen in de Botanische Tuinen in Utrecht. 
 

Vanaf half mei staan al 2.000 fuchsiaplanten te pronken in deze prachtige tuin. Plantenbakken met 

fuchsia’s op de terrassen zullen u verwelkomen en hopelijk veel bezoekers laten genieten van onze 
prachtige hobby. 

Veel prachtige hangers, die zijn opgekweekt door kwekers en leden uit verschillende regio’s, popelen om 
op hun plaats gehangen te worden. 

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en dan kan het niet meer stuk. 

 
Zaterdag 8 augustus belooft een mooie Vriendendag te worden. Verschillende regio’s hebben reeds 

aangegeven om met de bus naar Utrecht te komen. 
We hopen dat veel leden deze dag om 10.15 uur aanwezig zijn bij de opening van deze Vriendendag en 

mooie jubileumshow met zijn vele activiteiten. 

 
Denk aan uw ledenpas en wij wensen u hele mooie dagen toe in de Botanische Tuinen in Utrecht. 

 
Namens het hoofdbestuur en de jubileumcommissie veel kijkgenot en plezier toegewenst. 

 
Huub Steeghs 

 

Border met fuchsia's in de Botanische Tuinen                                                                                             Foto: Huub Steeghs
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Fuchsia’s in Aquarel – 85 Aat van Wijk

‘Poermenneke’  Deelkens 1997 BE; NKF 3584; AFS 3937
 
Zeer opvallende fuchsia vanwege de tot 12 cm lange bloembuis. Poermenneke is een opgaande fuchsia die geschikt is
om te kweken als struik. Vraagt een plek in de luwte in gefilterd licht.
De plant is genoemd naar het beeld ‘Poermenneke’ in Neerpelt, België. ‘Poeren’ komt van ‘peuren’: naar paling vissen.
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'Golden Jubilee'                                 Foto: H.J. de Graaff 1985

 
Dankzij Hans van der Post, die zijn boekenkast saneerde,
kwam kort geleden "The second Fuchsiabook" van de
AFS in mijn bezit. Dat boekje uit 1949 is wel iets beschei-
dener dan ons tweede fuchsiaboek "Het nieuwe Fuchsia
handboek", maar de inhoud is zeker interessant. Zo gin-
gen Amerikaanse veredelaars er toen vanuit dat fuchsia's
slechts éénmaal bestoven konden worden. Het daarna af-
dekken van de stempels was dus onnodig. Wel dienden
de onrijpe helmknoppen vooraf verwijderd te worden
(castratie) om zelfbestuiving te voorkomen.
 
De bekende veredelaar Victor Reiter uit San Francisco
schrijft er een stukje in over zijn ervaring met het verede-
len met F. triphylla en bestaande cultivars. Hij ziet dat als
uiterst moeizaam en meldt dat alle zaailingen steriel
waren. Zijn enige succes was 'Mantilla', een kruising tus-
sen F. triphylla en 'San Francisco'. Hij vertelt ook dat zijn

uit in het wild verzameld zaad gekweekte F. triphylla's 
erg verschillend waren en suggereert dat het ging om hy-
briden van F. triphylla en F. pringsheimii. Eerder schreef
ik al dat de bloemvorm van 'Mantilla' dat doet vermoe-
den.
Hij hoopt aan het eind van zijn verhaal dat anderen met
triphylla als kruisingsouder verder zullen gaan, wat in Ne-
derland dus ruimschoots gebeurde. Gezien het feit dat
alle bestuursleden van de AFS in 1949 uit Californië af-
komstig waren was de vereniging vooral een Californi-
sche affaire. Dat de fuchsiagalmijt in het begin van de
jaren 80 daar roet in het eten gooide en de liefhebberij
zich noodgedwongen verplaatste naar koudere delen van
de US was een enorme klap voor de AFS.
 
Als tweede voorganger van onze vereniging volgde de
British Fuchsia Society in 1938, net voor de Tweede We-
reldoorlog, die net als de Eerste Wereldoorlog de fuchsia-
liefhebberij flink beperkt moet hebben. Daarna is het hek
van de dam met nieuwe fuchsiaverenigingen in alle delen
van de wereld met een geschikt klimaat, die door de En-
gelsen gekoloniseerd waren. Over de BFS hoef ik niet zo-
veel te vertellen. De Britten waren ten slotte ons voor-
beeld en aanvankelijk onze leermeesters en voorzagen
ons ruimschoots van nieuwe cultivars. Veel van onze
leden gingen "winkelen" in het Verenigd Koninkrijk.
 
De eerste in het Nederlands verschenen boeken waren,
met uitzondering van "Fuchsia's" door Dirk van Delen,
vertalingen uit het Engels zoals "Fuchsia's in kleur". Die
zelfde Engelsen brachten ons er toe de liefhebberij op
den duur anders aan te pakken. Ten eerste deelden we
niet de Britse volksaard om te strijden om de dikste prei,
de grootste pompoen of het zwaarste varken, waarbij die
varkens door voortdurende selectie zo zwaar werden, dat
ze door hun poten zakten. Nederlandse liefhebbers zijn er
ook niet voor te vinden om een wedstrijd te houden om
een zo groot mogelijke fuchsia in een zo klein mogelijk
potje te kweken. Boze tongen beweren trouwens dat
daarbij fraude gepleegd werd door vlak voor de keuring
de potkluit op maat te snijden.
 
Wat de BFS vooral heeft laten liggen was het technisch
gebeuren, wat onze UTC met gretigheid heeft opgepakt
en waardoor wij weer de leermeesters van onze leer-
meesters geworden zijn. Daarvoor wel het grootste com-
pliment dat onze vereniging bij haar gouden jubileum
verdient.
 
Lisse, 28 juni 2015.                           
 
H.J. de Graaff.   
                                                 

In dit jaar, waarin we de vijftigste verjaardag van de
NKvF vieren, lijkt het me nuttig te kijken wat daar op dit
gebied aan voorafging. De oudste fuchsiavereniging is de
American Fuchsia Society, opgericht in 1929.
Bij ons is de AFS vooral bekend door het recht van
registratie van alle nieuwe fuchsiacultivars. Maar ook de
beschrijving en indeling van fuchsiaspecies, eerst door
Phillip Munz en daarna door in de eerste plaats Paul
Berry, is een Amerikaanse aangelegenheid. En natuurlijk
brachten zij ons hun vooral grootbloemige meestal dub-
bele fuchsiacultivars, gekweekt onder andere uit 'Rolla',
Lemoine 1913, die met een vijftigtal in Europa verzamel-
de cultivars in 1930 voor veredeling in de Verenigde Sta-
ten werden geïmporteerd.

Product of Holland CXCVII
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Tuinenreis 2015 “Lady Gardeners & Isle of Wight”

14 leden van de Fuchsiavereniging en 14 anderen stapten
vrijdag 26 juni bij de opstapplaatsen Amersfoort, Utrecht
en Breda in de bus, die ons naar Zuid-Engeland bracht
voor de reis: Lady Gardeners & Isle of Wight. Na een
voorspoedige tocht over de weg en met de shuttle kwa-
men we rond de klok van 3 aan bij onze 1e tuin in Post-
ling. In de tuin van West Court Lodge werden we met
koffie en thee en taart ontvangen door een Engels en een
Nederlands/Engels echtpaar, die ons een enthousiaste
rondleiding gaven door hun bostuin met vijver en een
tuin met met mooie borders.

Spring Pond Garden

We konden genieten van een grote verscheidenheid aan
planten.
Na 1½ uur namen we afscheid en vervolgden onze weg
naar het Oatsland Park Hotel in Weybridge.
Helaas kwamen we in de file en dat betekende, dat we
laat in het hotel aankwamen. Het was al 9 uur ’s avonds,
toen we aan de avondmaaltijd konden beginnen. Dat was
voor een aantal van ons, na zo’n lange dag, wel wat aan
de late kant.
De volgende dag vertrokken we op tijd naar Laverstoke
om de tuin ‘Spring Pond Garden’ te bezoeken, maar dat
had wel wat voeten in de aarde: de adresgegevens
waren kennelijk niet compleet en we kregen het ‘heen en
weer’. Maar na een laatste wanhoopspoging van onze
chauffeur Dik, kwamen we er toch nog. Eenmaal uit de

The Manor House

bus, kwam de geur van rozen je tegemoet. Wat een
weelde aan rozen, clematissen, geraniums en nog veel
meer. Jammer, als we deze tuin niet gevonden hadden!
De ploughman’s lunch gebruikten we in een pub, waarna
we een eindje moesten lopen om bij de volgende tuin,
The Manor House Garden, te komen. Ook weer een
prachtige tuin met veel rozen. De huidige bewoners had-
den de oorspronkelijke beplanting weer aangebracht. De
laatste tuin van deze dag was Heale Garden, een park-
achtige tuin, met o.a. ook een Japanse tuin en een moes-
tuin. Helaas was het gedeelte rondom het huis niet voor
publiek toegankelijk
Zondag vertrokken we vroeg naar Hook, naar West Sil-
chester Hall. Zoals we konden verwachten, troffen we
ook hier een mooie tuin aan met relatief kleine borders,
maar qua kleurstelling heel mooi. De vijver met de vele
irissen was de moeite waard.
Na een heerlijke lunch vertrokken we naar Hambledon
House Garden, alleen de weg er naar toe bleek te zijn af-
gesloten, dus maar weer in de achteruit. Dat was onze
chauffeur overigens wel toevertrouwd! Via het dorp kon-
den we de tuin bereiken. Ook nu een schitterende tuin
met veel rozen en pioenrozen. De hoogteverschillen
waren met trapjes overbrugd. De laatste tuin van die dag
was de West Dean Garden in Chichester. Een aantal van
ons had deze tuin al eens bezocht, maar wist het niet
meer zo goed, totdat ze bij de karakteristieke kassen

West Dean Gardens

kwamen. En ook bij de opvallende pergola kwam de her-
innering weer boven. Eigenlijk jammer dat we er maar zo
kort konden zijn, want het is een enorm complex. Hierna
reden we naar ons hotel in Arundel, ook in een park gele-
gen.
Maandagmorgen heel vroeg reden we naar Lymington
Harbour voor onze overtocht naar het eiland Wight. Na
een rit dwars over het eiland kwamen we in Ventnor aan
bij de botanische tuin. Aflopend naar de zee, konden we
ons hart ophalen aan de subtropische planten. Helaas
gingen de restaurants pas om 12 uur open voor de lunch,
dus moesten we genoegen nemen met taart als lunch.
Via Newport reden we naar Osborne House, een kasteel
van koningin Victoria. Eerst bezichtigden we het kasteel
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van binnen, heel indrukwekkend, en daarna nog het park
eromheen en de ommuurde tuin. Gelukkig was er nog tijd
en gelegenheid om de inwendige mens wat te versterken
voordat we weer naar de boot gingen voor de terugreis
naar ons hotel.
Dinsdag, de één na laatste dag, bezochten we in Bram-
dean het Bramdean House, waar we ontvangen werden
met koffie of thee. De tuin lag er prachtig bij: aan de
achterkant van het huis 2 gespiegelde borders in de leng-
terichting. Heel mooi! Verder viel hier de mooi gesnoeide
taxushaag op en de lathyruskweek. Helaas waren er al-
leen zakjes met een mix te koop, dus dat dan maar
proberen!
Winchester wordt wel de oude hoofdstad van Engeland
genoemd. Het bestond al in de tijd van Karel de Grote en
verschillende koningen zijn er gekroond. We hebben even
tijd om er rond te wandelen en een gelegenheid op te
zoeken om te lunchen.
Hierna vertrokken we naar een hele mooie watertuin,
men zegt wel de mooiste watertuin ter wereld, de Long-

stock Water Park Gardens. Het was intussen al behoorlijk
warm geworden, maar gelukkig konden we wel aardig in
de schaduw om de immense vijver met eilandjes, die met
elkaar verbonden waren met planken bruggetjes, wande-
len. De randen waren begroeid met daglelies, hosta’s,
irissen, een lust voor het oog.
De laatste dag ging het richting shuttle. Maar door een
staking in de haven van Calais voeren er geen veerboten.
Het gevolg: kilometerslange files van vrachtwagens en
wegafsluitingen. We bezochten nog wel onze laatste tuin,
Great Comp, maar vertrokken er na een uurtje al weer.
Via een omweg kwamen we net op tijd in Folkstone aan
voor onze shuttle. Gelukkig maar, want buiten was het
intussen 37° Celsius!
De terugreis verliep voor ons voorspoedig en iedereen
kwam op de afgesproken tijd bij zijn opstapplaats aan,
waarna we, moe maar voldaan, nog het laatste stuk naar
ons huis moesten reizen.
 
Verslag van Marian Wilpshaar

Ventnor Botanic Garden met metershoge Echiums

Ventnor Botanic Garden

Border in West Silchester Hall
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Juni 2015 
 

Overleden: 
 

 De heer H.D. de Haas  Neede 
 De heer C. Koeleman  Nieuwveen 

 De heer C. van Prooijen  Spijkenisse  

 
 

 
 

Nieuwe leden:      40 jaar lid in 2015: 

      
De heer K.R. Blijleven  Leusden  De heer A.C. Cornelissen Boekel  

De heer W.J. Bosman  Krommenie  De heer P.A. van den Elshout Nuenen 
De heer T.P.G.M. Brouwers  Lieshout  De heer G.J. Jansen  Zuid Beijerland 

Mevrouw M. Freij   Boskoop  De heer G. Koch  Bosch en Duin 
De heer A. van Goor   Mijdrecht  De heer R.G. Kochheim  Huizen 

Mevrouw H.W. de Jager  Borne   De heer J. de Nie  Castricum 

Mevrouw R. Kramer-Janssen  Krommenie  De heer De heer P. Rowold Amsterdam 
De heer S. Olivier   Venray   De heer G. Stals  Zelzate, België 

De heer F.H.R. Oversteegen  Valkenswaard  De heer J. de Visser  Heeswijk-Dinther 
Mevrouw A.M. Passchier  Noordwijk  Mevrouw M. Vleugel  Sliedrecht (inmiddels 

De heer R. van der Veen  Damwoude      overleden) 

Mevrouw A. Wester   Herkenbosch 
De heer M. Wijnen   Hoeven 

Mevrouw F.H.R. van der Zwan Leiden 
  

 

Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 
 

� U gaat verhuizen, 
� Uw adresgegevens niet kloppen, 

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

 

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

Contributie NKvF 2015: 
 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 26,00 per jaar. 

ING Bank nr. NL32INGB0001691900. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,00 per jaar. 
Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.  

 
The Association's year runs from 1 January to 31 december. Membership fee € 26.00 per year. Roommates and 

youth members to 18 years € 13.00 per year. After notification is sent a giro. Contribution foreign members deposit 

via: IBAN-nr.: NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 
 

 
Tiny van de Sande, 

Ledensecretaris.  
 

Van het ledensecretariaat
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Kalender

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.
15    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen, barbecue en keuring wedstrijdplanten.
15    Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijn Trofee bij Mia en Jan Megens, Broekstraat 15, Gemonde.
21/22    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddagen.
22    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
22    Regio 7, Veluwe. Jaarlijkse barbecue.
22    Regio 23. West-Brabant. Themadag + Barbecue.
22    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
30    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Bellentreffen.
 
September 2015 
 
05    Regio 19, Rotterdam e.o. Barbecue.
12    Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee.
12    Regio 8, Zuid Gelre. Bijeenkomst met presentatie met dia’s: “Friemels en fladderaars” door Jan de Pater,
        alsmede regiowedstrijd met als wedstrijdplant 'Merel'.
12    Regio 18, Delfland. Beoordeling wedstrijdstekken bij fam. van Eijk, Voorweg 82 te Zoetermeer.
19    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst met een lezing van de heer Cor van Gelderen van de firma Esveld over
        de herfst en herfstkleuren.
23    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Beugelmiddag.
26    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
26    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
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).
10    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien en fuchsia's bekijken bij Fam. Smits, Schoorstraat 51, Udenhout.
12    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
24    Regio 6, Oost Gelderland. Bingomiddag.
24    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeiochtend.
31    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsvergadering.
31    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Bijzondere Algemene Ledenvergadering voorafgaande
        aan de 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.
 
Januari 2016 
 
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
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NT 1980 in Apeldoorn Opening jubileumjaar 1990 Ruurlo 

NT 1990 Ruurlo NT 1990 Ruurlo 

NT 1995 te Zeist NT 1995 te Zeist 

Kleine foto-impressie van Nationale Tentoonstellingen. Tijdens de jubi-
leumshow kunt u meer foto's bekijken van diverse evenementen.
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NT 1995 te Zeist NT 1995 te Zeist 
1995 2 

NT 1995 te Zeist 

NT 1995 te Zeist 
1 

NT 1995 te Zeist 
1995 1 

Jubileumuitgave 
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'Mieke Meursing' Foto: Tiny van de Sande


