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Van de voorzitter

 
Dit voorwoord kan enkel gewijd worden aan onze show in de Botanische Tuinen in Utrecht.
En dan in het bijzonder onze Vriendendag op zaterdag 8 augustus.
Als eerste wil ik de organisatie een heel groot compliment maken, dit was TOP.
Verder wil ik mijn dank uitspreken aan alle regio’s, sponsoren, standhouders, medewerkers
van de Botanische Tuinen en natuurlijk aan alle bezoekers, zonder jullie was dit niet mogelijk
geweest.
 
Donderdagmorgen om 07.30 uur naar Utrecht voor de eerste showdag.
Na wat zoeken naar de juiste ingang zaten we toch om 09.15 uur in een snikhete kas aan de
koffie; om 10.00 uur gingen we de NKvF-stand bemannen. In het begin een beetje onwennig

want er waren niet veel bezoekers. Maar dat gaf ons ook wat tijd om bij toerbeurt de prachtige tuin te bezoeken en
daar viel je van de ene verbazing in de andere, zo geweldig was het. Om 12.30 uur werden er door de dames van de
NKvF in een snikhete kas soep en broodjes geserveerd.
Wat deze dames in vier tropische hitte dagen gepresteerd hebben, daar kan ik enkel lof over uit spreken. Zij verzorg-
den iedereen tot in de puntjes, terwijl het in de kas toch 35 à 40 graden was.
 
Gelukkig nam het bezoekersaantal in de middag toe en was het een verdubbeling van wat er op een normale donder-
dag kwam. Heel veel bezoekers wilden toch iets meer weten over onze organisatie en ook bij de andere NKvF-stands
was veel belangstelling. Veel bezoekers zag je op het einde van de dag met een tas met fuchsia’s lopen, gewonnen
bij onze loterij of gekocht bij de standhouders v.d. Velde of Zeelenberg.
 
Om 17.00 uur moesten Helma en ik ons omkleden, want de volgende verplichting stond alweer te wachten. We
moesten om 18.00 uur in hotel Apollo in Utrecht onze gasten van Euro-Fuchsia ontvangen. Ook dit was geweldig om
te doen.
9 verschillende nationaliteiten die allemaal fuchsia’s als hobby hebben. Na een drankje werd het diner geserveerd. Tij-
dens het eten werd er met mensen van verschillende nationaliteiten gesproken en dit ging soms met handen en voe-
ten. Om 22.00 uur namen we van onze gasten afscheid en gingen we met de auto terug naar Ysselsteyn. Op vrijdag
waren we vrij en hoefden we niet naar Utrecht.
 
Zaterdagmorgen vroeg wassen en scheren, de fuchsiastropdas om en ietwat gespannen naar Utrecht. Daar aangeko-
men eerst een kopje koffie en toen de opening van de Vriendendag. Dit was geweldig om te doen, mede door de
honderden bezoekers die al aanwezig waren. Na de openingstoespraak mocht ik samen met de veredelaar Hans Rij-
kers een nieuwe fuchsia dopen, de ‘NKvF 50’. Daarna was het tot aan de receptie bezoekers te woord staan, wat pret-
tige gesprekken opleverde.
 
Tijdens de receptietoespraak was het jammer dat de geluidsinstallatie maar in één zaal werkte, waardoor het door
veel mensen dus niet te volgen was. Daarna werd het bestuur door honderden leden en bezoekers gefeliciteerd met
deze mijlpaal: het 50-jarig bestaan van de NKvF. Elke bezoeker werd voorzien van een gebakje, koffie en een drank-
je.
 
Hierna kwam het huldigen van de jubilarissen. Dit neemt bij mij toch altijd een speciaal plekje in. Ditmaal hadden we
negen jubilarissen die 40 jaar lid zijn en hiervan waren er op de Vriendendag zeven aanwezig. Na het dankwoord van
mij aan de jubilarissen voor hun inzet voor de NKvF, want zij zijn toch de pijlers van onze vereniging, werden de on-
derscheidingen opgespeld. Na het overhandigen van de bloemen kwam ik nog even terug op een bijzondere jubilaris
en dat was Mieke Meursing. Zij was namelijk 50 jaar lid van onze vereniging en dit zou op gepaste wijze in Canada
herdacht worden.
 
Vervolgens volgden de uitslagen van wedstrijdplanten en van de fotowedstrijd. Om 17.00 uur was de Vriendendag ten
einde. We kunnen met z’n allen terug kijken op een geweldige dag waar we trots op mogen zijn. Op zondag was onze
laatste dag van onze show, alwaar weer iedereen present was. Na vier prachtige dagen was het ’s avonds met z’n
allen de planten verzamelen en de tuin opruimen, daarna nog een drankje en omstreeks 20.00 uur ging iedereen moe
maar voldaan naar huis (*). Beste mensen mijn dank hiervoor.
 
Foto’s van de Vriendendag vindt u elders in deze Fuchsiana.
 
Op woensdagavond 26 augustus om 23.00 uur werd ik gebeld door Mieke Meursing.
Mieke had van de NKvF een pakket ontvangen met daarin een aquarel van de fuchsia ‘Mieke Meursing’, geschilderd
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Van links naar rechts: 1- Dhr. A. Cornelissen uit Boekel, 2- Dhr. R.G. Koch uit Bosch en Duin, 3- Dhr. G. Stals uit Zelzate,
4- Dhr. J. de Nie uit Castricum, 5- Dhr. P. Rowold uit Amsterdam, 6- Dhr. J. de Visser uit Heeswijk-Dinther,
op de voorgrond Dhr. P.A. van den Elshout uit Nuenen
 
Om gezondheidsredenen waren niet aanwezig: Dhr. G.J. Jansen uit Zuid-Beijerland en Dhr. R.G. Kochheim uit Huizen.
 

door Aat van Wijk, en de glazen 3D-fuchsiakubus.
 
Mieke had door haar huishoudelijke hulp het pakket open laten maken en was door de inhoud zeer emotioneel gewor-
den. Ze vertelde me dat ze bij het zien van de aquarel moest huilen zo mooi vond ze het. De huishoudelijke hulp
moest meteen een schilderijtje uit de huiskamer verwijderen, want ze wilde de aquarel meteen aan de muur in de
huiskamer hangen.

 
Ook vond ze de kubus zeer prachtig en ze vertelde me: “Wat hebben jullie mij
toch goed bedacht, wil je iedereen hiervoor heel hartelijk danken?” Ik heb haar
nog even verteld dat de cadeaus een blijk van waardering zijn omdat ze op 8 au-
gustus 50 jaar lid was van de NKvF.
 
Verder zei ze: “Dit is 50 jaar geleden allemaal begonnen met een klein fuchsia-
bloempje in Essen in Duitsland”. Na nog wat huishoudelijk gekeuvel zei ze ineens
tegen me: “Je moet naar bed, want het is bij jullie al over elven”.
 
Na nog wat bedankjes over en weer hebben we het gesprek beëindigd.
 
Cor van Empel
 
(*) Noot van de redactie: Uiteraard is het niet zo dat diezelfde zondag de tuin he-
lemaal was opgeruimd. Dat werd, dankzij de vele hulp, de andere dag gedaan.
Voorts eindigden diverse andere (opruim)werkzaamheden voor sommige mede-

werk(st)ers en leden van de jubileumcommissie pas op vrijdag 14 augustus 2015.

6



Het komt voor de zoveelste dag weer met bakken uit de
hemel. Het enige voordeel is dat ik even geen water hoef
te geven, maar er zijn toch meer nadelen. Mijn gerani-
ums en petunia's zien er niet meer uit en zijn rijp voor de
groene container, en tot mijn schrik heb ik op een aantal
planten roest geconstateerd, maar met dit weer heeft
spuiten geen zin. Ik denk dat ik ze maar helemaal afknip.
Ook een paar tomatenplanten hebben phytophthora, die
kan ik ook wel wegdoen. Wat wel verrassend was, was
dat ik een aantal hele grote paddenstoelen in mijn tuin
aantrof. Ze leken op een champignon maar dan maatje
kleine voetbal.

 
Toen ik het vorige stukje schreef was ik nog optimistisch
over de klimatologische rampspoeden die een fuchsialief-
hebber kunnen treffen, maar alles wat ik noemde hebben
we de afgelopen 2 maanden gehad: Hittegolf, waterover-
last en een vreselijke storm. Mijn 3 jonge bomen, 2 wal-
noten en een Perzische slaapboom, hebben die storm
bijna niet overleefd. Gelukkig bestaan er boomverzorgers
die, gewapend met katrollen, palen en band, de bomen
weer rechtop gezet hebben. Het kost wat, maar ze staan
nu als een huis. Ook een deel van mijn pergola was met
bakken en al naar beneden gekomen, natuurlijk bovenop

Van de redactie

wat andere planten die daaronder stonden. Dat was even
slikken. Maar ondanks de hitte en regen hebben mijn
planten nog nooit zo overvloedig gebloeid. In de groei
bleven ze wat achter maar dat is ruimschoots goed ge-
maakt met een overweldigende hoeveelheid bloemen.
 
En dat was niet alleen bij mij zo want ook op onze jubile-
umshow was het een waar bloemenfestijn. Zelfs de bor-
ders waren volgeplant met honderden fuchsia's. En wat
hebben onze leden weer een geweldige kwantiteit maar
ook kwaliteit aan planten aangeleverd. Dit zal iedereen
kunnen beamen die de show bezocht heeft. Niets dan lof
voor de organisatoren van dit evenement en voor de
Vriendendag die ook door de inzet van een flink aantal
leden op rolletjes is verlopen. Op de voorplaat van ons
vorige nummer stond de 'NKvF 50', de nieuwe fuchsia die
op de Vriendendag door onze voorzitter feestelijk is ont-
huld (zeg je dat wel over een fuchsia?). En wat een leuk
presentje kreeg elke bezoeker. Het staat in mijn vitrine-
kast te pronken. Verder in dit nummer is een kleine foto-
impressie te zien van dit evenement. Op de website van
de NKvF zijn nog veel meer foto's te zien.
 
Ik geniet nu nog volop van mijn fuchsia's maar toch zie ik
de herfstsnoei al weer naderen. Vreselijk, dat afknippen
van de planten die nog zo mooi bloeien. Maar nu al te-
rugkijkend hebben we een fantastisch fuchsia- en jubile-
umjaar achter de rug.
 
Ik wens iedereen een fijne en wat drogere herfst toe en
bij het volgende nummer zijn de planten alweer vredig in
winterslaap.
 
Veel leesplezier.
Ria Nauta
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Franse onderscheiding voor Herman de Graaff

U heeft het wellicht gemist maar op zaterdag 8 augustus,
op de Vriendendag in de Botanische Tuinen in Utrecht
dus, werd Herman de Graaff tijdens het mini-symposium
ter gelegenheid van Euro-Fuchsia in het zonnetje gezet.
De Franse delegatie van de SNHF (Société Nationale
d'Horticulture de France) heeft een oorkonde uitgereikt
voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de
veredeling van de Fuchsia. Het Diplôme d'Honneur werd
uitgereikt door Alain Karg, hoofd van de SNHF sectie
Fuchsia en Pelargonium, en Simone Lomet met de vol-
gende woorden:
 
"Beste vriend Herman de Graaff,
 
Wij vinden het erg leuk om met jou het heuglijke feit te
vieren van het 50-jarig bestaan van de NKvF. Niet alleen
omdat je één van de steunpilaren bent van de Nederland-
se Kring van Fuchsiavrienden, maar ook omdat je een
zeer belangrijke fuchsia-veredelaar bent (je hebt een
boek geschreven en veel artikelen in de Fuchsiana) en
hebt bijgedragen aan het op een hoger niveau brengen
van de Nederlandse fuchsia's.
 
De Société Nationale d'Horticulture de France en met
name de Fuchsia sectie heeft grote waardering voor alles
wat je met liefde en passie tot stand hebt gebracht en
biedt je met veel plezier deze oorkonde aan om onze er-
kenning en vriendschap te tonen.
Gedurende bijna 40 jaar heb je gewerkt aan het creëren
van prachtige fuchsia's en je succes mag er zijn en zal
voortduren.
 
De lijst is lang, maar wij hebben toch zo onze voorkeu-
ren:
- 'Mood Indigo' is sterk in de tuin;
- 'Machu Picchu' bloeit het hele jaar door;
- 'Loeky' met zijn wijd uitstaande kroon en elegante
   bloemen (zie foto);
- De prachtige 'Earrebarre' uitgebracht in 1990;
- De series van 'Gerharda's' waarvan je ons vele stekken
  hebt meegegeven bij ons bezoek aan Lisse in 2002;
- De uitstekende, prachtige 'Eruption', die mijn 
  verbeelding te boven gaat;
- En verder BRAVO! voor de aubergine kleur, die 
  zoveel fuchsialiefhebbers in de wereld heeft bekoord.
 
Herman, je bent een fantastische veredelaar en daarvoor
willen we je heel hartelijk bedanken!
 
Namens de SNHF sectie Fuchsia,
Alain Karg en Simone Lomet."
 
Gerard Rosema
 
 

Herman met zijn "Diplôme d'Honneur" uitgereikt door Alain
Karg en Simone Lomet
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Aantasting fuchsiagalmijt               Foto: Yolanda van der Vaart

Aantasting fuchsiagalmijt              Foto: Yolanda van der Vaart

en de foto's meegestuurd.
Hier werd zeer snel op gereageerd! Binnen enkele dagen
werden ter plaatse monsters genomen en werd inder-
daad vastgesteld dat het om de fuchsiagalmijt ging!
 

Mevrouw van der Vaart: "Vrijdag 4 september zijn twee
heren van de NVWA bij mij langs geweest. Ze hebben al
mijn fuchsia's meegenomen ter vernietiging, zelfs elk ge-
vallen blaadje en bloemetje. Ook van mijn buurvrouw
twee huizen verder is haar enige fuchsia meegenomen."
Aan de heren van de NVWA heeft mevrouw van der Vaart
verder verteld hoe ze vermoedelijk aan de fuchsiagalmijt
is gekomen.
"Ik was op vakantie aan de Côte d’Armor in Bretagne. Op
de zondagmarkt van Lanmeur kocht ik twee prachtige
dubbelbloemige fuchsiaplanten, zonder naam. Ook heb ik
twee stekjes genomen van 2 grote struiken bij een oud
kerkje in Lanmeur."
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Petje af voor het
kordate optreden van mevrouw van der Vaart! We zullen

haar na de winter, in de voorzomer, verrassen met een
paar mooie fuchsia's!
 
Fuchsialiefhebbers LET dus OP!!
 
Mocht u op vakantie in Frankrijk of Engeland een mooie
fuchsia tegenkomen, koop hem dan niet!! Ook al ziet de
plant er heel gezond uit! Koop ook geen zogenaamde re-
sistente fuchsia. Hij kan evengoed besmet zijn met de
fuchsiagalmijt en binnen de kortst mogelijke keren al uw
planten en mogelijk uw hele omgeving besmetten! Neem
ook geen stekje mee uit een plantsoen in Normandië,
Bretagne of Zuid-Engeland want dan kun je er op reke-
nen dat er fuchsiagalmijt op zit!
Wat moet u dan wel doen? Schrijf de naam van de culti-
var op en koop een plant in Nederland bij een van onze
kwekers!!
Meent u dat u al fuchsiagalmijt heeft, neemt u dan con-
tact op met het bestuur van de UTC, zij weten nu hoe ze
moeten handelen!
 
Gerard Rosema

Begin augustus mailde Sjaak Loef mij dat iemand op het
forum op de website van de vereniging dacht dat haar
planten aangetast waren door de fuchsiagalmijt. Dat was
schrikken! Jan de Groot en ondergetekende namen direct
contact op met mevrouw van der Vaart uit Amsterdam
(geen lid van de NKvF!). Jan per telefoon en ik per mail.
Ik adviseerde haar om foto's te nemen en contact op te
nemen met de Plantenziektenkundige Dienst.
 
Al gauw kreeg ik een antwoord van mevr. van der Vaart:
"Ik zal takjes opsturen naar de PD. Ik ga al mijn fuchsia's
vernietigen, ook de planten die niet zijn aangetast. Dit
gaat mij echt aan het hart, want sommige planten heb ik
al twaalf jaar!"
 
Vervolgens vertelt ze dat ze contact heeft opgenomen
met de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
in Amsterdam en dat de vroegere Plantenziektenkundige
Dienst hier nu onder valt. De telefoniste vertelde haar dat
ze haar niet mocht doorverbinden met de Plantenziekten-
kundige Dienst en als ze per se een takje wilde laten ana-
lyseren op ziektes, dat ze daar dan een hoog bedrag voor
zou moeten betalen. Mevrouw van der Vaart: "Ik vind het
jammer dat ik niet verder kom!"
 
Natuurlijk waren we niet tevreden met deze gang van
zaken, en dat is nog mild uitgedrukt. Er moest snel wor-
den gehandeld. De foto's die ik onder ogen had gekregen
lieten geen twijfel: het was de fuchsiagalmijt.
Vervolgens heb ik zelf de NVWA in Amsterdam gebeld en
zij verbonden mij wel door naar Wageningen. Daar kreeg
ik te horen dat de man die hierover gaat niet bereikbaar
was, maar dat ik zou worden teruggebeld.
Toen dat niet gebeurde zijn we van tactiek veranderd.
Via de website van de NVWA hebben we alarm geslagen

Fuchsiagalmijt gesignaleerd in Nederland!
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Botanische fuchsia's - 27: Sectie FUCHSIA (Tincta-groep)

De twaalfde groep van de Sectie Fuchsia is de
tincta-groep.
Deze groep bestaat uit 3 soorten: F. furfuracea, F. tincta 
en F. vargasiana.
F. furfuracea is in 1925 beschreven door Ivan Johnston.
“Furfuraceus” betekent van zemelen ofwel bedekt met
korsten van zemelen of poeder, hetgeen slaat op de
haren op de bladeren.
Het is een opgaande tot klimmende struik van 0,5 tot 2,5
m hoog. De jonge aangroei is dicht behaard tot viltig.
Deze witte haren worden later vaak bruin tot roodbruin.
Hij heeft tegenoverstaande of soms drietallige dunne bla-
deren die elliptisch-ovaal zijn en wel 15 cm lang en 6 cm
breed kunnen worden. Het zijn spitse bladeren waarvan
de spits vaak een bocht vertoont. De bladrand is getand.
Hij heeft behaarde nerven. De tot 5 cm lange bladsteel
heeft een donzige beharing.
Hij bloeit met weinig en hangende bloemen in een eind-
standig bloemscherm. De bloemen hebben een bloem-
buis van ongeveer 5 cm die roze, lavendel oranjerood is
en smal trechtervormig. De lichtrode kelkbladen zijn 2 cm
lang en hebben een witte punt. De kroonbladen zijn met
10 mm maar half zo lang en helrood tot donkerrood van
kleur.

F. furfuracea                                     Foto: Tiny van de Sande

Het is een zeldzame struik die groeit op vochtige plaatsen
onder overhangende rotsen en langs beekjes in de voch-
tige nevelwouden op een hoogte van 2.800 – 3.050 m in
Bolivia.

F. vargasiana                                         Foto: Henk Hoefakker

F. tincta. “Tinctus” betekent “het verven”, het Engelse
'tinged' is een kleurtje geven. Het slaat op de onderkant
van het blad dat gewoonlijk van een purper kleurtje is
voorzien. Aangezien Fuchsia een vrouwelijk woord is in
het Latijn, verandert het bijvoeglijke naamwoord in “tinc-
ta” in overeenstemming met dit geslacht. Ook deze soort
is door Ivan Johnston beschreven, in 1939. Hij ontving
deze plant van James West die hem verzamelde in Zuid-
Peru in 1936.
Het is een opgaande struik van 0,5 tot 1,5 m hoog. De
jonge aangroei is wittig behaard en wordt later roodach-
tig bruin met gestreepte bast.
De bladeren zijn tegenoverstaand, dun en zacht, elliptisch
tot ovaal, spits, tot 14 cm lang en 9 cm breed. De boven-
zijde is fluwelig donkergroen met kleine borstelige haren
en van onderen bleekgroen met een purperen gloed, ook
daar borstelige haren. De bladrand is fijn getand en de
bladsteel is tot 5 cm lang. De bloemen staan gewoonlijk
met 5-10 bij elkaar in een compacte eindstandige tros. Ze
zijn maar 3 cm lang met een roze tot helrode bloembuis
en kelk. De kroon is roze tot rood. Hij komt uit Peru en
groeit daar in vochtig, schaduwrijk struikgewas langs wa-
terloopjes en straatranden op een hoogte van 1.800 –
2.400 m.
F. vargasiana is genoemd naar Cesar Vargas C. een on-
derscheiden botanicus en onderzoeker in Zuid-Peru, die
deze plant vond in het Cuzco Departement, het voormali-
ge centrum van het Incarijk. Hij is in 1946 beschreven
door Philip Munz.
Het is een opgaande struik van 1 tot 2 m hoog. De jonge
aangroei is zacht wit tot roestrood behaard. Oudere tak-
ken zijn mat geelbruin. De bladeren zijn tegenoverstaand,
dun, smal elliptisch en spits, tot 23 cm lang en 9 cm
breed, van boven bijna glanzend donkergroen en licht
borstelig behaard en van onderen bleekgroen en heel
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F. vargasiana (blad)                               Foto: Henk Hoefakker

kortbehaard, vooral langs de nerven. De bladrand is heel
fijn getand. De bladsteel is behaard en tot 6 cm lang. Hij
bloeit met 3 – 10 bij elkaar in eindstandige trossen. De
bloemen zijn bijna 6 cm lang met een rode smal trechter-
vormige bloembuis. De kelkbladen zijn groen met een
rode basis. De kroon is rood. Hij komt in Peru voor in
vochtig, schaduwrijk onderhout. Op een hoogte van
1.700 – 2.300 m.
Van deze drie is waarschijnlijk alleen F. vargasiana in Ne-
derland. Maar de twee vargasiana-vormen die we hebben
zijn zo verschillend, dat een van beide ook heel goed de
F. furfuracea kan zijn. Vooral ook omdat F. furfuracea wel
ooit in Nederland is geweest.
Volgende keer de venusta-groep.
 
Henk Hoefakker
 
 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Algemeen.
De UTC heeft behoefte aan nieuwe enthousiaste leden. Daar de vice-voorzitter de veredelingsgroep heeft verlaten en
Gerard Rosema (voorzitter veredelingsgroep en secretaris van de UTC) minimaal 1 jaar een sabbatical neemt, is nu
het moment om te kijken of en hoe we de ontstane hiaten kunnen opvullen.
Er hebben zich al een paar mensen beschikbaar gesteld en er zijn al een paar mensen benaderd om de kar(ren) te
gaan trekken.
Immers, ook de Studiegroep Winterharde Fuchsia's moet nieuw leven worden ingeblazen.
We stellen dan ook voor om spoedig bij elkaar te komen met alle groepen.
Plaats en tijd zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
Als er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan een of meerdere groepen van de UTC kunnen ze contact opne-
men met Jan de Groot of Gerard Rosema.
 
Veredelingsgroep.
De vergadering van de veredelingsgroep op 10 oktober gaat niet door.
 
Botanische Groep.
De laatste vergadering van 2015 heeft op 11 juli 2015 bij de Familie Hoefakker in Bennekom plaatsgevonden. Bijna de
hele groep was aanwezig.
 
BCK/Keuringen.
De eerste keuring vond plaats op 17 juli in De Bilt. Er werden 9 planten aangeboden. Geen enkele plant werd genomi-
neerd.
De tweede keuring vond plaats op 8 augustus 2015 in de Botanische Tuinen in Utrecht.
Er werden 7 planten aangeboden en 6 genomineerd.
De derde keuring vond plaats op 5 september 2015 in De Bilt.
Er werden 11 planten aangeboden en 7 genomineerd.

Versterking redactie Fuchsiana

 
De redactie van Fuchsiana heeft op korte termijn behoefte aan versterking. De redactie
komt in principe 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plaats in Nederland. De werkzaamhe-
den, zoals het plaatsen van artikelen en foto’s e.d., kunnen volledig vanuit huis worden uit-
gevoerd middels een onlineverbinding met de drukker. Het nieuwe redactielid zal een één-

daagse instructie krijgen van de drukker ‘Editoo’ te Arnhem, zodat hij/zij probleemloos aan de slag kan met het on-
line bewerken van Fuchsiana. In samenwerking met de andere leden wordt Fuchsiana elke 2 maanden vormgege-
ven en uiteindelijk door de eindredacteur afgesloten en opdracht gegeven aan de drukker om Fuchsiana te drukken
en te verzenden naar de leden. De redactie 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.
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Een tijdje geleden was er een show vanwege het  
50-jarig bestaan van de Nederlandse Kring  
van Fuchsiavrienden. Alle mensen die er aan 
meewerkten kregen een officiële uitnodiging voor 
de opening.  
En de volgende nacht lag ik te dromen, 
hoe we met zijn allen op die opening zouden 
komen. 
 
We wilden op een originele manier naar De 
Botanische Tuinen in Utrecht toe gaan,  
maar hóe, daar kwam het op aan. 
Cor en Helma wilden op de fiets en Mies, Gerrit en 
Dim wilden gaan lopen. 
Kees en Adrie wilden direct een bus gaan kopen. 
  

 
Maar Jannie van Sjaak riep: ik weet het misschien, 
we gaan met een vliegmachien. 
Dat vonden Sjaak en Kees van den Broek een  
geweldig idee. 
En ook Jos en Jeanne, Gerrit, Henk en Wim wilden  
mee. 
 
Maar Stef en Piet en nog een Piet riepen: of ge nou 
hoog of laag springt, 
mij krijgen jullie niet in zo’n ding. 
Och, riepen Martien, Hans en Jozef, laat ouw eigen 
nou niet kennen 
als ge eenmaal vliegt zal het wel wennen. 
 
Ja, zei Joke van Fon, het is allemaal goed en wel, 
maar hoe komen we met z’n allen aan zo’n toestel? 
O, zei Miep van Kees, zo’n ding is wel te huur 
maar natuurlijk wel verschrikkelijk duur. 
Cor van Ada zei: dat kunnen we niet doen, 
dadelijk hebben we voor de show niet meer genoeg 
poen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leen van Pleuntje vond, daar moesten we niet om 
dralen 
en bood spontaan aan de helft te betalen. 
Goed zeiden Wim van Margo en Jan Geenen, dat 
vinden wij best 
jij betaalt de helft, dan doen wij de rest. 
 
Zover was alles voor elkaar. 
Maar Marius zei: er is nog een bezwaar. 
We kunnen wel dapper een vliegtuig huren 
maar wie moet er dan dat ding besturen? 
 

We keken één voor één elkaar eens aan. 
Huub van Riek durfde het wel aan. 
Hij had daarin geweldig veel zin 
en iedereen stemde er mee in 
 
Maar Riek, die kon het niet verdragen, 
en zei: Huub is het nou in uwe kop geslagen? 
Wat wilde gij nou van een vliegtuig afweten? 
Ge hebt nog nooit in zo’n ding gezeten. 
 
Huub, anders een doodgoeie man, 
trok zich nou eens van zijn Riek niks an. 
Het is mij goed, zeiden Ria, Annie en Frans, als  
jullie maar niet vergeten 
dat ik onderweg wel iets wil eten. 
 
Betsie, Jeannet en Tilly wisten dat gauw op te 
knappen, 
want in een ommezien hadden zij een tas vol  
appelflappen. 
Kijk, daar kwamen Gonnie, Rimkje en Tineke  
nog aangelopen, 
die hadden nog vlug wat bonbons moeten kopen. 
 

Karel bracht zijn gieter mee. 
Wat moet je daarmee in een vliegtuig, geen idee. 
Ook Sophia, Annemiek, Steph en Johan zag je 
komen. 
Die hadden nog snel wat stekjes meegenomen. 
 

Sjef en Deen brachten natuurlijk fuchsiaboeken 
mee 
om de tijd wat te doden als we vlogen boven 
de zee. 
Henk Takken en Jan de Groot kwamen met vaart     
en sjouwden samen met een grote taart. 
 

We stapten in en hadden veel lol. 
Maar ach wat jammer, het toestel raakte vol. 
Geeft niks, zei Els heel bedaard, 
ik kruip wel met Henk Martens in de staart. 
 

 
 
 
 

Mijn Droom
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Jan de Visser moest aan de knoppen gaan draaien 
en het toestel begon al heen en weer te zwaaien. 
Allemaal klaar, riep Uulkje, we gaan omhoog. 
En ja, daar gingen we met een sierlijke boog. 
 
Huub moest nog een moeilijke manoeuvre maken  
om de Utrechtse toren niet te raken. 
Piet, Ad en Harrie begonnen hevig te beven 
en zeiden: waren we maar thuis gebleven. 
 
Sigrid, Tessa, Marlies en Agnes deden goed  
hun best. 
Zij hadden de functie van stewardess. 
Brachten broodjes en koffie rond 
en verzuchtend vlogen we in het rond. 
 
We gingen nu eens hoog en dan weer laag, 
dan weer vlugger en dan weer traag, 
en op zijn tijd lekker wat schommelen,    
Rie, Jan en Tony begonnen wat te dommelen. 
 
Intussen begon het vliegtuig steeds harder te 
gaan.  
Huub vloog of hij nooit anders had gedaan 
en Riek zat maar te prakkiseren  
hoe ze hem dat vliegen weer af kon leren. 
 
Piet Vos streek eens over zijn kin.  
Als purser had hij het wel naar zijn zin. 
Samen met Bert, Harrie en Jan de Graaf ging hij  
toen demonstreren 
hoe je een zwemvest moet hanteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het was me een herrie en niemand kon het laten 
om al die tijd met elkaar te praten, 
al vroegen Nan Croughs en de fam. Elsman soms 
te zwijgen. 
Er was geen woord haast tussen te krijgen. 
 
Grietje, Jeanne en Derk waren stil en zaten te  
proberen 
om nog een toespraak van buiten te leren. 
Maar net toen Jeanne het woord wilde vragen 
zagen we de Botanische Tuinen opdagen. 
 
Gerard kwam net naar buiten stuiven 
en stond al met zijn zakdoek te wuiven. 
Huub, die het vliegen welletjes vond  
zette het toestel met een dreun op de grond. 
 
Hierdoor kreeg ik een geweldige schok 
zodat ik plotseling wakker schrok. 
Het was meteen gebeurd met de gein 
zodat dit het einde van mijn droom moest zijn. 
 
Tiny van de Sande. 

 
Het was een drukke maar mooie tijd. Iedereen die 

mee geholpen heeft deze jubileumshow tot een 
succes te maken willen wij nogmaals hartelijk 

danken.  

 
De jubileumcommissie, 

Huub Steeghs, Jos Verwijmeren, Kees van de 

Nieuwelaar, Sjaak Loef, Tiny van de Sande. 

Op de Vriendendag was dit jubileumgeschenk door NKvF-leden
op te halen bij de NKvF-stand.
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Plant geschonken aan de directeur van tuincentrum Ranzijn te
Alkmaar

Show op 29 juli 2015 van regio 11, Noord Holland Midden
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'Mood Indigo', de Graaff 1987 NL AFS nr.: ---
Afstamming: (F. lycioides x F. magellanica) x 'Fiorentina'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit schreef ik in "Fuchsia's uit Nederland": "F. lycioides bleek de oplossing voor het creëren
 
van “kleintjes". Ik gebruikte daarvoor 'Rosea', een soortkruising van F. lycioides met
 
F. magellanica, die in mijn kas vrijwel altijd bloeit als er iets te kruisen is. Vervolgens laat ik nu
 
Miep Aalhuizen, in hetzelfde boek, aan het woord met haar niet te overtreffen beschrijving van
 
'Mood Indigo': “Een kleine dubbele fuchsia in lichtgroen en bietenpaars. De bloembuis en
 
kelkblaadjes zijn lichtgroen, de kroonblaadjes zijn van een typische kleur bietenpaars. 'Mood
 
Indigo' bloeit zeer mild, maar met tussenpozen. De neigende takken vertakken spontaan
 
tijdens de eerste bloei, waarna een tweede bloeifase volgt. Het is een flink groeiende plant met
 
'neigende' groei. Een basket van 'Mood Indigo', als een stijve hanger, is heel mooi.
 
Vermoedelijk is ook een 'weeping standard' het proberen waard. De Engelsen spreken van
 
weeping standard en er is eigenlijk geen goede Nederlandse term voor. Misschien zoiets als
 
'treur-kroonboom'. Een kroonboompje met een niet te hoge stam en een kroon met 'neigende'
 
takken en vol met de kleine nette bloemetjes van 'Mood Indigo' moet toch een juweel zijn! 
 
'Mood Indigo' is een jazz-stuk. Ook is met wat fantasie een lichte zweem van indigo in de
 
bloem te bespeuren."
 
'Mood Indigo' is als moederplant gebruikt voor veredeling.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Mood Indigo' Foto: Sjaak Loef



'Whiteknights Ruby' Foto: Sjaak Loef



'Whiteknights Ruby', Wright 1976 UK AFS nr.: 1357 
Afstamming: F. triphylla x F. procumbens

 
 
 
 
 
 
In de zomer van 1979 bezochten we met een Nederlandse delegatie een bijeenkomst van de
 
British Fuchsia Society in Brookwood waar we kennismaakten met John Wright. Hij nodigde
 
ons uit naar Reading te komen om zijn nieuwe kruisingen te zien. Als wetenschapper had hij
 
de opdracht een aantal soortkruisingen te maken, om zo een beter inzicht te krijgen in de
 
oorsprong van fuchsiahybriden. De kruising van F. triphylla, die we hier niet hadden, met de zo
 
anders geëvolueerde Nieuw-Zeelandse F. procumbens leek in die tijd haast onmogelijk, maar
 
de planten in zijn kas stonden er gezond bij. We zagen ook 'Whiteknights Cheeky', de
 
welhaast even onmogelijk geachte kruising van 'Whiteknights Ruby' met F. procumbens.
 
Daarbij leek de reusachtige struik van de toch wel bijzondere 'Whiteknights Amethyst'
 
(F. magellanica x F. excorticata) maar heel gewoon. John gebruikte in de tijd dat hij aan de
 
Universiteit van Reading werkte Whiteknights als voorvoegsel bij de namen, geïnspireerd door
 
een oud landgoed ter plaatse. Ruby spreekt voor zichzelf gezien de bloemkleur, die zeker voor
 
triphyllahybriden ongewoon donker is. 'Whiteknights Ruby' geeft in cultuur weinig problemen,
 
vraagt een warm plekje en verdraagt volle zon. Het is een typische goed vertakkende dwerg
 
met afstaande kleine triphyllabloemetjes en een voor fuchsia's ongewone verspreide
 
bladstand, waaruit de gedeeltelijk Nieuw-Zeelandse afkomst blijkt. Voor liefhebbers van
 
ongewone fuchsiacultivars is het eigenlijk een "must".
 
Voor veredelaars: de plant is vrouwelijk fertiel.                                                                         
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Product of Holland CXCVIII

Het was voor Loeky en mij vroeg opstaan geblazen voor
de Vriendendag. Dit, omdat we hele dag weg zouden zijn
en dus onze witte herder Merlin, onze eigen drie katten
en twee logeerkatten en nog twee logeergerbils, eerst
verzorgd moesten worden. De afspraak met de regio
Gelre om in de jury te zitten van de jaarlijkse fuchsiakeu-
ring was voor mij de stok achter de deur. Zo'n Vrienden-
dag blijft in de eerste plaats geweldig omdat je veel oude
vrienden weer ontmoet en mogelijk nieuwe vrienden
maakt.

In gesprek met mevrouw Polina Kiseleva.

De Russische vertaling van mijn boek "Fuchsia's".

Maar deze speciale Vriendendag had voor mij een aantal
onverwachte verrassingen in petto. Allereerst het bijzon-
der smaakvolle cadeau in verband met het vijftigjarige ju-
bileum van de NKvF aan de leden: de in glas gelaserde
fuchsia. Het deed me even terugdenken aan de tijden
van Bob Aalhuizen, toen de UTC werd opgericht en ik
begon met het schrijven van Product of Holland. Tijden
waarin de NKvF volwassen werd en bovenal groeide. Dat
laatste hoop ik weer mee te maken, want het zou zonde
zijn als een vereniging met zoveel verworvenheden, te
danken aan het vele werk van de leden, zou moeten inle-
veren door achteruitgang van het ledental. Al was het
maar omdat een door vergrijzing vacante functie niet
meer door een capabele opvolger vervuld kan worden.
Ondanks het naar mijn ervaring wat moeizame fuchsia-
seizoen was daarvan aan de tentoongestelde planten
niets te merken en het is alleen maar jammer, dat die in-
drukwekkende show maar zo kort duurde. Voor mij
waren daarmee de verrassingen nog niet op, want Loeky
en ik werden, toen ik eigenlijk moest beginnen met keu-
ren, meegenomen naar de bijeenkomst van Euro-Fuchsia

waar de Franse delegatie mij namens de Société Nationa-
le d'Horticulture de France het Diplôme d'Honneur aan-

bood als erkenning voor mijn veredelingswerk en promo-
tie van de fuchsia. Zo'n schouderklop(je) doet een mens
goed.
De laatste verrassing bestond uit een Russische jonge
vrouw, Polina Kiseleva, met een bekend uitziend boek
onder haar arm, alleen kon ik de tekst daarop beslist niet
lezen. Het bleek de Russische vertaling te zijn van het
boek "Fuchsia's", dat ik in 1997 voor Rebo Productions
schreef. Polina wilde daar graag een opdracht van mij in.
Het is wonderlijk je naam totaal onleesbaar in het Rus-
sisch te zien. Gelukkig sprak Polina zelf goed Engels en
konden we praten over de fuchsialiefhebberij in haar
land. Ze vertelde dat daar geen fuchsiavereniging is,
maar wel een aantal liefhebbers, dat contact met elkaar
houdt. Zij bezat ook een aantal fuchsia's uit Nederland,
waaronder mijn 'Machu Picchu', die bij haar ook het jaar
rond bloeit. Ze wist ook dat de plant in de hortus van
Moskou stond, wat ik indertijd voor de val van de muur al
hoorde van een hortulanus uit West-Berlijn, die mij be-
zocht en me vertelde dat de hortus van Oost-Berlijn de
plant ook had, niet van hen, maar volgens de regels uit
Moskou. Al met al was dit voor mij een mooie afsluiting
van de Vriendendag, al was het maar om te weten dat er
ook in Rusland vrienden van de fuchsia zijn en dat er on-
danks de politieke problemen ook een ander Rusland is,
waar mensen willen lezen over de fuchsialiefhebberij in
Nederland.
 
Lisse, 1 september 2015.                        H.J. de Graaff

19



Fuchsia’s in Aquarel – 86 Aat van Wijk

‘DDFGG’ Michiels (B) 2008; AFS 7155, NBFK 1093
Afstamming: ‘Manfried Kleinau’ x ‘Joergen Hahn’
Grootbloemige, dubbele fuchsia met een mooie kleurstelling van roze kelk en robijnpurperen kroon. Getand blad met
rode nerf. Vraagt een plek in gefilterd licht.
DDFGG = Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft, één van de twee Duitse fuchsiaverenigingen, op-
gericht in 1897.
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Open tuinen in regio 1 en regio 20

Tuin fam. Klijnstra in Oranjewoud

Tuin fam. Woudstra in Ter Idzard Tuin fam. Woudstra in Ter Idzard

Tuin mevrouw Diever in Ter Idzard Tuin mevrouw Diever in Ter Idzard

Tuin fam. Verschoor in Leerbroek Tuin fam. Verschoor in Leerbroek

Tuin fam. Klijnstra in Oranjewoud
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September 2015 

 

Overleden: 
 

De heer H. Denissen  Venray 
De heer H. Elijzen  Zieuwent 

De heer A.C. Huisman Gouda 
De heer S. Postuma  Coevorden 

De heer M.C. Vlaskamp Groot-Ammers 

  
  

 Nieuwe leden: 
 

De heer A. Angulo   Zeist 

Mevrouw A.F. Angulo-Laurent Zeist 
Familie J. en T. van den Bos  Nootdorp  

De heer N.H.A. Buys   De Lier 
Mevrouw L.A. Garretsen  Ede 

Mevrouw J. Houtman-Mur  Veldhoven 
De heer K.C. van Huis  Noordwijk 

Mevrouw J. de Jong-van Rooy Sleeuwijk 

Mevrouw J.H. Nijenhuis  Wierden 
Mevrouw T.C. Oderkerk  Oostzaan 

De heer W. Oomen   Hoeven 
Mevrouw M.E.J. Spork  Berkel en Rodenrijs 

De heer J.C. Tanis    Ouddorp 

Mevrouw M.E. Welling  Zeist 
De heer P. Wijnsma   Broeksterwoude 

De heer S.J. Witte   Barendrecht 
 

 

25 jaar lid in 2015: 
      

Mevrouw M. Mets-Kienstra   Nes (Ameland)        Regio 1 
De heer A. Smid    Gorredijk       Regio 1 

Mevrouw J. Zwanenburg-Greidanus  De Knipe       Regio 1 
De heer H. Ellens    Groningen.       Regio 3 

De heer F. Martena    Oude Pekela       Regio 3 

Mevrouw H. Middelveld-de Vries  Meppel       Regio 3 
De heer G. Nijhuis    Hoogeveen      Regio 3 

Mevrouw G. Veldman-Bisschop  Hoogeveen      Regio 3 
Mevrouw H. Schutte-Schreur   Balkbrug      Regio 5 

De heer W.H. Dimmendaal   Wichmond      Regio 6 

De heer T.J.G. Gunsing   Zevenaar       Regio 6 
Mevrouw I. Wisselink   Gaanderen       Regio 6 

Mevrouw J. Aalderink-Bulsink  Apeldoorn        Regio 7 
Mevrouw M. van de Glind   Nijkerk         Regio 7 

De heer J.B.F. Wagemans   Twello         Regio 7 
Mevrouw R. van den Brink   Lunteren        Regio 8 

Mevrouw R. Hulshof    Arnhem         Regio 8 

Mevrouw G. de Vries-Stormbroek  Barneveld        Regio 8 
Mevrouw C.A.M. Ruiter-de Braak  Heerhugowaard        Regio 9 

De heer T. ten Wolde   Limmen           Regio 9 
Mevrouw A. Versluis-Oolders   Nederhorst den Berg       Regio 13 

Mevrouw H. Philip- Rademaker  Hoofddorp         Regio 14 

De heer L. Donselaar   Doorn        Regio 16 
 

 
 

 

Van het ledensecretariaat
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De heer B.J. Hekman   Jonesborough Newry (Ierland)        Regio 16 
Mevrouw W.C. Mol-Drent   Ingen         Regio 16 

Mevrouw J.S.S. Janssen-Buddingh  Overveen       Regio 17 
De heer A.H.A. Otto    Ter Aar           Regio 17 

Mevrouw I. van Rees-Bakker   Voorschoten        Regio 17 

De heer J.C. Hendriks   's-Gravenzande       Regio 18 
De heer A.P. Thijssen   Pijnacker      Regio 18 

De heer C.B.A. Thoen   Naaldwijk      Regio 18 
Mevrouw J. van Baer   Bodegraven        Regio 19 

Mevrouw H. Heijmans-Boerma  Vlaardingen        Regio 19 
De heer M.A. Kuystermans (overleden) Boskoop      Regio 19 

De heer J.P. Damsteegt   Ridderkerk      Regio 20 

Mevrouw H.B.F. Herrewijnen   Zwijndrecht      Regio 20 
De heer H. Schipper    Brielle       Regio 21 

De heer J. Snoeij    Rockanje      Regio 21 
De heer R. de Groene   Heinkenszand        Regio 23 

De heer A.A.M. Borsboom   Berkel-Enschot         Regio 24 

Mevrouw K. van de Sande   Diemen           Regio 24 
De heer H. van Agten   Lommel (België)         Regio 25 

Mevrouw A.E. Roozen-Rikken  Biest Houtakker         Regio 25 
De heer J. Spanjers    Wintelre        Regio 25 

De heer J.P.M. van Thienen   Oirschot        Regio 25 
Mevrouw H. Driessen   Asten         Regio 26 

Mevrouw R. van Daal- Hermans  Boxmeer          Regio 27 

De heer G.M. Gloudemans   Schaijk         Regio 27 
Mevrouw S.F.H. Lemmers-van Stippent Niftrik         Regio 27 

Mevrouw M. Bergs-Verhaegh   Grubbenvorst        Regio 28 
Mevrouw B. Creemers   Stramproy        Regio 28 

Mevrouw L. Janssen-Orbon   Weert         Regio 28 

De heer W.G.H. Jaspers   Geleen         Regio 29 
De heer P. Doyle    Wootton Beds          Groot-Brittannië 

De heer E. Vissers    Westerlo            België 
 

De leden die 25 jaar lid zijn hebben ondertussen de felicitaties en het zilveren fuchsiaspeldje ontvangen of  

ontvangen het binnenkort. 
 

Mocht iemand het speldje nog niet hebben ontvangen, neem dan a.u.b. even contact op met Tiny van de Sande, 
tel. 0411-631591. 

 
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.  
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‘NKvF 50’ 

Fotoimpressie Vriendendag/Jubileumshow
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‘NKvF 50’ 

Meer foto's op www.fuchsiavereniging.nl 
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 Prijs:      Plantnr.:    Plantnaam:            Inzender              Punten: 
 
Mia Goedman trofee 

1e prijs 1 F. regia (Gerrit) De heer H. van Aspert 48,3 

2e prijs 6 Minipani De heer L.Th. Nijman 47,8 

3e prijs 3 
F. boliviana luxurians 
‘Alba’ 

De heer K. Poffers 42,5 

 
Arends Trofee 

1e prijs 2 Southgate De heer A.T.P. Verschoor 47,6 

2e prijs 1 Maxima Mevrouw W.L. Verschoor-de Vries 42,2 

Voor de 3e prijs was geen inzending 
 
NKvF Bokaal 

1e prijs 2 Samke De heer G. Stals 53,2 

2e prijs 8 Phileine De heer J.M. Maas    50,2 

3e prijs 9 Samke De heer J.M. Maas  48,5 

 
Jhr. Ir. van Suchtelen trofee 

1e prijs 1 Waternymph De heer C. Spek 50,2 

2e prijs 3 Pavilion Princess De heer K. Poffers 50 

3e prijs 5 Hidden Treasure De heer K. Poffers 49,3 

  
Newman Cup 

1e prijs 3 August Sieber De heer G. Stals 47,8 

2e prijs 6 Eruption De heer P.H. Fortuin 47,7 

3e prijs 2 Phileine De heer G. Stals 46,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       De heer en mevrouw Stals      De heer T. Verschoor 

 

Uitslag plantenwedstrijd tijdens de Vriendendag
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In totaal waren er 49 inzendingen voor de fotowedstrijd. 22 voor de categorie algemeen 
en 27 voor de categorie close-up. Ze hingen in de serre waar ze door iedereen goed  
konden worden bekeken.  
Het uitzoeken van de beste was niet gemakkelijk. 

 
De uitslag van de jury was: 

 
Close-up:      Algemeen: 

              

1e prijs: de heer Jos Wagemans   1e prijs: mevrouw J.C. Loef-Roos 
    met ‘HeRi Trevally'         met ‘Alison Patricia' 
2e prijs: de heer Dominicus Bergsma   2e prijs: de heer Hans Rijkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'HeRi Trevally'  

'Alison Patricia' 

Uitslag fotowedstrijd tijdens de Vriendendag
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Voor de Mieke Meursing Trofee ontvingen we dit jaar 13
inzendingen van 5 inzenders. Doordat het om sfeerfoto's
met fuchsia's gaat, zijn de inzendingen ook zeer divers
als het gaat om het soort foto.

 
Het hoofdbestuur heeft, uiteraard zonder de namen van
de inzenders te weten, door middel van schriftelijke
stemming bepaald welke foto heeft gewonnen. Heel sim-
pel, de meeste stemmen gelden. Helaas was een van de
HB-leden niet aanwezig op de betreffende bestuursverga-
dering. De notulist, Leen Klok, heeft mee gedaan in de
stemming. De winnende foto heeft drie van de acht
stemmen gekregen. De overige stemmen waren voor een

drietal andere foto's.
De Mieke Meursing Trofee 2015 is gewonnen door de
heer T.J. Hop uit Harderwijk. De uitreiking heeft inmid-
dels plaatsgevonden tijdens Vriendendag op zaterdag 8
augustus in de Botanische Tuinen van Utrecht, waar te-
vens het jubileum van onze vereniging is gevierd. Alle in-
gezonden foto’s zijn daar ook weer tentoon gesteld. De
winnende foto is bij dit artikel geplaatst.
Omdat de Mieke Meursing trofee jaarlijks uitgereikt zal
worden roept het hoofdbestuur u op om ook voor 2016
foto’s in te sturen. Ook dan zal de uitslag bekend ge-
maakt en de Trofee uitgereikt worden tijdens Vrienden-
dag. De foto’s dienen te worden afgedrukt op het for-
maat 13x18 cm, blijven eigendom van de NKvF en kun-
nen voor verenigingsdoeleinden gebruikt worden.
 
Voor de wedstrijd van het jaar 2016 dienen de foto’s vóór
1 maart 2016 te worden gestuurd naar Cor Boom, Henry
Dunantstraat 19, 2861 VD  Bergambacht.
 
Wij hopen dat veel leden één of meer foto’s zullen inzen-
den.
 
Namens het hoofdbestuur,
Cor Boom

Mieke Meursing Trofee 2015

De winnende foto van de heer Hop
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noten van het kleurrijke uitzicht van vijver, tuin en door-
zicht naar de akkers en akkerwallen. Veel belangstelling
was er ook voor de quiltdemonstraties en het strovlech-
ten, de parkietenkooi, de bronzen beelden op de sierlijke
pilaartjes, de pallettafels met bonsais, minigeraniums en
de kleurrijke cactus- en vetplanten collectie. De harmoni-
camuziek gaf elke dag weer een gezellig tintje. De vele
bezoekers, die vaak een plaatsje op het terras hadden
gevonden, genoten. Onze catering liep gesmeerd. De
winkeltjes en vooral de plantenverkoop waren een suc-
ces. Ook de aanvoer en het wegbrengen van de planten
verliep zeer georganiseerd. Iedereen bedankt voor de
fijne samenwerking en de goede onderlinge sfeer. Samen
hebben we er een jubileumfeest van gemaakt waar we
nog lang goede herinneringen aan zullen hebben.
 
Namens het bestuur,
Jan Workel, voorzitter/secretaris regio 05, Twente-Sal-
land.

Nu ik dit schrijf is de jubileumshow geweest en tuin en
erf van De Wendezoele weer in de oorspronkelijke staat
hersteld. Het bestuur van De Wendezoele en wij zijn heel
tevreden over het verloop van de show. Voor beide par-
tijen een groot succes.
Ruim 3.000 bezoekers hebben de weg naar onze ten-
toonstelling gevonden. We moeten constateren dat een
goede PR een must is. Dat RTV Oost opnamen maakte
voor hun uitzendingen was een opsteker. Zo ook de ope-
ning van de show door graaf Roderik Castell, bewoner
van het kasteel Twickel en de doop van de nieuwe fuchsi-
a’s Graaf Roderik, De Wendezoele en Erve Brinkate. Fijn
was ook de aanwezigheid van drie leden van het hoofd-
bestuur van de NKvF. Allemaal hoogtepunten waar alle
leden van onze regio samen met bestuur en vrijwilligers
van de Wendezoele van hebben genoten.
Zelf heb ik met bewondering gezien hoe de leden gaan-
deweg meer enthousiast werden en zin kregen in de uit-
daging die een fuchsiashow beslist is. Alhoewel het voor-
jaar koud was en de voorzomer een tropische week
kende zijn de leden er toch in geslaagd een grote hoe-
veelheid prachtige planten van goede kwaliteit te kwe-
ken. De variëteit was groot. Om een kwalitatief goede
show op te bouwen wilden we nieuwe elementen inbren-
gen en het dus anders doen dan de vorige keren. Van-
daar bijvoorbeeld de pergola’s van steigerplanken en de
kleinere landbouwwerktuigen die we niet bedolven onder
planten. De technische ploeg heeft in anderhalve week
alles opgebouwd. Goede voorbereiding en planning zijn
essentieel. De waterval van teilen was dit keer flink hoger
en bood een mooie achtergrond om planten goed uit te
laten komen. Het uitzicht over de vijver werd prachtig
versterkt door de vlonder met een teil vol bloemen en de
waaier van berkenstammen achter het dahliaveld. De
vele banken waren constant bezet door bezoekers die ge-

Terugblik op de jubileumshow regio 5 Twente-Salland

'Dark Desire'                                                                                                                                Foto: Flip van den Elshout
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nrs. 2 en 3: Verjonging bestuur c.q. nieuwe secretaris. Vrijwilligers gevraagd voor
de jubileumshow. Nazomer fuchsia-floralia festival op zaterdag 5 september op het terrein van "De Vallei", Schoter-
landseweg 20 in Oudehorne. Open Tuinen in 2015-Regio Friesland. Busreisje/fuchsiajubileum. Op bezoek bij Uulkje
Veenstra-Eisma (de nieuwe secretaris van de regio). Verslag ledenvergadering 14 maart 2015. Lezing op 17 oktober
door de heer Brian Kabbes over “De Hemelse Bergen van Kyrgyzstan”. Snoeidemonstraties op 17 oktober 2015. Cur-
sus fotografie. Verslag jaarlijkse busreis op 8 augustus 2015. Belevenissen tussen huis en heg (22). Verslag Fuchsia--
floraliafestival 5 september 2015. De historie van de schort.
 
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender. Verslag fuchsia-stekkenmarkt. Nieuwe web-
site NKvF. Zo begon het 30 jaar geleden in 1985. Nieuw bestuurslid gezocht. Tip: Zoutkristallen op de potgrond. Ver-
slag fuchsiashow ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de regio.
 
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Verslag tuinentocht 25 juli 2015. Mijn Achterhoek.
 
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nrs. 4 en 5: Verslag busreis 2015. Jubilarissen 2015. BCK-keuringen
2015. Phlox- en Salviaweken bij Tuincentrum 't Binnenland. Open tuindagen bij de fam. van den Brink in Hulshorst.
Jaarlijkse barbecue op 22 augustus j.l. bij de fam. Davelaar. Activiteitenkalender. Stamppotbuffet 2015. 
Oh Happy D-days in Garderen, Voorthuizen en Harderwijk. Open tuinen in Apeldoorn. 
 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 5: Uitnodiging bijeenkomst op 12 september 2015, met lezing
over "Friemelaars en fladderaars...". Agenda 2015. Welke haag wanneer knippen? Veredelresultaten Hans van Aspert
(11). Verslag bezoek aan de Vriendendag. Verslag landelijke wedstrijden. Vijverperikelen (vervolg). Vingerhoedskruid
Digitalis purpurea, sprookjesachtig maar giftig. Vogels in de tuin deel 13 Staartmees Aegithalos caudatus. Verslag
fietstochtje Fleurig 2015.
 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 5: Activiteitenkalender 2015/2016. 19 september najaarsbijeen-
komst. Verslag tuinentocht in Roelofarendsveen op 18 juli 2015. Verslag busreis zaterdag 8 augustus 2015.  
 
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 14: Verslag busreis naar de Jubileumshow en Vriendendag samen met de
FHCW (Fuchsiahobbyclub Westland). Regioprogramma. Zelfreinigende cultivars.
 
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Uitreiking speld jubilaris. Uitnodiging najaarsbijeenkomst 26 september
2015. Verslag open tuin 11 juli 2015 bij fam. Noordam. De UTC uitgelicht. Creatief met fuchsia's.
 
 
'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 3: Open tuindagen in Zelzate. Open tuindagen 2015. Uitnodiging najaarsverga-
dering 10 oktober 2015. Verslag bezoek aan de Vriendendag. Verslag themadag met barbecue 22 augustus 2015.
 
 
'Nieuwsbrief' (Regio 26, Zuid-Oost Brabant) nr. 4: Beugelmiddag/najaarsvergadering op woensdag, 23 september.
Verslag Open Tuinen. Verslag 50-jarig jubileum- en Vriendendag NKvF.
 
 
't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid-Limburg) nr. 2: Nieuwe Fuchsia’s van Mario de Cooker. Verslag
stekkenmarkt 2015. Bezoek aan De Heerenhof. Bellentreffen 2015. Ledenvergadering op dinsdag 22 september 2015
en op 20 oktober 2015. Bellentreffen op 29 augustus 2015.

30



Kalender

 
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 over Zuid-Engeland en Mainau door de heer A. Muit.
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.
17    Regio 1, Friesland. Najaarsvergadering met lezing door kweker/schrijver Brian Kabbes en snoeidemonstraties.
20    Regio 29, Midden en Zuid-Limburg. Ledenvergadering.
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.
09    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
14    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet + Kunst en Kitsch.
21    Regio 8, Zuid Gelre. Presentatie: ‘De bloeiende Betuwe’ door Vincent van Poortvliet.
21    Regio 9, Noord-Holland Noord. Lezing over boerderijen.
 
 
December 2015 
 
19    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
Januari 2016 
 
09    Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie. 
09    Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
16    Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsbijeenkomst.
18    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
 

 
Februari 2016 

 
13    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer ten Have over Praag, de stad en haar tuinen.
 
 
Maart 2016 
 
21    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
26    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering + verloting.

Wellicht heeft u het een en ander gemist in deze Fuchsiana. Door de vele jubileum- en regioshows, het jubileum
zelf en de Vriendendag, zit deze Fuchsiana boordevol foto's van de diverse evenementen!
 
In de volgende editie zullen wij o.a. nog aandacht besteden aan: Euro-Fuchsia, het mini-symposium en de keurin-
gen.
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'F. summa' Foto: Mario de Cooker


