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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het APRIL-NUMMER van 2016 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag 2 maart 2016 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
 
Als deze Fuchsiana bij u in de bus ligt is het alweer begin februari. Omdat dit de eerste editie
van het jaar 2016 is moeten we traditie getrouw even terug kijken op het afgelopen jaar.
2015 was voor ons een bewogen jaar, met zowel hoogtepunten als dieptepunten.
Bestuurlijk zit onze vereniging goed in elkaar en dit is te merken aan het feit dat zowel be-
stuurders als leden voor elkaar klaar staan als het nodig is. Dit resulteerde dan ook in een
prachtige viering van ons 50-jarig jubileum waar menig lid nu nog met genoegen aan terug
denkt.
 
Maar er waren ook dieptepunten. Zo hebben we in maart afscheid genomen van regio 4, Fle-
voland. Doordat deze regio geen bestuur bij elkaar kon krijgen is door de regio besloten om

zich op te heffen, hetgeen door het hoofdbestuur zeer werd betreurd.
 
Ook regio 29 gaf te kennen het voornemen te hebben zich op te heffen op 31 december 2015.
De reden hiervoor is nogal dubieus. Aangegeven werd een conflict tussen de huidige en de vorige voorzitter van de
NKvF. Maar dit lijkt mij geen reden om een regio op te heffen.
 
In 2015 hebben ook diverse leden van de beschrijvingsgroep, na jarenlange inzet hiervoor, hun taken neer gelegd.
Het landelijk bestuur heeft ook hier door middel van gezamenlijke gesprekken geprobeerd deze leden voor de be-
schrijvingsgroep te behouden. Helaas is ons dat niet gelukt.
 
Maar iedere storm gaat over in zonneschijn en we treden dan ook vol vertrouwen het fuchsiajaar 2016 tegemoet. Eén
van de grote evenementen van dit jaar zal onze Vriendendag zijn. Deze zal georganiseerd worden op 16 juli in de kas-
teeltuinen van het Limburgse Arcen. Doordat we tot nu toe de zachtste winter in jaren hebben mogen we ons opma-
ken voor een prachtig fuchsiajaar.
 
Cor van Empel.

'Corneille'                                                                                                                                          Foto: Sigrid van Schaik
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Van de redactie

Als u in deze eerste Fuchsiana van 2016 zit te bladeren of
te lezen is het ondertussen alweer februari. Zes keer per
jaar zorgt de redactie ervoor dat tijdig dit prachtige ma-
gazine bij u in de bus valt. Wij weten dat vele leden de
eerste week van de even maanden naar de Fuchsiana uit-
kijken. Voor de redactie is het iedere keer weer een uit-
daging, maar ook een zorg, om dat voor elkaar te krij-
gen. Een aantal pagina’s komt in iedere Fuchsiana terug.
Daar hoeven wij alleen maar te zorgen dat de mutaties
correct worden vermeld. Gelukkig hebben we een aantal
leden dat kopij, foto’s en aquarellen aanlevert voor de
vaste rubrieken. Daar zijn we erg blij mee. Ook vragen
we regelmatig aan u, beste lezer, om nuttige en/of leuke
verhalen over het hebben en houden van fuchsia’s aan
ons te sturen.

 
Als alle kopij voor een uitgave van Fuchsiana binnen is,
gaat de redactie elk artikel of verhaal controleren. Zitten
er geen taal- en spelfouten in? Staan de komma’s en
punten op de goede plek? Moeten er voor de leesbaar-
heid witregels worden geplaatst? Enzovoort.
Als dat allemaal gedaan is worden de foto’s, verhalen en
rubrieken over de beschikbare pagina’s verdeeld en van
een mooie achtergrond voorzien. Al dat werk wordt voor
elke uitgave van Fuchsiana door de (te kleine) redactie
gedaan. Alleen het drukken wordt uitbesteed aan Editoo.
 
Zoals u elders in deze Fuchsiana kunt lezen heeft Gerard
Rosema de redactie verlaten. Wij betreuren dat zeer,
maar respecteren uiteraard zijn besluit.
Veel dank zijn we aan Gerard verschuldigd voor het vele
werk dat hij (veelal achter de schermen) als lid van de re-
dactie heeft gedaan.

Met het terugtreden van Gerard verdwijnt er veel kennis
uit de redactie. Gelukkig zijn we dan ook met de toezeg-
ging van hem dat hij en zijn vrouw Renee nog regelmatig
buitenlandse artikelen voor Fuchsiana zullen vertalen.
Ook zal Gerard nog de artikelen van Henk Hoefakker over
botanische fuchsia's en de mededelingen uit het UTC in
Fuchsiana publiceren. Kortom: de veelzijdigheid van
Fuchsiana is voorlopig gewaarborgd.
Toch blijven we naarstig op zoek naar vers bloed in de
redactie. Dat is beslist noodzakelijk willen wij in de toe-
komst 6 maal per jaar de Fuchsiana van deze hoge kwali-
teit bij u laten bezorgen.
 
Het jongste is inmiddels af van 2016. Ik hoef u dan ook
niet meer van alles toe te wensen. Dat ben ik ook niet
van plan. Waarschijnlijk hebt u al genoeg al dan niet ge-
meende goede wensen in ontvangst mogen nemen.
Wel hoop ik dat u veel lees- en kijkplezier aan deze
mooie Fuchsiana mag beleven. Maar gaat u vooral, als
het weer een beetje meezit, naar buiten om u te verwon-
deren over de kracht van de natuur. Het breken van de
koude aarde. Kijk naar de eerste piepkleine blaadjes van

Vrolijke krokussen in de lentezon.      Foto: Dominicus Bergsma.

bolgewassen zoals winterakonieten, sneeuwklokjes en
krokussen. Ze wurmen zich uit de grond naar het licht,
om kortstondig maar uitbundig te bloeien. We weten dat
ze dat niet doen om u en mij te plezieren, maar we
mogen er wel met volle teugen van genieten.
Het voorjaar is niet ver meer.
  
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.
 
Reageren? Secretaris.redactie@nkvf.nl

Zwellende bloemknoppen                 Foto: Dominicus Bergsma.
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Algemeen.
 
De afgelopen maanden zijn er verschillende ontwikkelingen geweest, die ons niet vrolijk stemmen. Zoals in het okto-
bernummer van Fuchsiana is aangegeven hebben we behoefte aan mensen die de kar willen trekken. Vooral het weg-
vallen van bijna de gehele beschrijvingsgroep baart ons zorgen, maar we moeten verder.
Daarom hebben we op 23 januari een UTC-vergadering uitgeschreven om te zien hoe we de diverse hiaten kunnen
opvullen. In de volgende Fuchsiana zullen we op deze plaats daarover verslag doen.
 
Botanische Groep.
 
Deze groep kan zich verheugen in een groeiende belangstelling.
De groep vergadert dit jaar op de volgende data:
21 mei 2016, plaats en tijd worden later bekendgemaakt.
27 augustus 2016, plaats en tijd worden later bekendgemaakt.
 
BCK/Keuringen 2016.
 
De eerste keuring zal waarschijnlijk plaatsvinden op 16 juli 2016.
 
Let op:
Het zou kunnen dat wij een keuring organiseren tijdens de Vriendendag op 16 juli. Maar alleen als de aangewezen lo-
catie voldoet aan de eisen die wij daaraan stellen.
Is deze locatie er niet of voldoet deze naar onze mening niet, dan willen we de eerste keuring verschuiven naar zater-
dag 23 juli.
 
De tweede keuring zal plaatsvinden op 6 augustus 2016.
Deze zal weer gehouden worden in De Bilt, zoals we de laatste jaren gewend zijn.
 
De derde keuring zal plaatsvinden op 3 september 2016, ook weer in De Bilt.
 
Gerard Rosema, secretaris UTC.
 
 

Rectificatie:
 
In het verslag van Euro-Fuchsia in Nederland in de vorige Fuchsiana staat op pagina 26:
"Op initiatief van ons NKvF-lid Piet van Grondelle is in 1984 Euro-Fuchsia opgericht". Piet reageerde hier direct op
toen hij dat las. Hij reageerde als volgt:
 
"Hier moet ik toch even aangeven, dat ik pas in 1994 - na een lange zoektocht - lid van de NKvF ben geworden.
Euro-Fuchsia is vóór mijn tijd opgericht in 1984. Toen heeft onze Bob Aalhuizen het initiatief genomen om de fuch-
siaverenigingen in Europa bij elkaar te brengen. De eerste bijeenkomsten waren ook in Nederland. Na 2 jaar is Bob
opgestapt en is Hans Schnedl de eerste secretaris-penningmeester geworden en dat is hij 10 jaar gebleven. In
1997 ben ik voor het eerst met Cor Langen naar Euro-Fuchsia geweest, waar Cor Langen zich kandidaat stelde voor
de functie van secretaris, maar bij de stemming werd hij verslagen door Jack Haugland uit Noorwegen."
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Tuinenreis 2016

Dit jaar gaan we naar East-Anglia.
In dit vlakke landschap bevinden zich fantastische tuinen. Helmingham Hall kent een geschiedenis, die vele eeuwen
beslaat. Het door een gracht omringde huis en de tuinen laten een grootse indruk achter.

 
Elsing Hall, bedolven onder de klimrozen, lijkt zo afkomstig uit een
Doornroosje-sprookje.
The Old Vicarage Garden met doorkijkjes naar 7 omringende vuur- en
kerktorens is een juweel van een tuin met o.a. een gigantische bloe-
menweide.
Beth Chatto Gardens is nog zo’n hoogtepunt op deze reis met voor de
entree een “Gravel Garden” en eenmaal binnen een plaatje van een
watertuin met grote omringende borders.
Verder worden onder o.a. bezocht Corpusty Mill Garden, Wyken Hall
Garden en The Priory Garden. Ook wordt een bezoek gebracht aan La-

venham, een authentiek stadje met zijn vele vakwerkhuizen.
 
De reis wordt gehouden van donderdag 23 juni t/m maandag 27 juni
2016. Prijs € 545,00 per persoon. Toeslag 1-persoonskamer € 110,00.
De entree voor de tuinen bedraagt ca. £ 75,00 en lunches zijn niet bij
de prijs inbegrepen. We overnachten in het Novotel Ipswich Hotel. Op-
stapplaatsen: Amersfoort, Utrecht Lunetten, Breda-Prinsenbeek en
Gent. Inschrijfformulieren bij mij verkrijgbaar of uit de folder van Gar-
den Tours.
Wel gaarne naar mij opsturen.
 
Meer inlichtingen bij: Flip van den Elshout, De Stockbempt 38, 5671DL
Nuenen, Tel.: 040-2833356, E-mail: P.vandenelshout@onsnet.nu.

 'De Achterhoek'                                                                                                                                      Foto: Manny Poffers
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Lezers schrijven

Aquarellen.
 

De heer H. van de Beek heeft een aantal aquarellen van fuchsia’s te koop. Zijn vader, J.G. van
de Beek, was een verwoed fuchsialiefhebber en actief in de NKvF. De aquarellen zijn gemaakt
door de heer P.J. (Pieter) Koene tussen 1980 en 1989. Hij was een schilder met regionale be-
kendheid op de Noord-Veluwe en in Zeeland.
 
Het betreft de volgende exemplaren:
1. “Klein Beeckensteijn”, afmetingen 50x40 cm; 2. “Stad Elburg”, afmetingen 50x40 cm; 3.
“Johanna Roemerman”, afmetingen 50x40 cm; 4. “King’s Ransom”, afmetingen 50x40cm; 5.
“Flirtation Waltz”, afmetingen 30x20cm.
 

 
Liefhebbers kunnen telefonisch contact met hem opnemen voor nadere informatie.
Tel.: 0321-382 551, e-mail: h.vandebeek-dronten@solcon.nl.
 
Slakken en (taxus)kevers weren met knoflookextract.
 
In 2011 zag een lid van de Nederlandse Hosta Vereniging een reportage vanuit een Engelse Hostatuin in het tuinpro-
gramma 'GARDENER'S WORLD'. Wat onmiddellijk opviel waren de smetteloos uitziende planten, nergens ook maar
het geringste gaatje of andere beschadiging. Het geheim was om de twee à drie weken een bespuiting met knoflook
extract!
 
Uit vroeger tijden is bekend dat monniken knoflookplanten naast hun groenten zetten om ongedierte op afstand te
houden. Knoflook, Allium sativum, is een plant uit de lookfamilie, (Alliaceae), ui, prei, bies- en daslook horen tot deze
groep.
Wetenschappers van de universiteit van Newcastle upon Tyne onderzochten potentiële slakkendodende middelen.
Knoflook is een succesvol en bovendien MILIEUVRIENDELIJK bestrijdingsmiddel tegen slakken. Een product op basis
van knoflook blijkt dodelijk voor de meeste slakken en kevers, en reduceert bij de rest in ieder geval de eetlust! Een
verder groot voordeel is dat slakkeneitjes niet meer uitkomen als ze door knoflookextract zijn aangeraakt. Hoe het
knoflook de slakken tegenhoudt is de onderzoekers nog niet helemaal duidelijk. Men neemt aan dat het zenuwstelsel
van de slak ontregelt raakt door de knoflook, maar dat moet nog nader onderzocht worden, aldus de wetenschap-
pers.
 

De tuineigenaren van de Engelse Hostatuin waren zo vriendelijk om hun knoflookre-
cept met de kijkers te delen.
 
2 knoflookbollen, hele bollen, geen 'teentjes'. De knoflookbollen kneuzen, pletten.
1 liter water laten koken, de knoflook voorzichtig in het kokende water laten glijden
en 10 minuten laten koken.
Af laten koelen en zeven, bijvoorbeeld door een nylonkous.
Het verkregen knoflooksap bewaren in een afsluitbare fles.

Per 1 liter water 2 grote eetlepels knoflooksap toevoegen, in plantenspuit of een andere vernevelaar gieten. Goed
doorroeren.
Hiermee de planten bespuiten.
Herhaal het om de twee à drie weken.
 
Bron: www.hostavereniging.nl.
 
Noot redactie:
Mevrouw Janny Verloop, penningmeester van regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden, maakte ons attent op boven-
staand artikel van de Nederlandse Hosta Vereniging over de bestrijding van slakken en kevers. Hoewel de menin-
gen verschillen over de gewenste werking van deze methode willen wij u dit artikel niet onthouden.

9



 

 

- 

 
 

          Vriendendag 2016 
 
 
Beste Fuchsiavrienden, 
 
het jubileumjaar 2015 was als activiteitenjaar geweldig, met de prachtige jubileumshow en 
de mooie en gezellige Vriendendag in de Botanische Tuinen van Utrecht. 
 

Ook in 2016 willen we weer een NKvF 
Vriendendag gaan organiseren.  
Deze keer samen met regio Noord en 
Midden Limburg die op 16 en 17 juli een 
fuchsiahappening wil houden in de prachtige 
Kasteeltuinen van Arcen en op 
16 juli is dan de Vriendendag. 
Een prachtige locatie met vele mooie tuinen, 
o.a. de Acertuin, een Oosterse watertuin, 
een prachtig Rosarium, de Bergtuin, Water- 
en Beeldentuin, enz. 
In de volgende Fuchsiana meer hierover. 

Kasteel Arcen          
 
De eerste afspraken met de Kasteeltuinen zijn reeds gemaakt en het belooft weer een mooie 
en gezellige Vriendendag te worden op een prachtige locatie in Arcen in Noord-Limburg. 
In januari staat een gesprek gepland met het bestuur van regio 28 en we hopen dan samen 
een mooi plan te maken voor zaterdag 16 juli 2016. 
 
Het Kasteel van Arcen stamt uit de 17e eeuw en is gebouwd in opdracht van de Hertogen 
van Gelre. Het huidige kasteel werd gebouwd op de restanten van het vorige kasteel dat op 
haar beurt weer werd gebouwd op de restanten van het eerste Kasteel ‘Huys den Kamp’.                                        
Het huidige kasteel is gebouwd in de barokperiode.  
Barok kenmerkt zich onder andere door overdadige vormen en uitdrukkingen van kracht (het 
streven naar grootsheid). Het gebouw verloor zijn symmetrie door een brand in de 19e eeuw 
waarbij de linkervleugel verloren ging. Dat deel van het gebouw is nooit meer herbouwd. 
De sfeervolle gewelvenkelder is beschikbaar voor feesten en partijen. Op de bel-etage* 
wordt de leefwijze van de bewoners getoond. De kamers zijn ingericht met antiek en kunst 
en worden voorzien van gethematiseerde bloemsierkunst. 
Dagelijks zijn er vrijwilligers in het park aanwezig die u graag rondleiden en informeren over 
de geschiedenis van het kasteel.  

Op de Van Gelre-etage kunnen bezoekers van het park regelmatig wisselende exposities en 
tentoonstellingen bezichtigen. De Van Gelderzaal op deze etage wordt gebruikt als officiële 
trouwzaal. Hier worden regelmatig huwelijken gesloten. Een groot aantal schilderijen van de 
collectie van Stichting Jacques van Mourik wordt tentoongesteld in het kasteel.  

*Een bel-etage is de eerste verdieping of hoofdetage bij voorname huizen, kastelen en paleizen. 
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Historie park 

De laatste bewoner van het kasteel, Professor Deusser, verlaat het kasteel in 1931. Daarna 
volgen vele jaren van leegstand en verval voor het kasteel en de daarbij horende gronden. 
 
In 1976 verkoopt de Stiftung Antonie Deusser het landgoed Arcen aan Stichting Het 
Limburgs Landschap. Deze stichting begint met een grote restauratie van het kasteel en de  
daaromheen gelegen historische buitenplaats. Vanaf 1986 komen het kasteel en een gebied 
van 32 hectare middels een erfpachtcontract onder beheer te staan van Kasteeltuinen Arcen 
B.V.  
In twee jaar tijd wordt volgens het ontwerp van landschapsarchitect Niek Roozen  
een uniek tuinencomplex gerealiseerd dat op 21 mei 1988 door Prins Bernhard wordt 
geopend. Vanaf dat moment bezoeken duizenden bezoekers per jaar het park.  
Eind 2012 neemt Stichting het Limburgs Landschap de regie weer in eigen handen en 
exploiteert zelf het park. 
 
Een schitterende locatie om een mooie fuchsiapresentatie te houden en een mooie 
gelegenheid voor een geweldige Vriendendag op zaterdag 16 juli 2016. 
 
Neem het mee in jullie jaaractiviteiten en dan hopen wij op 16 juli 2016 weer veel leden te 
kunnen begroeten in Arcen. 
 
In de Fuchsiana van april komt er uitgebreide informatie te staan met een voorlopig 
programma en meer uitleg over de prachtige kasteeltuinen van de Stichting het Limburgs 
Landschap. 
 
Informatie: Hoofdbestuur: 
Tiny v.d. Sande, 0411-631591, e-mail: ledensecretaris@nkvf.nl. 
Huub Steeghs, 077-4672339, e-mail: alg.lid1@nkvf.nl. 
 
Informatie: Regio 28 Noord en Midden Limburg: 
Marc van Hulsen, 0495-634436, e-mail: secretaris@fuchsia-regio28.nl. 

'F. cylindracea'                                                                                                                                   Foto: Sigrid van Schaik
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Botanische fuchsia's-29: Sectie FUCHSIA (venusta-groep, vervolg)

F. scherffiana                                        Foto: Henk Hoefakker

F. scherffiana (bloem)                            Foto: Henk Hoefakker
 

Dit keer het vervolg van de dertiende en laatste groep
van de Sectie Fuchsia, de venusta-groep: F. llewelynii,
F. rivularis, F. scherffiana en F. venusta.
 
F. llewelynii, je zou er een knoop van in de tong krijgen,
is genoemd naar de Amerikaanse botanicus Llewelyn Wil-
liams, die deze zeer zeldzame soort in 1930 in Noord-Pe-
ru verzamelde. Hij werd beschreven door James Francis
Macbride in 1941.
Het is maar een klein struikje met harige of grijsharige
zijtakken en met doornachtige uitsteeksels. De bladeren
zijn tegenoverstaand of drietallig en ze zijn smal, lang en
aan beide zijden spits, tot 9 cm lang en 4 cm breed. De
bladeren zijn dun tot bijna leerachtig, glad tot kort be-
haard aan beide zijden, de bladrand is getand en de blad-
steel is tot 9 mm lang.
Hij bloeit spaarzaam uit de bladoksels aan het einde van
de zijtakken, ook in trosjes. De bloemsteel is slank, be-
haard of met doornige uitwassen, tot 6 cm lang. De bloe-
men zijn totaal zo’n 7 cm lang. De cilindrische of trechter-
vormige buis van 5,5 cm heeft aan het begin een lichte
zwelling. De kelkbladen en de bloembuis zijn matroze en
de kroon is roze. De bessen zijn elliptisch en tot 1,5 cm
lang.
F. llewelynii is een zeldzaam struikje in Noord-Peru op
een hoogte van 2.600 - 3.300 m.
 
F. rivularis is de tweede soort die James Francis Macbride
in 1940 heeft beschreven aan de hand van collecties die
een eeuw eerder in Noord-Peru door Andrew Mathews
werd aangelegd. De naam is ontleend aan de Latijnse
vervoeging van "groeiend langs beken of stromen".
Het is een klimmende of liaanachtige struik tot 10 m
hoog met zeer lange overhangende takken die zich bijna
niet vertakken. De jonge aanwas is vrijwel glad tot licht
behaard, de oudere takken zijn glad met een roodpurpe-
ren, zich in strepen loslatende bast.
De bladeren zijn drie- of viertallig, licht leerachtig en ze
zijn smal elliptisch, spits, tot 9 cm lang en 5 cm breed. Ze
zijn glanzend donkergroen en glad van boven, wat bleker
groen en rijk behaard van onderen. De bladrand is bijna
gaaf met kleine kliertandjes, de bladsteel is stevig, be-
haard en tot 6 mm lang.
Hij heeft maar weinig bloemen, hangend vanuit de bo-
venste bladoksels. De bloemsteel is behaard en 5 cm
lang. De bloembuis is smal trechtervormig tot wel 6,5 cm
lang met een wijdte van 4 mm en een lichte verdikking
aan de basis, gelijkmatig uitlopend tot een wijdte van 10
mm. Van buiten en van binnen licht behaard. De kelk is
net als de bloembuis hel scharlakenrood van kleur en tot
20 mm lang. De kroonbladen zijn net iets kleiner en oran-
jerood.
Hij komt dus uit Noord-Peru en groeit daar in het kreu-
pelhout of klautert over de bomen met een voorkeur voor
open plekken in de middelste lagen van het nevelwoud,
op 2.100 - 2.600 m.

12



F. venusta                                             Foto: Henk Hoefakker

F. venusta                                            Foto: Henk Hoefakker

 
F. scherffiana is voor het eerst gevonden door Edouard
André of door één van zijn assistenten in het uiterste zui-
den van Ecuador in 1876. Toen André hem in 1888 be-
schreef, heeft hij niet aangegeven waarom hij hem, naar
wordt aangenomen, naar één van zijn kennissen, ge-
naamd Scherff, heeft genoemd.
Het is een opgaande tot klimmende struik van 0,5 tot 3
m hoog met uitstrekkende zijtakken. De zijtakken staan
rondom en zijn grauw, oudere takken zijn matpurper.
De bladeren tegenoverstaand tot drietallig. Ze zijn een
beetje leerachtig, zeer smal elliptisch, spits, tot 10 cm
lang en 3 cm breed, glanzend donkergroen en borstelig
van boven, van onderen borstelige beharing langs de
nerven en matgroen met een purperen waas. De blad-
rand is een beetje opgerold, de bladsteel borstelig be-
haard, purper en 1,5 cm lang. Hij bloeit matig, hangend
uit de bladoksels, met een bloemsteel van 2 cm. De bloe-
men zijn ruim 6 cm lang met een oranjerode smal trech-
tervormige bloembuis en oranjerode kelkbladen. De
kroon is rood. De kroonbladen zijn net zo lang als de
kelkbladen.
Hij is slechts van één streek bekend in Zuid-Ecuador op
een hoogte van 2.800 m.
 
F. venusta is één van de soorten die door Humboldt en
Bonpland zijn verzameld aan het begin van de 19e eeuw
en die later zijn beschreven door hen en K. Kunth in een
grote botanische publicatie in 1823. Zij vonden deze
soort groeiend in Colombia en benoemden hem met het
Latijnse woord voor prachtig, bevallig of gracieus.
Het is een opgaande, klimmende struik van 1 - 3 m hoog,
als liaan gaat hij wel tot 10 m hoog, met lange buigzame
takken. De jonge twijgen zijn licht behaard en mat wijn-
rood tot purper, de oudere takken zijn geelbruin met af-
schilferende bast.
De bladeren zijn drietallig, zelden tegenoverstaand of
viertallig, leerachtig, elliptisch met spitse einden, tot 11,5
cm lang en 4,5 cm breed. Ze zijn glanzend donkergroen
en vrijwel glad van boven, van onderen glanzend bleek-
groen met wat haartjes langs de nerven. De bladrand is
vrijwel gaaf, de bladsteel 10 mm lang, behaard en wijn-
rood.
Hij bloeit uit de bovenste bladoksels soms wel met meer-
dere bij elkaar. Totaal zijn de bloemen wel 8 cm lang met
een helder oranjerode buis en kelk. De kroon is haast
nog wat meer oranje. Deze kroonbladen zijn vaak wat
gedraaid en zien er daardoor heel sierlijk uit.
Deze soort komt uit Colombia en Venezuela waar hij
groeit als verspreide struik of als liaan langs bosranden,
beekoevers, in kreupelhout of in de bomen van de vochti-
ge bossen op 1.800 - 2.700 m hoogte.
 
Henk Hoefakker.
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Eindelijk de tweehonderdste aflevering van Product of
Holland, voor mij een mijlpaal. Het begon in het decem-
bernummer van 1982, ruim 33 jaar geleden. Als ik die
eerste aflevering herlees zie ik dat mijn taalgebruik in die
periode van eenderde eeuw veranderd is: vooral minder
plechtig. Voor nieuwe leden sinds dat heuglijke jaar wil ik
een paar zinnen memoreren:
"Een nieuwe rubriek in onze onvolprezen Fuchsiana, die
ik zal proberen, ijs en weder dienende, iedere twee
maanden te doen terugkeren. Het onderwerp, Nederland-
se cultivars, biedt stof genoeg. Vooral nu de schone
kunst van het veredelen in ons land, zeker ook door onze
Veredelingsgroep, met het jaar meer beoefenaars kent".
De Engelse naam voor een rubriek over duidelijk Neder-
landse zaken behoeft een uitleg. Ik stam uit één van de
oudste bloembollenkwekersgeslachten, dat voor de Napo-
leontische tijd dat vak in mijn woonplaats Lisse al beoe-
fende. Op de zo bekende bruine papieren bollenzakken,
die vanaf mijn vroegste jeugd tot mijn omgeving behoor-
den, stond:
                        "Product of Holland" 
 
een kreet die ik kende voor ik een woord Engels leerde
en waarvan ik toen beslist de betekenis niet vatte. Ik
noemde 1982 een heuglijk jaar, niet alleen omdat toen
naar mijn gevoel de NKvF volwassen is geworden gezien
alle activiteiten, maar vooral omdat toen de Uitgebreide
Technische Commissie werd opgericht. Dat "uitgebreid"
vraagt om een verklaring. Eerder was er een Technische
Commissie bestaande uit Drs. M. van der Zee (biologe)
en Ir. B. van der Haven (Wagenings ingenieur) die zich
vanaf 1968 bezighielden met beschrijvingen van in Ne-
derland aanwezige fuchsia's, zowel cultivars als species.
Drie jaar na de oprichting van de NKvF werd het grote
belang daarvan al ingezien! Dat werd overgenomen door
de Beschrijvingsgroep van de UTC en we moeten dank-
baar zijn voor het vele werk, eerst onder leiding van
Peter Rijkoort en daarna van Sigrid van Schaik, dat er
voor zorgde dat de Nederlandse Cultivarinventaris, tegen-
woordig zowel in geschrift als op internet, internationaal
als gezaghebbend wordt gezien. Vaak is uitgesproken dat
de UTC het hart van de vereniging zou zijn. Voor mij is
de Beschrijvingsgroep het hart van de UTC. De twee an-
dere meest bekende groepen, de Botanische Groep en de
Veredelingsgroep, verenigen speciesliefhebbers en vere-
delaars en dat zijn puur individuele hobbyisten. Natuurlijk
is het nuttig voor leden van die groepen om samen te
werken en dat brengt hun speciale liefhebberij zeker op
een hoger plan. De helaas zeldzame beschrijvers zijn echt
voor de vereniging bezig en als zij het bijltje er bij neer-
gooien is dat een slag voor de NKvF en voor de fuchsia-
liefhebberij in het algemeen.
 
Nog even terug naar het in mijn "Product" aanvankelijk
beoogde onderwerp: onze veredelingsproducten, vaak
wat verdrongen door andere zaken binnen de vereniging,
die toch ook wel als Nederlandse producten kunnen wor-
den gezien. Net als onze Cultivar Inventarislijst zijn culti-

vars van Nederlandse oorsprong, niet ten onrechte, be-
kend over de hele wereld. Met 'Space Shuttle' hadden we
in 1981 de meest geelkronige cultivar. Martin Beije zorg-
de in de "race naar geel" voor cultivars waar dat geel ook
in de bloembuis en kelk te zien was. Henk Waldemaier
zorgde voor de eerste echt dubbelbloemige oranje culti-
var, het oorspronkelijke doel van de Veredelingsgroep.
Met 'Highland Pipes' kweekte ik de eerste Nederlandse
aubergine cultivar en stond daarmee met John Wright en
Lutz Bögemann aan de wieg van de ontwikkeling van die
kleur. De kruisingen van F. paniculata met F. fulgens le-
verde me 'Gerharda's Panache'. De oorsprong van veel
pantri-hybriden met tros- en schermvormige bloeiwijzen
zoals 'Eruption'. Met 'Treslong' van Hans van der Post
werd door het gebruik van F. inflata een begin gemaakt
met kruising met species van de weinig bekende sectie
Hemsleyella, terwijl Jan de Boer kans zag de als krui-
singsouders moeilijk te temmen species van de sectie En-
cliandra voor zijn veredelingswerk netjes in de pas te
laten lopen gezien de vele “Straten”.

Zo is er nog een ruime toekomst voor het Hollandse pro-
duct. Waar het "Product of Holland" betreft zal ik CCC
niet halen, dat kost tenminste zestieneneenhalf jaar. De
tijd zal leren hoe ver ik kom, ijs en weder dienende.
 
H.J. de Graaff                    Lisse, 2 januari 2016.

Foto: H.J. de Graaff. 

Product of Holland CC
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'Triantha', Kamphuis 1988 NL. AFS nr.: --
Afstamming: 'First Kiss' x ?

 
 
 
 
 
 
 
 
De Drentse schepper van deze fraaie plant is niet in de eerste plaats bekend als veredelaar
 
maar eerder als bestuurder in zijn eigen regio en als interim-voorzitter van onze vereniging,
 
toen in een roerige tijd na de periode Aalhuizen diens opvolger, Christ Driessen, onverwacht
 
aftrad. Jan Kamphuis speelde een belangrijke rol toen de Commissie Grijsen de NKvF daarna
 
herstructureerde. Gelukkig had hij ook tijd voor zijn liefhebberij en 'Triantha' is zeker een
 
bewijs daarvan. De enkele bloemen doen qua vorm wel denken aan moeder 'First Kiss', maar
 
de kleuriger kroonbladen tonen een later stadium in de relatie. Het vrij kleine blad en de
 
vroege rijke bloei zijn een duidelijk bewijs voor de juiste selectie van deze zaailing die in 1988,
 
toen ook de herstructurering voltooid werd, het Getuigschrift van Verdienste van de VKC
 
behaalde. De plant is opgaand en zelfvertakkend en verdraagt, anders dan 'First Kiss', volle
 
zon, hoewel de bloemkleur beter is in de halfschaduw. Kweektechnisch is deze plant
 
probleemloos. Volgens mijn gegevens is 'Triantha' nooit gebruikt voor verdere veredeling.
 
Triantha was de naam voor Drente in de middeleeuwen.           
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Triantha' Foto: Dominicus Bergsma



'Timlin Brened' Foto: Flip van den Elshout



'Timlin Brened', Baker/Dunnett 1974 UK. AFS nr.: --
Afstamming: onbekend

 
 
 
 
 
 
Het is jammer dat Bernard Baker en zijn als veredelaar minder bekende compagnon de
 
afstamming van 'Timlin Brened' niet hebben gepubliceerd. Want deze cultivar is zeker geen
 
doorsnee fuchsia. De rode nerven van de bladeren en de stelen van de bloemen, die in
 
trossen aan het eind van de takken verschijnen, doen denken aan een triphylla-kruising. Daar
 
staat tegenover dat de vorm en de beharing van het blad meer weg hebben van Fuchsia
 
fulgens. Voor die tijd moet het in ieder geval een ongewone kruising zijn geweest. Voor
 
F. fulgens pleit het volgende: De nieuwe eigenaar van de toen vooraanstaande fuchsiakwekerij
 
Wills nam in 1977 een aantal door de VKC goedgekeurde nieuwigheden mee naar Engeland
 
en liet die door de toen nog bestaande BFS-nieuwighedenkeuring onder leiding van Leo
 
Boullemier beoordelen. Van mijn nieuwigheden kon alleen 'Joker' de commissie bekoren.
 
'Machu Picchu', één van de beste cultivars die ik ooit produceerde, werd afgedaan als een
 
"lookalike" van 'Timlin Brened'. De overeenkomsten zijn vrij gering, maar de moeder van
 
'Machu Picchu' is wel een kruising van F. fulgens, namelijk 'Speciosa'. Van 'Speciosa'-hybriden
 
is bekend dat de bloemen soms slecht openen, zoals bij 'WALZ Meermin', door stikstoftekort of
 
kou. Het openen van de kelkbladen bij 'Timlin Brened' verloopt ook niet altijd voorspoedig. 
 
Van nature levert de plant forse opgaande bossige struiken die volle zon vragen. Haar charme
 
ligt in de eindelingse bloemtrossen met vrij ongewone bloemen. De bloei is rijk, maar de plant
 
laat vaak nog niet geopende bloemen vallen.    
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffele, 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

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

 

JAARVERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 2 april 2016. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1c,  

 3755 AV Eemnes (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl). 

 

De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en  

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het Hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het hoogste  

orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. 

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

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 

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

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

bij de secretaris van de NKvF opgeven. 
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Internet is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Sociale media zoals Facebook, 

Twitter e.d. vervullen een steeds prominentere rol. Ook binnen onze vereniging hebben 

internet en de sociale media hun intrede gedaan.  

Binnen onze vereniging ontstonden allerlei informatieve websites. Een aantal regio's 

beschikte al over een eigen website en andere weer niet. Het hoofdbestuur van onze 

vereniging vond het tijd worden om alle kennis en informatie op één plek toegankelijk te 

maken voor alle leden en andere belangstellenden.  

De doelstelling is om alles wat onze vereniging betreft ook digitaal bereikbaar te laten zijn. 

Dus alles op het gebied van onze hobby en juist wat ons allemaal bindt toegankelijk te 

maken. Het is ook een plek om elkaar digitaal te ontmoeten, vandaar dat, na te zijn ingelogd, 

uw naam zichtbaar wordt.  

 

Alle regio's krijgen een eigen plek binnen de landelijk vernieuwde website 

www.fuchsiavereniging.nl en kunnen al hun eigen informatie hier kwijt. Standaardinformatie 

is dan aanwezig in de huisstijl van de NKvF. Dit betreft de header, evenementen, 

bestuursinformatie, fotoboekje en leesplankje voor regioboekjes.  

 

De Fuchsiana’s ouder dan één jaar zijn door niet-leden in te zien en alle Fuchsiana’s, 

inclusief de meest recente, zijn voor ingelogde leden in te zien. Tevens heeft iedere regio de 

mogelijkheid om één of meerdere artikelen en hun regioblad op de website te plaatsen. Dit 

kunt u bekijken bij de regio’s 06 en 19. 

 

De UTC,  met alle groepen, de cultivar inventarislijst (CIL), keuringsuitslagen, kortom alle 

commissies die binnen onze vereniging actief zijn kunnen makkelijk gevonden worden. Als 

lid kun je je eigen bestand “Mijn Bestand” maken met foto's en beschrijvingen van de 

fuchsia's. 

 

Toen het regiobestuur mij vroeg of ik zitting wilde nemen in de landelijke websitecommissie  

had ik toch wel wat twijfels. 

Nadat ik wat had rond gesnuffeld en in contact kwam met Germ Wentink werd ik toch ook 

bevangen door enthousiasme om er samen met Sjaak Loef (HB-lid, eindredacteur 

Fuchsiana), Joke Koek (HB-lid en voorzitter websitecommissie) en Monique van der Meij 

(voorzitter regio 17) een bijdrage te leveren. 

 

Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijke en heeft de website uitbesteed aan de 

websitecommissie. De websitecommissie heeft het mandaat. De website is gebouwd door 

Germ Wentink en Ton van der Vorst. Ton van der Vorst is helaas inmiddels gestopt als 

webmaster en Germ is nu alleen de webmaster. Hij heeft veel kennis en ervaring met Joomla 

waar de site in is gebouwd. Op het moment dat ik mij bij de websitecommissie aansloot was 

de basis gelegd. Het komt nu aan op de invulling en het verder uitbouwen van de site, want 

wensen en verbeteringen zullen er altijd blijven. 

 

 

 

 

WWW.FUCHSIAVERENIGING.NL is al weer een tijdje online
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Inmiddels hebben al velen de weg naar 

www.fuchsiavereniging.nl gevonden. 

Alle leden hebben via hun lidnummer toegang tot de 

site. Er zit een instructiefilmpje bij hoe je kunt 

inloggen en hoe je je wachtwoord moet veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan de homepagina bevindt zich het menu en 

als je er op klikt ontvouwen zich meerdere opties. 

Bijv. Fuchsia's, en als je bent ingelogd kun je 

hiermee zelf je eigen fuchsia’s verzamelen. Klik eerst 

op “Zoek Fuchsia's”, sla deze dan op in “Mijn 

bestand” en zo heb je alles van jouw fuchsia’s bij de 

hand met foto en beschrijving e.d. 

 

 

 

 

 

Klik maar eens op regio 06 

om alles te zien van deze 

regio.  

Uiteindelijk staat hier alles 

op wat met onze prachtige 

hobby te maken heeft. Hier 

is echt alles op te vinden. 

Dat maakt deze site ook zo 

uniek, vrienden zoeken 

vrienden, onze vereniging 

heet niet voor niets 

Nederlandse Kring van 

Fuchsiavrienden.  

 

 

Gerrit Koerselman, lid websitecommissie. 
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Beste lezers,
 
u heeft wellicht nog niet opgemerkt dat mijn foto op de "fotogalerij" van pagina 4 ontbreekt.
Dat is geen foutje, ik maak inderdaad, officieel, geen deel meer uit van de redactie. Niet
omdat ik het niet leuk vind, integendeel en daarom ga ik ook niet helemaal weg. Maar mijn
werk als redactielid is lastig te combineren met plannen die Renee en ik samen hebben. We
willen nu het nog kan samen op reis en die dingen doen, waar we de afgelopen jaren niet aan
toe zijn gekomen. Bovendien is onze jongste zoon onlangs getrouwd. Het stel is in Thailand
gaan wonen en daar willen we toch minstens 1x per jaar naar toe en natuurlijk niet voor een
paar dagen.
 

 
Laat ik even schetsen hoe de redactie iedere 2 maanden te werk gaat. Dan begrijpt u ook waarom dit niet makkelijk
combineert met afwezigheid voor wat langere tijd.
De dinsdag nadat de Fuchsiana is gedrukt en verstuurd en bij u in de bus ligt, komen we bij elkaar in Ermelo op loop-
afstand van het treinstation. We pakken dan het verse exemplaar letterlijk bij de hand en kijken kritisch bladzijde voor
bladzijde wat er mis is gegaan of beter had gekund. Dat is niet alleen nuttig maar ook leerzaam en het fijne is dat het
in een uiterst plezierige sfeer gebeurt. Iedereen kan zijn zegje doen en zijn of haar visie geven over de indeling, de
gebruikte kleuren, de kwaliteit van de foto's, de teksten, wat dan ook. Dat alles wordt netjes door Dominicus genotu-
leerd.
Vervolgens kijken we welke kopij we kunnen verwachten voor de volgende Fuchsiana en verdelen we de taken. Die
taken kunnen dankzij het programma van Editoo thuis achter de computer worden uitgevoerd.
Heeft iedereen zijn taken gedaan, dan wordt alle tekst nog zeer zorgvuldig gecontroleerd door Jannie Loef. Als dat
gebeurd is en iedereen het complete nieuwe exemplaar heeft gecontroleerd kan het naar de drukker. Van Tiny van de
Sande krijgen we vervolgens de meest recente ledenlijst, die na de nodige aanpassingen ook naar de drukker gaat.
Dan kunnen de nieuwe Fuchsiana's worden verstuurd. Steeds weer een mooi moment.
De dinsdag, nadat de Fuchsiana weer bij u in de bus ligt, kunnen we het resultaat weer gezamenlijk kritisch bekijken.
 
Ik zal het missen, de zorgvuldigheid van Sjaak, de kritische en vrolijke noten van Ria en de humor van Dominicus.
Maar zoals u in "Van de redactie" van Dominicus hebt kunnen lezen blijf ik op de achtergrond nog wel meedoen. Ik
wil deze kleine, maar gezellige club niet helemaal in de steek laten en zal dan ook als "buitenland correspondent" mijn
steentje blijven bijdragen. Ik zou dus zeggen, bent u naar aanleiding van dit verhaal nieuwsgierig geworden en wilt u
eventueel mijn plaats in de redactie innemen, neemt u dan contact op met onze eindredacteur Sjaak Loef.
 
Gerard Rosema

Afscheid redactielid Gerard Rosema

F. magellanica var. gracilis                                                                                                                           Foto: Sjaak Loef
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Fotopuzzel 79
 
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. 'Cardinal'
2. 'NKvF 50'
3. 'Snowcap'
4. 'Beacon'
5. 'Blush of Dawn'
6. 'Bouffant’
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3

Uw oplossing vóór 2 maart 2016 zenden:
 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
 
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u: óf meespeelt
via dit blad, waarbij u de juiste drie namen per briefkaart inzendt, óf u bekijkt alles nog eens goed op www.fuchsia-
vereniging.nl en maakt daar uw keuze.
 
Foto's: Sjaak Loef

Fotopuzzel 79
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Profiel van Hennie Terhürne, Fuchsialiefhebber uit Haaksbergen

Tijdens één van onze jaarlijkse activiteiten, deze keer de
Tuinentocht, welke werd georganiseerd door Derk te
Brinkhof en Johan Wientjes van Regio 6, bezochten wij
de tuin van Hennie Terhürne. Ik moet eerlijk zeggen dat
ik er nog nooit was geweest. Hennie en zijn vrouw Annie
ken ik, zeker Hennie, die in 2014 voor de fuchsiashow in
Zelhem veel stekken had geleverd. Deze werden later
prachtige showplanten. Ook heeft Hennie, samen met
een aantal andere liefhebbers van onze regio, planten ge-
leverd voor de landelijke Jubileumshow in Utrecht in
2015.

hobby, bevindt zich zijn kasje. In elementen opgeborgen,
een flexibel kasje dat elk jaar in oktober wordt opge-
bouwd en in het voorjaar weer netjes wordt afgebroken
en opgeborgen, uit het zicht, achter zijn volière.
 
“Kijk, dat zijn de deuren en die elementen vormen de
rest van de kas, bespannen met noppenfolie en een laag-
je plastic. Ik heb drie lagen boven elkaar geplaatste
schappen. TL-verlichting met extra daglichtsterkte. Een
elektrisch kacheltje voor de kou. Zo heb ik een mooi
kasje. De werkzaamheden worden vanaf oktober tot mei
verricht, uren ben ik bezig, heerlijk. Zo heb ik in het voor-
jaar weer prachtige stekken”.
Hij gaat verder. "Ik bezit ongeveer 140 soorten fuchsia's,
voor de hangers gebruik ik 10 stekken en voor de strui-
ken 6 stekken per bak. Ik maak van ongeveer 100 soor-
ten stekken. Die plaats ik in een eigen gemaakte stekbak
en na ongeveer 4 weken hebben ze wortels. Deze gaan
dan in een potje en worden daarna nog eenmaal verpot
in een groter potje van 9 cm. Voor het stekken gebruik ik
de z.g.n. kopstekken. Ik laat er 2 bladparen aanzitten en
snij de onderkant recht af. Stekpoeder gebruik ik niet, de
onderkant gaat bij iets teveel stekpoeder al gauw dicht
zitten, de vorming van de worteltjes wordt daardoor be-
moeilijkt. Meestal gebruik ik een vloeistof die anti-schim-
mel bevat. Stekje even indompelen en dan in de stek-
grond zetten. Ik heb wel eens hielstekken en tussenstek-
ken gebruikt, dat was geen geweldig succes. De kopstek-
ken hebben het voordeel dat je er later stammetjes van
kunt maken. De meeste stekken worden in het voorjaar
weer verkocht of geruild voor een ander soort fuchsia".
Dat is trouwens ook een activiteit van onze regio, de
stekkenmarkt in de maand mei.
 
Hennie is erg handig. Hij maakt zelf hydro-hangpotten en
gebruikt daarvoor de bekende Deense pot. Deze wordt
aan de binnenzijde eerst bekleed met noppenfolie, dat
isoleert, dan worden aan de onderkant van de pot de
gaten dicht gemaakt. Vervolgens wordt er een laagje hy-
drokorrels ingelegd. Daar boven op komt een rooster,
daar weer boven op een laagje worteldoek met kleine

Aangekomen in Haaksbergen viel mij op dat Hennie en
Annie een hoekwoning bewonen met een niet al te grote
voortuin. Een kaarsrecht geknipte taxusheg vormt de af-
scheiding van zijn tuin en de straat. Eenmaal achter het
huis verwacht je toch een bescheiden kasje, dus niet.
Wel fuchsia’s: hangers, stammetjes en struiken. "Hennie
hoe doe je dat toch allemaal, al die stekken in het voor-
jaar?" was mijn eerste vraag. Een waterval van woorden
werd over me heen gestort en hij liet mij en de bezoekers
zijn geheim zien. Achter zijn volière, zijn tweede grote
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gaatjes. Er wordt voor het gieten van water een buisje
geplaatst. Dan komt de potgrond, met daar doorheen ge-
perste koemest, geen gedroogde koemest. Als laatste de

stekken. Een fijne pot voor de fuchsia’s die zo voldoende
water en voeding krijgen en goed tegen de warmte kun-
nen.
 
"Hennie, nog één ding, waar laat je van de winter toch
alle planten?" Hennie vervolgt zijn verhaal. "Die doe ik in
het fietsenhok, vorstvrij. De stammetjes worden gesnoeid
en uit de potten gehaald. Ze worden in zakken met turf-
molm gestopt en horizontaal gestapeld. De struiken en
hangers blijven gesnoeid tot het voorjaar in de potten
staan en worden in het voorjaar opnieuw opgepot".
We bedanken Hennie en Annie voor hun gastvrijheid en
vertrekken met een schat aan kennis richting de volgende
tuin.
Dat Hennie kwalitatief goede fuchsia’s heeft blijkt wel uit
de uitslag van onze onderlinge plantenwedstrijd. Hij haal-
de in de klasse Oost-Gelderland Trofee Struik met zijn
fuchsia "Perry Park" de 1e prijs. In de klasse Achterhoek
Trofee behaalde hij met zijn plant "Herdi" een 2e prijs.
 
Gerrit Koerselman.

Boekbespreking Compact Gids Kruiden
 
Wat een leuk en handig boekje, die Compact Gids Kruiden. Ik vind het jammer dat
het geen seizoen is om iets met kruiden te gaan doen (behalve ermee koken).
Toen ik het aan het bekijken was wilde ik meteen met het boekje aan het werk
gaan. Want dat is wat je onder meer met het boekje kan doen, de natuur in gaan
en kruiden gaan zoeken of planten bekijken en erachter komen waar deze plant
voor gebruikt kan worden. Voor mij ging er een wereld open. Het boekje gaat veel
verder dan de behandeling van de “gewone” huis-, tuin- en keukenkruiden. Het
boekje beschrijft niet alleen de ons bekende, niet-houtachtige planten, maar ei-
genlijk alle planten, heesters en bomen waarvan er delen óf in de keuken gebruikt
kunnen worden óf kunnen dienen voor medicinale doeleinden. De inleiding geeft
wat algemene richtlijnen voor het kweken, verzamelen en bereiden van kruiden.
Dus het gaat niet uitgebreid over het kweken van de kruiden, er staan ook geen
medicinale doseringen in of recepten hoe de kruiden te bereiden. Daar zijn andere
boeken voor.
Dit boekje behandelt per pagina een kruid. De kruiden zijn ingedeeld per familie,
maar kunnen natuurlijk ook opgezocht worden via de gewone of wetenschappelij-
ke naam.

 
Elke beschrijving van een kruid is onderverdeeld in een zeer duidelijke weergave
van de plant of van de belangrijkste kenmerken en de bruikbare delen van de
plant. Daarnaast een beknopte omschrijving van het kruid, de origine, het ver-
spreidingsgebied en de groeicondities.Tot slot wordt er van elke plant aangegeven
hoe en welk deel gebruikt kan worden.
 
Het boekje heeft een praktische plastic hoes en is in zakformaat zodat het zeer
makkelijk meegenomen kan worden, wat natuurlijk ook de bedoeling is. Tot slot
heeft het boekje een leuke miniposter waar alle kruiden op staan ingedeeld naar
kleur. Dit alles bij elkaar maakt het een ideaal boekje om naar kruiden te gaan
zoeken of om wat meer van de u onbekende kruiden te weten te komen.
 
De Compact Gids Kruiden is in oktober 2015 verschenen bij Kosmos Natuur.
ISBN 9789021560847
Prijs  € 9,99
 
Ria Nauta.
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Beukenblad effectief bij bestrijding taxuskever?

Bij een experiment met potgrond in 2008 ontdekte ik een
prettige bijkomstigheid.
 
Maar laat ik bij het begin beginnen.
Sinds enige jaren ben ik lid van de botanische werkgroep.
Ik heb meerdere planten uit de secties Fuchsia en
Hemsleyella en hier zitten lastige planten bij die vlug wor-
telrot hebben.
Afgelopen winter heb ik er maar weer eens het boek Bo-
tanische Fuchsia’s van Mia Goedman op nageslagen en
kwam tot de conclusie dat velen van ons, onder andere ik
zelf, steeds proberen om deze planten te laten groeien op
normale potgrond.
Volgens de boeken groeien veel van deze planten in oer-
wouden en bosrijke streken en ook hier valt het blad van
de bomen en groeien deze planten in de toplaag van de
grond.
Het medium waarop deze planten groeien is dus niet de
potgrond zoals wij gebruiken, maar bestaat hoofdzakelijk
uit blad.
Deze humuslaag is altijd vochtig en zeer luchtig maar
nooit nat.

 
Van 1986 tot 1995 heb ik bij de werkgroep winterharde
fuchsia’s gezeten met een proeftuin bij kwekerij Overha-
gen.
De eerste 5 jaar hebben wij de planten altijd afgedekt
met beukenblad. Hier was de vrouw van de eigenaar niet
zo blij mee vanwege de vele bladeren in haar keuken als
het waaide, dus zijn we daarmee na 5 jaar opgehouden.
Het had geen effect op het overleven, de groei en bloei
bij de test van winterharde fuchsia’s.
 
In het voorjaar van 2008 heb ik beukenblad door mijn
potgrond gemengd in een mengverhouding van 1 deel
potgrond en 2 delen beukenbladgrond voor de botani-
sche planten en voor mijn gewone planten een verhou-
ding van 2 delen potgrond en 1 deel beukenbladgrond.
Het beukenblad dat ik gebruik is NIET de toplaag, maar
de rottende laag.

Naar aanleiding van het artikel “Van de bestuurstafel”
in de Fuchsiana van december 2015 waarin op pagina
29 wordt gesproken over larven van de taxuskever
heeft de heer Hans van Aspert onderstaande reactie
gegeven over zijn ervaring met het gebruik van beu-
kenblad (redactie).

Mijn bloembakken hangen op een hoogte van 1,4 meter
en dit is schijnbaar de ideale hoogte voor taxuskevers om
hun eitjes leggen. In potten die op de grond staan heb ik
zelden of nooit taxuskeverlarven gevonden.
 
Eind oktober heb ik mijn planten uit deze bloembakken
gehaald en weer opgepot.
Normaal kom ik in deze 8 bloembakken elk jaar wel 50
tot 60 taxuskeverlarven tegen en in 2008 niet een.
Wel constateerde ik dat de grond nog erg luchtig was en
dat er een witte schimmel in de grond zat, hier hebben
fuchsia’s geen last van.
Deze schimmel is dezelfde schimmel die op de rijstkorrels
geënt is. De naam van de schimmel is Mycorrhizaschim-
mel.

        Mycorrhizaschimmel

 
Samengevat heb ik nu 3 voordelen:
1. zeer luchtige grond, waardoor ik minder wortelrot heb;
2. 1/3 minder potgrond nodig. Een leuke financiële be-
sparing;
3. tot nu toe geen taxuskeverlarven.
 
Vraag wel aan de boswachterij of boswachter of u beu-
kenblad mag scheppen.
 
Hans van Aspert
Tel.: 0263512122
e-mail: hvan.aspert@ziggo.nl
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   Januari 2016 

 

   Overleden: 

   De heer P. van Grinsven    Gemonde 
   Mevrouw A. Onderdijk-van Leeuwen  Heeten 
  

   Nieuwe leden: 

   De heer P. van den Broek           Barendrecht 
   Mevrouw E. Haaksma-Jelsma      Drogeham 
   Mevrouw M. van der Haar-Verbeek    Apeldoorn 
   De heer R. Henstra          Almelo 
   De heer P. Lub                 Apeldoorn 
   Mevrouw A.T.M. Schoonderwoerd-Groenewegen Reeuwijk 
   Mevrouw A. Swaalep-Cap       Boskoop 
   Mevrouw N. Tielbeke       Alkmaar 
   De heer E.H. Tjipjes       Koog aan de Zaan 
   De heer H. Veldhoen       Wilp 
   Mevrouw M.C. Weber       Huis ter Heide 
   De heer S. van der Wiel         Spijkenisse 
   De heer Th. Zegger          Hengevelde 
    

   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 2016: 
 

   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. 

 
   Heeft u de contributie voor 2016 nog niet overgemaakt? Doe het dan a.u.b. snel. 

   Vergeet niet uw lidnummer te vermelden want anders loopt u kans op een herinnering. 
 

   Zoals ieder jaar zijn er ook nu weer betalingen binnengekomen die niet thuisgebracht 
   kunnen worden. Heeft u dus betaald zonder vermelding van lidnummer, laat dat dan even 

   weten en graag erbij vermelden op welke datum u het bedrag heeft overgemaakt. 

 
   De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2016 betaalden zijn: 

   Mevrouw Smid                       Drachten  
   De heer G. Wevers                 Eibergen 

   Mevrouw  M. van der Wiel       Boxtel 

 
   Tiny van de Sande, 

   Ledensecretaris.  
 

Van het ledensecretariaat
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Fuchsia’s in Aquarel – 88 Aat van Wijk

‘Jessie Pearson’ Pearson (GBR) 1993
 
Halfhanger met middelgrote dubbele bloemen. Geschikt om met meerdere stekken in een basket te kweken. De plant
verdraagt geen zon maar toont intensere kleuren in het volle licht.
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 4: Programma Nieuwjaarsreceptie 2016. Groenmarkt 2016. Belangrijke data
2016. Belevenissen tussen huis en heg (23): Vuurwerk in de tuin. Interessante weetjes over Dictamnus albus ofwel de
vuurwerkplant. Symbolische en spirituele betekenis van onze geliefde fuchsia (beltsjeblom, foksiaan). Agenda 2016.
 
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 1: Uitnodiging algemene ledenvergadering op 26 maart 2016.
Notulen voorjaarsvergadering 28 maart 2015. Jaarverslag 2015. De tuin van Kees Spek. Activiteitenkalender 2016.
Verslag jaarlijkse stampotbuffet met "kunst en kitsch" gegeven door de heer Bonhof op 14 november 2015.
 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2016 met
lezing over Nova Scotia en New Foundland. Verslag regiobijeenkomst op 21 november 2015. Veredelresultaten Hans
van Aspert (13) 'Jaspers Marga'. Voor u gelezen in de BarneveldseKrant: Ampie Bouw. “On”kruiden deel 37 Taraxa-
cum officinale L.: Paardenbloem. Vogels deel 15: Boerenzwaluw Hirundo rustica. Stekmiddel van wilgentakjes.
 
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 6: Koken met Leo. Verslag ledenbijeenkomst 26 september
2015. Denk hier maar eens over na!
 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 6: Agenda 2016. Verslag ledenraadvergadering op 7 november
2015. Het is najaar. Stekken. Semi-hydrocultuur.
 
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Agenda 2016. Kerstmarkten 2015. Le-
denlijst per 31 december 2015. Haakpatroon voor fuchsia’s. Ineke’s (tuin)dagboek.
 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2016. Uitnodiging winterbijeenkomst 23 ja-
nuari 2016. Taxuskever.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 16: Lijst zelfreinigende cultivars. Bestuursleden gezocht.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 26 september 2015. Nieuwjaarsbijeenkomst
2016. Ongedierte in de fuchsia - Witte vlieg.
 
 
'Bellenpracht' (regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: Verslag snoeiochtend 10 oktober 2015. Uitnodiging nieuw-
jaarsreceptie 9 januari 2016. Stekkenverkoop 26 maart 2016. Activiteitenagenda 2016. De wensdroom van iedere
tuinliefhebber. Fuchsia in woord en beeld: 'Evy Penders'. Uitslag opentuinentocht. Rubriek Kees Betweter.
 
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Notulen extra algemene ledenvergadering 31 oktober 2015.
Verslag najaarsbijeenkomst 31 oktober 2015. Stekkenmarkt. Activiteiten 2016.
 
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) december 2015: Activiteitenagenda 2016. Botanische fuchsia's 31:
F. polyantha en F. sessilifolia. Verslag jaarlijkse snoeiochtend op 10 oktober 2015. Uitnodiging ledenvergadering
op 29 maart 2016.
 
 
Nieuwsbrief (Regio 26, Zuid-Oost Brabant) december 2015: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari 2016.
Verslag beugelmiddag 23 september 2015. Uitslag wedstrijdplant fuchsia 'Heri Candiru'.
 
 
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden Limburg) nr. 1: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op zondag
10 januari 2016. Potgronddag 13 februari 2016. Voornemen om een Fuchsiaweekend te organiseren op 16 en 17 juli
2016 in de kasteeltuinen te Arcen. Jubilarissen in 2016. Verslag van de 2e contactdag op 10 september 2015. Over-
zicht activiteiten 2016. Verslag najaarsbijeenkomst op 5 oktober 2015. De eetbare siertuin. Verzorging fuchsia's. Le-
zing succulenten. 
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Kalender

Februari 2016 
 

13    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer te Have over Praag, de stad en haar tuinen.
13    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Potgronddag.
13    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
27    Regio 11, Noord Holland Midden. Potgronddag.

 
Maart 2016 

 
09    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Jaarvergadering.
12    Regio 11, Noord Holland Midden. Jaarvergadering.
12    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering en stekkenverkoop.
12    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Stekmorgen.
14    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Jaarvergadering/ledenbijeenkomst.
14    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Jaarvergadering.
19    Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
19    Regio 8, Zuid Gelre. Algemene ledenvergadering.
19    Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering.
19    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
21    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
24    Regio 6, Oost-Gelderland. Jaarvergadering.
26    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering + verloting.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Voorjaarsvergadering en stekkenverkoop.
29    Regio 24, Midden-Brabant. Jaarvergadering.

 
April 2016 
 
02    NKvF. Ledenraadvergadering.
09    Regio 9, Noord-Holland Noord. Uitje.
16    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Bonhof uit Wapenveld over Zuidoost Azië.
30    Regio 1, Friesland. Groenmarkt 2016.
30    Regio 11, Noord Holland Midden. Stekkenmarkt.
 
Mei 2016 
 
01    Regio 1, Friesland. Groenmarkt 2016.
07    Regio 6, Oost-Gelderland. Stekkenbeurs.
07    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
07    Regio 18, Delfland. Fuchsiastekkenmarkt.
07    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Eerste contactmorgen/middag.
11    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
14    Regio 5, Twente-Salland. Zaterdagmiddag stekkenmarkt.
20    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
21    Regio 9, Noord-Holland Noord.Laatste bijeenkomst van het seizoen.
23    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
30    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
 
Juni 2016 
 
09/10 Regio 9, Noord-Holland Noord. Regionale Vriendendag.
11    Regio 8, Zuid Gelre. Barbecue.
13    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
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Juli 2016 
 
02    Regio 5, Twente-Salland. Busreis.
16/17 Regio 28, Noord en Midden Limburg. Fuchsiashow in Kasteeltuinen te Arcen.
23    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
30    Regio 17, Rijnland. Busreis.
 
September 2016 
 
10    Regio 28, Noord en Midden Limburg. 2e contactmorgen/middag.
20    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
26    Regio 5, Twente-Salland. Opening nieuwe seizoen.
 
Oktober 2016 
 
03    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
15    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
29    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2016 
 
05     NKvF. Ledenraadvergadering.
 
 
 

 Tuin met 'Awake Sweet Love'                                                                                                                       Foto: K. Poffers
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'Delta's Parade' Foto: J.C.M. Rijkers


