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   Tel.:   06-53270502 

   E-mail:  info@kwekerijzeelenberg.nl 

   Website: www.kwekerijzeelenberg.nl 

 

 

 

 

 

 

      Fuchsia’s in ruim 1200 soorten 

 

      Pelargoniums in 200 soorten 

 

      Perkplanten, Vaste planten 

 

     Potten, potgrond, mest, enz., enz.  

       

      

 
   

U bent van harte welkom op de nieuwe kwekerij! Volop keuze aan fuchsia’s, geraniums en zomerbloeiers.  

En vergeet ook onze gezellige koffiehoek niet! Even pauze, bijkletsen en weer verder zoeken! 

Kijk voor de routebeschrijving en de openingstijden even op onze website. 

Indien het wat te ver weg is voor u, kunt u natuurlijk ook de fuchsia’s via de post laten bezorgen!  

- Advertentie -

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727 
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment

3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen

Bezoek ook onze nieuwe afdeling
winterharde Fuchsia’s met

aansluitend de showtuin gratis 
te bezichtigen

                 9 en 10 september Herfstfair 
 met o.a. winterharde Fuchsiashowtuin, herfstmodeshow, 
 div. kraampjes enz. (toegang € 2,50 incl koffie/thee)
    programma zie t.z.t. onze site 

5 mrt t/m 30 juni 

1 juli t/m 29 okt

ma t/m za

wo t/m za

9:00  - 12:00  uur
13:00  - 17:00  uur

9:00  - 17:00  uur

              Let op!! andere openingstijden
             tijdens de zomermaanden
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van 2016 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag 7 september 2016 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te
Waddinxveen of e-mail: sjaak.loef@gmail.com. Gelet op het feit dat tot op heden regelmatig problemen zijn met
e-mail-adressen eindigende op @nkvf.nl wordt u verzocht NIET meer gebruik te maken van het e-mailadres eind-
redactie@nkvf.nl.
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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden,
 
Onze vereniging is een hele week aanwezig geweest in de tuinen van Appeltern.
Dit werd mede georganiseerd door Fleurig Huis en Tuin 2016. Ikzelf ben drie dagen in de tuin
aanwezig geweest, en wel zondag, woensdag en Vriendendag. Zondag en woensdag werden
gekenmerkt door regen, regen, en nog eens regen. Dit was vooral te merken aan de bezoe-
kersaantallen.
 
Maar tussen de buien door was het toch erg gezellig en werd er veel gelachen, tot we naar
huis moesten en er geen enkele auto meer van de parkeerwei af kon. Want deze was veran-

derd in een grote modderpoel. Nadat de bestuurders eerst zelf hadden geprobeerd om de parkeerplaats te verlaten,
hetgeen gepaard ging met menige modderfontein, boden de medewerkers van Appeltern hulp aan. Alle auto's werden
met behulp van een tractor naar de openbare weg gesleept en zo kon iedereen met de auto onder de modder naar
huis.
 
Op zaterdag, de Vriendendag, waren de weergoden ons wat beter gezind en was het bij vlagen prachtig weer. Dit
was ook te merken aan de bezoekers want iedereen was in opperbeste stemming. Zelf heb ik op deze dag weer heel
veel mensen uit het land mogen ontmoeten die je toch alleen op een Vriendendag ontmoet. Wat ik wel erg jammer
vond is dat de jubilarissen om diverse redenen verstek moesten laten gaan zodat de huldiging van hen niet door kon
gaan. Natuurlijk krijgt iedere jubilaris zijn gouden speld op gepaste wijze alsnog uitgereikt.
 
Onze landelijke plantenwedstrijd was dit jaar niet op onze Vriendendag. De reden hiervoor was dat deze vroeg in het
jaar was, waardoor de planten nog niet voldoende bloemen hadden.
De plantenwedstrijd wordt nu op zaterdag 10 september bij kwekerij Zeelenberg georganiseerd. Ook dit is het bezoe-
ken waard en er wordt onder andere een workshop met plantjes georganiseerd.
Onze loterijstand is ook aanwezig en ieder lid krijgt op vertoon van zijn ledenpas een prachtige fuchsiastek. Maar het
mooiste is toch dat je ook hier weer vele leden uit het land kunt ontmoeten.
 
In mijn vorige voorwoord had ik al gemeld dat ik veel zonnebrandschade bij mijn planten had.
Welnu, mijn planten hebben zich in mei en juni goed hersteld, ondanks de vele regen die hier soms met bakken uit de
hemel viel en wat bij sommige planten tot lichte waterschade leidde.
Zo hadden we bij ons in Ysselsteyn een nieuw Nederlands record. Er was in juni nog nooit zoveel regen gevallen als
dit jaar bij ons. Het landelijke record stond op 247 millimeter en wij zaten op 21 juni al op 250 millimeter regen en we
hadden nog negen dagen te gaan.
 
Dan zou je toch denken: kan het nog erger? Het antwoord is: ja. Op 23 juni is er ‘s avonds een hagelstorm over Ys-
selsteyn getrokken. Dit betekende dat er hagelstenen zo groot als tennisballen naar beneden kwamen, gepaard met
storm en ontzettend veel regen.
 
In onze woonregio is erg veel schade. Grote kassencomplexen waar geen raam meer van heel was. Ikzelf heb in de
dagen daarna de schade aan mijn huis en tuin opgenomen. Aan de bovenkant van mijn tuinkas zat geen raam meer
in. Ook mijn fuchsia’s hebben het zwaar te verduren gehad. Van mijn planten heeft 75% zware tot zeer zware schade
opgelopen. Verder was er schade aan de dakpannen van het huis en waren de platen van de overkapping aan mijn
huis allemaal stuk. Maar er was nog zoveel meer schade.
 
Ik denk maar zo: "in mijn kas zet ik nieuwe ramen, mijn fuchsia’s herstellen zich wel en ook de andere schade wordt
wel hersteld". Maar ik heb medelijden met de tuinders en agrariërs die hun hele bedrijf of oogst verloren zagen gaan.
 
Hopelijk zien we elkaar op onze landelijke plantenwedstrijd.
 
Cor van Empel.
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Van de redactie

 
Ik heb in het voorjaar een misrekening begaan. Een
mede NKvF-lid vertelde mij welke mest hij gebruikte om
zulke mooie grote planten te krijgen. Ik had daar wel
oren naar, dus heb ik diezelfde mest gehaald. Wat ik me
niet realiseerde was dat het betreffende NKvF lid een kas
heeft en dus veel vroeger kan oppotten dan ik. Vooral dit
jaar, met die koude april- en meimaand, was ik vrij laat.
De bewuste mestkorrels, die ik bij het oppotten door de
aarde heb gemengd, hadden een NPK verhouding die de
wortelontwikkeling en bladgroei bevorderde. Prachtig als
je in maart of april oppot.
Daarbij ging het een aantal weken later langdurig rege-
nen zodat ik weken lang ook geen andere mest bij kon
geven. Vandaar mijn planten die tot in de hemel groeien.
 
De beoordeling van de wedstrijdplant is pas eind augus-
tus. Ik hoop dat die dan bloeit. Dat moet bijna spectacu-
lair worden (voor mij dan). Als er nu maar geen storm
komt...
 
Gelukkig laat een aantal vroegbloeiers zoals 'Other Fel-
low', ‘Walz Jubelteen' en 'Coq au Vin' me niet in de steek.
Die beginnen net knoppen te maken en daarbij bloeien
mijn winterharden als nooit tevoren.

Het is begin juli en al mijn fuchsia’s zijn groen, heel
groen en groot, heel groot. Normaal word ik erg blij van
mooie grote groene fuchsia’s maar nu word ik er lichtelijk
bezorgd om, want er zijn nog geen knoppen te zien en
rond deze tijd bloeien normaal de meeste van mijn plan-
ten al. En ik denk dat ik wel weet hoe het komt.

Na die extreme
regenval lijkt
mijn hele tuin
wel geëxplo-
deerd. Lelies van
2,5 meter hoog,
hortensia’s die
buiten proporties
zijn geworden.
 
 
 
Het onkruid zal
wel even weel-
derig zijn ge-
groeid, maar dat
kan ik niet meer
zien of ik kan er
niet meer bij. En
wat ik niet zie
dat is er niet
toch?

 
 

 
Waar al wel vroeg in het jaar bloeiende planten te zien
waren was op de Vriendendag in de Tuinen van Appel-
tern. Hoewel deze Vriendendag uiteraard niet zo groot
was als vorig jaar en ondanks dat er geen wedstrijdplan-
ten waren en minder kraampjes, was het toch erg gezel-
lig. Helaas verdwaalde ik bij aankomst wat op het terrein,
zodat ik net de openingsspeech van onze voorzitter heb
gemist, maar hij was bereid om voor mij persoonlijk de
toespraak te herhalen.
 
Gelukkig was het die dag, op 2 buien na, droog. In te-
genstelling tot de voorgaande dagen toen het met bak-
ken uit de hemel kwam en er zelfs verschillende auto’s op
het parkeerterrein in de modder vast waren komen te zit-
ten.
 
De tuinen stonden er prachtig bij, ook de kraampjes van
Fleurig waren interessant zodat het geheel zeer de moei-
te waard was. Eén dag was eigenlijk te kort om het alle-
maal te kunnen zien.
 
Dit jaar is er ook weer een groot aantal open tuinen.
Wanneer dit nummer verschijnt, is er al een aantal ge-
weest, maar gelukkig komen er ook nog een stel. Ikzelf
heb dit jaar (gelukkig) geen open tuin, maar ik ga van
andermans tuinen genieten.
 
Ik wens u allen nog veel bloeiende maanden toe met
weinig roest.
 
Ria Nauta  'Blue Gown'                                       Foto: Ria Nauta
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Landelijke Fuchsiawedstrijden 2016

Omdat de Vriendendag te vroeg in het jaar viel om voor de hobbyist bloeiende planten te hebben, organiseert regio 8
Zuid Gelre, alsnog de Landelijke Fuchsiawedstrijden op 10 september a.s. bij Kwekerij Zeelenberg, Fazantenweg 8,
5106 RC Dongen.
Wij hopen op veel aangeboden planten, zodat er werkelijk sprake zal zijn van een wedstrijdelement.
 
Inleveren planten:       10.30 – 12.00 uur. Toon bij het inschrijven uw ledenpas en draag zorg voor een
                                                             lijstje met plantennamen en de categorie waarin u mee wilt doen.
 
Keuring:                     12.00 – 13.30 uur. Daarna mag het publiek de planten bekijken.
 
Prijsuitreiking:             14.00 uur.
 
Het wedstrijdreglement met de vijf categorieën vindt u op de website www.fuchsiavereniging.nl, doorklikken naar In-
fo-NKvF, statuten en reglementen. Het wedstrijdreglement ligt ook ter inzage bij de inschrijftafel.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Klaas van de Kamp, telefoon: 0341-491748.
 
Er zijn vijf verschillende categorieën:
 
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee.
Open wedstrijd om de mooiste fuchsia. Soort, cultivar, ouderdom, vorm, kleur of maat van de container of pot en het
aantal planten daarin of de kweekwijze van de planten zijn niet aan beperkingen onderhevig.
 
Newman cup.
Wedstrijd om de mooiste buisbloemige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van de sepalen
verhoudt van 3:1.
Aard van de hybride, ouderdom, aantal planten per pot en kweekwijze zijn niet aan beperkingen onderhevig. Pot-
maat, -vorm, -kleur, geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze categorie valt beslist de keu-
ringscommissie.
 
Mia Goedman trofee.
Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met betrekking tot de ouderdom van de
plant, vorm en kleur van pot of container en het aantal planten per pot of container.
 
Arends trofee.
Wedstrijd om de mooiste dubbele hang fuchsia. Potmaat maximaal 26 cm boven diameter. Geen beperkingen met be-
trekking tot soort cultivar, het aantal of ouderdom van de planten per pot of potkleur.
 
NKvF-bokaal.
Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de officiële cultivar in-
ventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de aanbieder een ondertekende verklaring bij de plant inleveren
waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden plant. Het jaar van introductie speelt geen rol. Er worden geen
beperkingen gesteld aan potmaat, potkleur en vorm van de plant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Het inleverpunt van de wedstrijdplanten in 2015.
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OPEN TUINEN 2016 vanaf augustus 

Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum 
en 
tijdstip 

Regio 1 Friesland 

Mevrouw T. Diever Idzardaweg 51D 8476 EM Ter Idzard 0561-688494 Zat. 06 en 
Zon. 07 

aug.  

Fam. K. Woudstra 

 

Idzardaweg 33 8476 EN Ter Idzard 0561-688335 Zat. 06 en 

Zon. 07 
aug. 

Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 8453 XJ Oranjewoud 0513-633351 Zat. 06 en 

Zon. 07 

aug. 

Fam. v.d. Veen Hoofdweg 156 Damwoude 0511-401465 Zat. 06 en 

Zon. 07 

aug. 

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

Zon. 14 
aug. 

Regio 6 Oost Gelderland 

Ineke  Wisselink Lovinkweg 24 7011 JB Gaanderen 0315-324535 13 en 14 

aug. van 

10:00 - 
17:00 uur 

Regio 7 De Veluwe 

Fam. W. Smit Camping Ysvogel  

Apeldoornseweg 60  
zomerhuisje Ysvogeltje 

399 

Voorthuizen  5 en 6 aug. 

van 10:00-
17:00 uur 

Mevrouw. B. de Jong Welgelegenweg 9 Apeldoorn 055-3668239 6 aug. van 
10:00-

17:00 uur 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 Apeldoorn 055-3668962 6 aug. van 
10:00-

17:00 uur  

Fam. J. v.d. Brink Apeldoornseweg 30 Hattem 038-4443965 Alleen op 

telefonische 

afspraak 

Regio 11 Noord-Holland Midden 

Amateur tuinders 

vereniging “Hofgeest” 

Spekkenwegje 2 2071 KC  

Santpoort-Noord 

Hans Spaans 

023-5317026 

13 en 14 

augustus. 
Meerdere 

open 
tuinen, o.a. 

van Hans 
Spaans 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum 
en 
tijdstip 

Regio 18 Delfland 

Jan van de Vlekkert Volkstuinencomplex 
“Levenslust”, tuin 84, 

Schansbaan. 

2728 KZ Zoetermeer 06-40965543 Zomer, Op 

afspraak 

Jan van den Bos Zustershof 15 Nootdorp 06-20401589 Half juni tot 

half okt. na 

afspraak 

Regio 20 Eiland van Dordrecht 

Wil en Tony Verschoor Kanaaldijk 10 4245 TX Leerbroek 0183-352608 5 aug. van 

10.00 tot 

20.00 uur. 

6 Aug. van 

10.00 tot 

16.00 uur 

Regio 23 West Brabant 

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

afspraak 

Fam. Verwijmeren Vliet 29 Prinsenbeek 076-5412419 Op tel. 

afspraak 

Regio 28 Noord en Midden Limburg 

Leo Koppens Karissteeg 4a Nederweert 0495-632131 7 augustus 
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Open tuin fam. van Genderen in Oosterwijk Open tuin fam. van Genderen in Oosterwijk

Open tuin fam. Meivogel in Krimpen aan den IJssel Open tuin fam. Meivogel in Krimpen aan den IJssel

Open tuin fam. Koek in Noordwijk Open tuin fam. Koek in Noordwijk

De verkoopstands van regio 28 tijdens de show in Arcen Toegangsweg Kasteel tijdens de show van regio 28 in Arcen
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Vlinders kijken en herkennen is 

nog immer populair. Al sinds de 

achttiende eeuw worden in 

Nederland en Vlaanderen vlinders 

bekeken en beschreven.  

In al die jaren is veel informatie 

over deze insecten verzameld. 

Vrijwel nergens ter wereld is 

zoveel kennis over vlinders 

aanwezig als in de lage landen.  

Vanaf 1950 is de achteruitgang van 

onze vlindersoorten dramatisch en 

van grote zorg. De oorzaken 

daarvan zijn divers en bij de 

meeste mensen welbekend.  

Nederland en Vlaanderen kennen 

vijf dagvlinderfamilies welke 

allemaal in deze gids worden 

beschreven.  

De beschrijvingen worden 

ondersteund door meer dan 600 

sprekende en zeer nauwkeurige 

tekeningen van vlinders in de 

verschillende levensstadia.  

Zakgids dagvlinders. 
 

 
* Auteur:      Richard Lewington  
 
* Omvang:    116 bij 190 mm 
  
* Formaat:    Handzaam formaat 
 
* Uitgeverij:   Kosmos Natuur 
 
* ISBN:         9789021561745 
 
* Prijs:          € 14,99     
 

 
Bijzonderheden over deze 

gids  

in het kort 

 
√  Handzame veldgids 

√  Actueel 

√  Gids van topkwaliteit  

√  Aantrekkelijke prijs 

De tekeningen zijn van de befaamde natuurillustrator Richard Lewington en een lust voor het oog. Ook vindt u in de 

gids heldere informatie en verspreidingenkaartjes om gericht de natuur in te trekken en op zoek te gaan. 

Tekst en bewerking: Dominicus Bergsma. 

In Memoriam, Gerrit van der Heijden.
 
Woensdag 4 mei werden we in regio 27, NO Brabant, overvallen door een telefoontje dat
's nachts in zijn slaap ons bestuurslid Gerrit van der Heijden overleden was. Dit was even
niet te bevatten, maar…..we moeten verder. Dus zo snel mogelijk de rest van het bestuur
ingelicht.
Gerrit, iemand die altijd en voor iedereen klaar stond. Kwam hij op bezoek dan was vaak
zijn vraag: nog iets te klussen of te verhapstukken?
Een druk baasje die werken niet schuwde.
Na een mooie afscheidsdienst, thuis in zijn eigen tuin, hebben velen afscheid van Gerrit ge-
nomen. Opgesteld langs zijn inrit deden we hem met z’n allen uitgeleide. Gerrit zijn (laatste)
wens binnen het bestuur was om de ruilmiddag na een paar jaar weer in ere te herstellen.

Op verzoek van zijn vrouw Annie hebben we dat graag door laten gaan. En Gerrit: het werd op 28 mei een groot
succes. Voor jou, Gerrit, namens het bestuur van regio 27 NO Brabant, dank voor alles wat je voor onze regio hebt
mogen betekenen.
 
Namens het bestuur, Jan de Visser, voorzitter.

Boekbespreking: Zakgids dagvlinders
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En we beginnen deze serie met het o zo gewone Muur,
ofwel met de officiële Nederlandse naam Vogelmuur. Ie-
dereen kent het, maar heeft u het wel eens van dichtbij
bekeken? Het kleine bloemetje met 5 puntige kelk- en
kroonblaadjes als een klein sterretje, vandaar de Latijnse
geslachtsnaam Stellaria. Deze kleine kroonblaadjes zijn
ook nog eens bijna in tweeën gedeeld. De bloempjes zijn
vrijwel het hele jaar aanwezig. Vroeger was dit plantje in-
gedeeld bij een geslacht “Alsine”, waartoe een kleine (mi-
nor), een middelste (media) en een grote (major) be-
hoorden. Vandaar nog de naam media. De bloemknop is
sterk behaard. Het bloempje gaat alleen open als de zon
schijnt, vandaar dat het vroeger ook wel als weerprofeet
werd gebruikt. Maar het is eigenlijk meer een aanduiding
van de weerssituatie op dat moment.
 
Het plantje begint vanaf de voet al sterk te vertakken
met liggende of opstijgende ronde stengels. Bekijkt u die
stengels eens van dichtbij, dan ziet u langs elk stengellid
één rij haren, die per lid van stand verschilt. Het is een
kenmerk van deze soort. De bladeren zijn lichtgroen, ei-
rond met een spitse top.
 
Het één-, soms tweejarige plantje komt op allerlei be-
bouwde en onbebouwde gronden voor. Vooral als de
grond net geschoffeld is, kiemt het zaad geweldig en is

“On”kruiden. 1. Stellaria media: Vogelmuur.

Onkruiden. Wat zijn dat? Veel mensen noemen alles wat
in het wild groeit een onkruid. Als dat zo is, dan moet het
grootste deel van Nederland goed geschoffeld worden,
want dan staat er nogal wat onkruid. Nee, een betere de-
finitie voor onkruid is: een plant die staat op een plek
waar jij hem niet wil hebben. Dan is één en hetzelfde
plantje op het ene moment een kruid en op het andere
moment een onkruid. Zelfs een opkomende Fuchsia kan
dan onkruid zijn. Over dat soort plantjes wil ik u wat ver-
tellen. Plantjes die iedereen wel kent en in zijn tuin te-
genkomt, maar waar toch nog best wat over te vertellen
valt.

Muur één van de eerste die daar begint te groeien. Het
houdt wel van humeuze, bemeste grond. Daar doet hij
het het best. Dus, in uw tuin.
 
De plant is vooral bekend als vogelvoer, zowel het groen
als het zaad, daardoor kreeg het de naam Vogelmuur.
Dodonaeus schreef al: ”Kleijne muer is bequam om de
voghelkens diemen in kleyne kevien oft huyskens houdt,
te verquicken ende te vermaken, soo wanneer die onlus-
tigh zijn ende niet eten en willen oft en konnen”.
 
Dat het een lastig onkruid is blijkt ook uit de naam
Kruup-deur-den-tuun. Het plantje heet verder nog: Ge-
wone muur, Gemene muur, Kleine muur, Kruipende
muur, Stermuur en Witte muur. Verder nog Vogelmuur,
Ganzenmuur, Vogelkruid en Vogeltjeszaad.
Naast Muur komt ook de naam Mier voor, of Witte mier
en in Limburg Meer. De naam Mier komt waarschijnlijk
weer van het Duitse Miere. Dit Miere hangt samen met
de stam ‘ma’ of ‘mei’ dat klein of nederig beduidt. Dus
een klein en nietig plantje. Bij H. Bock (zestiende eeuw)
komen we hem weer tegen als Meyer en in de ‘Hortus
Sanitatis’ (1492) als Myer. In het Duits komen we hem
verder tegen als Vochelmier, Mir, Mer en Mür.
 
Andere namen die duiden op vogelvoer zijn: Hoensmoes,
Hinnebeet en Hoenderbeet. Een Latijnse benaming uit de
zestiende eeuw was Herba morsus gallinae ofwel Hoen-
derbeetkruid. Men gaf het plantje vooral aan hoenders
omdat men dacht dat het de eierleg zou bevorderen.
P. Nylandt noemt de plant in 1682 Hoender-bete of Mor-
sus Gallinae. In het Engels wordt hij wel Chickweed ge-
noemd, omdat de kuikens ermee gevoerd werden.
 
Omdat het plantje zoveel zaden voortbrengt, heeft het in
het Duitse Pfalzgebied de naam Milliardekraut gekregen.
Ook heeft het in Zeeland wel de naam Hoenderdarm
(Zeeuws-Vlaanderen) of Eendendarm (Walcheren). Dit
slaat op de kruipende, darmachtige door elkaar kronke-
lende stengels. Hildegard von Bingen (ca. 1150) schreef
al over Hunesdarm of Hunsdarm.
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Dat het veel op het erf voor komt zie je nog in de Gro-
ningse naam Aarf of Aarve. In dit geval Vogeltjesaarve en
een verbastering luidde Vogeltjeshave.
 
In de geneeskunde werd Muur wel gebruikt bij ontstoken
ogen, tering en blaas- en nierziekten. Volgens Dodonaeus
werd het sap wel gebruikt bij ontstekingen van de lever.
En “ghesoden in olie van Camille ende op den buyck ge-
leydt” gebruikt bij darmkrampen. En nog vele andere toe-
passingen.
 
Wist u dat Vogelmuur ook heel goed eetbaar is? Je kunt
het verwerken in sla of soep. Maar je kunt er ook een
stamppot van maken. De smaak is zacht nootachtig.
 
Uiteindelijk blijkt dus dat zo’n gewoon plantje eigenlijk
een geweldenaartje is.
 
Henk Hoefakker.
 

Mieke Meursing Trofee 2016

worden roept het hoofdbestuur u op om ook voor 2017
foto’s in te sturen. Ook dan zal de uitslag bekend ge-
maakt en de Trofee uitgereikt worden tijdens de Vrien-
dendag.
 
De foto’s dienen afgedrukt op het formaat 13x18 cm te
worden ingezonden. Ze blijven eigendom van de NKvF en
kunnen voor verenigingsdoeleinden gebruikt worden. Per
lid kunnen maximaal 3 foto's worden ingezonden.
 
Voor de wedstrijd van het jaar 2017 dienen de foto’s 
vóór 1 maart 2017 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. U maakt kans op een mooie trofee. Uiteraard behoe-
ven het geen foto's van 2017 te zijn. U kunt rustig uit uw
collectie oudere foto's putten.
 
Namens het hoofdbestuur,
Cor Boom.

Voor de Mieke Meursing Trofee ontvingen we dit jaar 11
inzendingen van 3 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. De winnende foto heeft
3 van de 9 stemmen gekregen. De overige stemmen
waren voor een vijftal andere foto's.
 
De Mieke Meursing Trofee 2016 is, net als in 2015, ge-
wonnen door dhr. T.J. Hop uit Harderwijk. De uitreiking
heeft inmiddels plaatsgevonden tijdens Vriendendag op
zaterdag 18 juni in de Tuinen van Appeltern. Alle inge-
zonden foto’s zijn daar ook weer tentoongesteld. De win-
nende foto is bij dit artikel geplaatst.
 
Omdat de Mieke Meursing trofee jaarlijks uitgereikt zal

Foto Mieke Meursing Trofee 2016               Foto: Teun-Jan Hop

Mieke Meursing Trofee 2016   Foto: Teun-Jan Hop

13



F. nana F. pringsheimii 80-552
F. steyermarkii F. triphylla
F. wurdackii F. pachyrrhiza
F. verrucosa F. cyrtandroïdes
F. furfuracea F. macrophylla
F. mathewsii F. orientalis
F. pallescens  

Botanische groep: oproep
 
Eén van de doelstellingen van de botanische groep is het verzamelen en in stand houden van botanische fuchsia's. De
leden van de groep doen dit met veel inzet. Van de soorten die verloren dreigen te gaan worden onderling stekken
uitgewisseld, maar ondanks deze inzet zijn er de afgelopen jaren toch soorten verloren gegaan.
Wij vermoeden dat er bij leden van de NKvF, die naast cultivars ook species in hun collectie hebben, nog soorten zit-
ten die bij de botanische groep verloren zijn gegaan.
Wij willen u bij deze het volgende vragen: heeft u toevallig één of meerdere soorten uit onderstaande lijst?
 

Zo ja, wilt u dan contact opnemen met Jan de Groot, tel. 0525-682564 of met andere leden van de botanische groep?
Uiteraard proberen wij ook via buitenlandse zusterverenigingen en liefhebbers onze collectie op peil te houden of uit
te breiden.
 
Botanische groep: bijeenkomst
 
De botanische groep zal haar zomerbijeenkomst houden op zaterdag 27 augustus 2016, aanvang 10:30 uur bij
fam. H. Westerhuis, Arnhemsestraat 24, 6991 AN Rheden, tel. 026-4953209, e-mail henk@hwfotografie.nl.
Vergeet niet om bij verhindering u tijdig af te melden. Dit kan bij Henk Westerhuis of bij de secretaris van de botani-
sche groep.
 
Beschrijvingsgroep
 
Vorig jaar hebben diverse leden de beschrijvingsgroep verlaten. Wij hebben inmiddels enkele leden bereid gevonden
om het stokje van de vertrokken leden over te nemen. Zij willen deze UTC-groep nieuw leven in blazen, maar kunnen
zeker nog steun gebruiken.
Denkt u misschien: ik wil wel weten wat dit allemaal inhoudt. Wij kunnen u vertellen dat het een leuke aanvulling is
op uw fuchsiahobby, die u thuis kunt doen, Geïnteresseerd? Laat het ons dan weten. Wij willen u graag vertellen wat
het beschrijven van fuchsia's zoal inhoudt. Informatie bij: Jan de Groot, tel. 0525-682564.
 
BCK: keuringen
 
De eerste keuring van 2016 is inmiddels al geweest. De tweede keuring zal gehouden worden op zaterdag 13 augus-
tus. Aanvang keuring 10:15 uur. Planten kunnen vanaf 09:00 uur worden aangeleverd.
De derde keuring wordt gehouden op zaterdag 3 september. Ook deze keuring begint om 10:15 uur en de planten
kunnen ook hier vanaf 09:00 uur worden aangeboden.
De keuringen worden gehouden in:
Wijkcentrum “de Schakel”, Soestdijkseweg 49b, 3732 HD De Bilt.
Het wijkcentrum ligt achter de Immanuelkerk.
Ingang en parkeren aan Laan 1813. De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij Coen
Bakker (tel. 0255-535007).
U moet de planten die u wilt laten keuren aanmelden bij de voorzitter van de BCK. Dit is Coen Bakker,
tel. 0255-535007. Dit dient te gebeuren uiterlijk één week voordat de keuring plaatsvindt.
 
Winterharden studiegroep/Veredelingsgroep
 
Deze groep zal op zaterdag 1 oktober 2016, aanvang 10:30 uur, weer bij elkaar komen.
De bijeenkomst zal worden gehouden in Heerde bij Kwekerij van der Velde, Borchgraverweg 3a.
 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)
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'Red Spider', Reiter 1946 US. AFS nr.: ---
Afstamming onbekend

 
 
 
 
 
Victor Reiter uit San Francisco bracht samen met zijn zoon tenminste 90, veelal nog populaire,
 
cultivars op de markt, waaronder de opvallende hangende triphyllahybride 'Mantilla' uit 1948
 
die AFS nr. 1 draagt. Dat 'Red Spider' uit 1946 geen registratienummer heeft spreekt voor
 
zichzelf. Het allereerste Reiter-succes stamt uit 1939 toen senior al redelijk op leeftijd was. We
 
kunnen stellen dat junior een waardig opvolger was. De naam van de plant zou, gezien de
 
overheersende donkerroze kleur van de bloemen, beter Rose Spider kunnen zijn, maar het is
 
niet daarom dat Leo Boullemier in zijn cultivar en species lijst opmerkt dat de naam 'Red
 
Spider' (rode spint) een kwalijk handicap voor deze cultivar vormt. Natuurlijk slaat het spider in
 
de naam op het spinachtige uiterlijk van de rijpe bloem. In de loop van de tijd kwamen er meer
 
fuchsia's van het spidertype zoals 'Fiery Spider'. 'Red Spider' is één van de toch wel zeldzame
 
echte hangers binnen het fuchsiasortiment. Natuurlijk zijn minder slappe hangers ook als
 
hangplanten op te kweken, vaak met kunst en vliegwerk, zoals dat in Australië wordt gedaan
 
met stukjes lood aan de nog jonge twijgen. Maar dat is bij een echte hangfuchsia als 'Red
 
Spider' beslist overbodig. Het is niet nodig u te vertellen dat het maken van een kroonboompje
 
van een dergelijke cultivar echt monnikenwerk is, maar het is mogelijk en levert een
 
treurfuchsia op. Onze losbladige cultivarlijst stelt dat van 'Red Spider' een mooie hangbak is te
 
maken voor in de volle zon, ook door minder ervaren liefhebbers. 'Red Spider' werd zowel als
 
zaadgever als pollendrager tot in de huidige tijd veelvuldig gebruikt door vooral Belgische
 
veredelaars.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Red Spider' Foto: Dominicus Bergsma



'Trailing King' Foto: Dominicus Bergsma



'Trailing King', Brown D. US. AFS nr.: ---
Afstamming onbekend

 
 
 
 
 
 
 
 
De wat ongewone toevoeging van "D" achter de naam van de kweker is hier noodzakelijk
 
omdat er nog twee kwekers met die naam uit het Verenigd Koninkrijk bekend zijn. Del Brown
 
uit Washington heeft slechts 1 cultivar geïntroduceerd, maar dat was wel een blijvertje. Dit
 
vooral omdat het een slappe hanger betreft, die vanuit een hangbak een cascade van kleine
 
vrolijk gekleurde enkele bloemen kan produceren. Deze toch zeker aantrekkelijke cultivar is
 
volgens mijn gegevens nooit als ouderplant voor veredeling gebruikt, wat vrij zeker betekent
 
dat de plant steriel is. Er is wat verwarring in verband met de naamgeving. Volgens Leo
 
Boullemier zou er in Nederland een cultivar 'Trailing Queen' zijn die identiek is aan 'Trailing
 
King'. De echte 'Trailing Queen' van de Deen Kohene lijkt weer sterk op 'Balkonkönigin', die in
 
Engeland 'Balkon' heet. Ik denk dat dit probleem zich inmiddels wel heeft opgelost, waarbij
 
komt dat de echte 'Trailing Queen' niet lijkt op de hier behandelde plant. Daarbij komt de inzet
 
van onze Beschrijvingsgroep, die veel heeft gedaan om dergelijke problemen uit de wereld te
 
helpen. 'Trailing King' vraagt een plekje in de volle zon. Ik hoef u niet te vertellen dat ook deze
 
slappe hanger slechts met veel kennis en moeite tot een kroonboompje met hangende takken
 
is te vormen. Enten op een stevige onderstam lijkt me een optie voor iets heel aparts.
 
 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.

18



 
 

 
 

 

 
 

 
   Juli 2016 

 

   Overleden: 
 

   Mevrouw R. Hesen-Vervuurt Horst 
 
  

   Nieuwe leden: 
 

   Mevrouw S. Blom Hoofddorp 
   Mevrouw A. Bongers Zwolle 

   Mevrouw J. Graveland Nieuwerkerk aan den IJssel 
   De heer P. Heijen  Assendelft 

   De heer P. van Housselt Herwijnen 

   De heer G.J.J. van Lis  Utrecht 
   De heer R. Mantel Krommenie 

   Mevrouw E. Molenaar-Verduin Uitgeest 
   Mevrouw C.M. Orij Oudorp 

   Mevrouw S. Schön Purmerend 

   De heer J. van Schriek  Doetinchem 
   De heer A. Vosse Assendelft 

   Mevrouw M. van Vuure Edam  

 
    

   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. 

 
    

   Tiny van de Sande, 

   Ledensecretaris.  
 

Van het ledensecretariaat
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Product of Holland CCIII 

Ooit, toen onze fuchsiawereld nog jong was, begon het in
het westen, dicht bij de bakermat van de NKvF: het Vere-
nigd Koninkrijk. Het is goed dat te bedenken als u de
Britten mocht veroordelen wegens hun Brexit. We heb-
ben daar nog steeds goede vrienden. Onze nog jonge
vereniging was een sjieke club van dames en heren die
ook in het toen al volle deel van Nederland een redelijke
tuin tot hun beschikking hadden. Kleine luiden hadden
over het algemeen geen ruimte om een grote collectie
onder te brengen en daar ging het om. Hoe vaak werd
mij niet gevraagd hoeveel fuchsia's ik wel had en dat liep
bij een veredelaar met veel zaailingen, waarvan er maar
een paar goed werden gevonden, al gauw in de vele hon-
derden. Zo kwam ik altijd goed weg.
 
Toch waren er uitzonderingen. Er was een dame die in
Amsterdam op een bovenhuis woonde en het moest doen
met haar balkon en een winterberging onder haar bed in
een niet verwarmde slaapkamer. Zij was ook een echte
liefhebber. Tekenend voor die tijd was de aversie van
kweker van Wieringen uit Voorhout ten opzichte van de
"dames". Hij had een inzending op de Nationale Tentoon-
stelling in Rotterdam Blijdorp. Toen ik hem daar aantrof
was hij razend op de dames, die het daar voor het zeg-
gen hadden, omdat hij uit zijn stand geen stekken mocht
verkopen, omdat dat er zo slordig uitzag. Ik weet niet of
het daardoor kwam, maar toen ik samen met Anna von
Oven, die mij veel over fuchsia's geleerd had, naar zijn
kwekerij kwam om wat toen nog vrij zeldzame planten te
kopen moest Anna eerst een soort examen afleggen voor
die mogelijkheid voor haar openstond.
Ze slaagde, gezellig bij een kopje koffie en later werden
ze de beste vrienden. Vooral de hang naar steeds grotere
fuchsiacollecties maakte het voorspelbaar dat de liefheb-
berij zich zou verplaatsen naar gebieden met meer ruimte
en betaalbaarder grond. In het begin hadden we alleen in
Zuid-Holland met van Wieringen in Voorhout, Kooyman in
Voorschoten en Zeelenberg bij Den Haag al drie gespeci-
aliseerde fuchsiakwekerijen, terwijl ik me alleen Johan de
Groot uit Heerde voor de rest van Nederland herinner.
Dat veranderde uiteraard. Van Wieringen werd oud zon-
der opvolger, Kooyman ging failliet en recent verhuisde
Zeelenberg naar de goedkopere gronden in Brabant. Met
de Nationale Tentoonstellingen gebeurde het zelfde. Zo
waren die in 1966 in Leiden, in 1968 in Elshout bij Haar-
lem en in 1970 in Rotterdam. Daarna kwam het midden
van het land aan de beurt met het slotpark van Zeist in
1975, 1985 en 1995 met daar tussen de verwachte ver-
schuiving naar het oosten: Berg en Bos bij Apeldoorn in
1980 en Ruurlo in 1990. Alleen door geldgebrek kwam de
laatste N.T. 1999 terug naar het westen waar een sa-
menwerking met de "Zomerhof" in Lisse voordeliger was.
Het veranderen van een toch al duur kasteelpark in een
fuchsiashow met alles er op en er aan is uiteraard niet
gratis en men moet maar hopen dat het bezoekersaantal
groot genoeg is om de kosten te dekken.

Zo kwam mijn voorspelling van een "vlucht" naar het
oosten uit en raken veel activiteiten als gevolg van de ge-
vorderde leeftijd buiten mijn bereik. Maar er is een licht-
puntje waardoor de bakens misschien weer verzet wor-
den. Voor veel ouderen is het gesleep met grote potten

Wat is wijsheid...                                      Foto: H.J. de Graaff

met fuchsia's steeds moeizamer en dan heb ik het niet
over het jaarlijks verpotten. 
En het staat als een paal boven water dat onze vereni-
ging vergrijst. Je kunt natuurlijk stoppen met de liefheb-
berij en achter de verfoeilijke geraniums, wat eigenlijk
pelargoniums zijn, gaan zitten of postzegels gaan verza-
melen. Voor mensen die echt verknocht zijn aan de fuch-
sia is er maar één oplossing: winterharden en daarvoor
biedt natuurlijk het westen de beste mogelijkheden. Ik
betreur het dat ik afgelopen winter mijn collectie op een
enkele na niet gewoon buiten heb gelaten. Zelfs een
kleinbloemige petunia in een hangbak overleefde het in
de tuin dankzij de warmte van de Noordzee. Ik durf het
niet te voorspellen, maar een gedeeltelijke terugkeer van
onze liefhebberij naar het minder koude westen van het
land is niet onmogelijk. De verbinding van de Verede-
lingsgroep met de Winterhardengroep kan een vingerwij-
zing zijn.
 
Lisse, 4 juli 2016.                                   H.J. de Graaff. 
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Vriendendag 2016 
 
Beste fuchsiavrienden, 

 
Wat een groot bloemen- en tuinfestijn zou worden is voor een groot deel letterlijk en figuurlijk in het water 

gevallen. 
Fleurig 2016 had er zich veel van voorgesteld en de tuinen van Appeltern hadden er alles aan gedaan om 

er iets moois van te maken. 

Ook wij hadden alles goed voorbereid. Een prachtige stand hadden we ingericht, maar helaas, de 
weergoden waren ons niet goed gezind. 

Vrijdag 10 juni hadden Tiny en ik aangegeven hoe onze stand er uit moest komen te zien. 
Zaterdagmorgen om half negen kwamen onze hulptroepen uit regio 27 en 24 helpen om alles op te 

bouwen en in te richten. 

Mies Habraken uit regio 24 had gezorgd voor ongeveer 80 bomen, struiken en mooie hangers. Zo vroeg in 
het seizoen stonden ze er al prachtig bij. 

 
Ook Yvonne de Hoog-Zeelenberg 

richtte een mooie verkoopstand in 
en van haar mochten we ook nog 

een groot aantal planten lenen. 

Vol goede moed begon iedereen 
op zondag 12 juni aan het mooie 

gebeuren Fleurig 2016 en onze 
fuchsiahappening. 

Echter, het weer liet ons allen in 

de steek. De regen plensde 
gedurende driekwart van de dag 

op alle mooi ingerichte stands van 
Fleurig en van ons. 

Maar vol goede moed gingen we 

verder en veel leden, onder 
andere van regio 24 en 27, 

kwamen ons iedere dag helpen 
om de stands weer te bemannen. 

 
Bijna iedere dag waren er weer plensbuien, maar dat kon de pret niet drukken en we konden toch ondanks 

het slechte weer veel bezoekers informatie geven over onze hobby. De fuchsiadokter kon zijn adviezen 

kwijt, de informatiestand had voor ieder die het weer trotseerde wel een verhaal. Onze webmaster Germ 
was van alle markten thuis en maakte met iedereen een praatje en sprak ieder goede moed in dat na de 

regen de zonneschijn komt. 
 

De medewerkers van de loterijstand wisten ook nog vele leuke prijzen uit te delen aan de winnaars van de 

loterij, zodat de onkosten van de prijzen terug verdiend werden. We hadden zelfs een kleine winst. 
Ook de bibliotheek van de NKvF presenteerde zich drie dagen met hun boeken en de mooie kaarten van 

Joke Koek.  
 

Yvonne van kwekerij Zeelenberg schrok niet van het slechte weer en begon iedere dag weer met frisse 
moed om hun prachtige planten aan de man te brengen. Zelfs een groep Chinezen was haar goed gezind 

en over het resultaat van deze dagen was ze uiteindelijk toch best tevreden. 
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Vriendendag 

 

Zaterdag 18 juni, onze Vriendendag. Het 
zonnetje begon weer te schijnen en zoals 

eerdere jaren zag het er naar uit dat het weer 
een mooie zonnige dag zou worden.  

Om half twaalf opende Cor van Empel de 

Vriendendag en heette iedereen welkom. 
Er kwamen weer meer bezoekers en ondanks 

een enkele bui is het toch weer een gezellige en 
leerzame dag geworden.  

Veel fuchsiavrienden mochten we weer 
begroeten en een ieder was vol lof over de 

mooie stands die we ingericht hadden. 

 
De fotowedstrijd. Deze was de hele week te zien in het Oranjerie restaurant, bracht weer mooie kiekjes en 

voor onze jury was het een hele klus om de winnaars uit te kiezen. 
Om 15:30 uur maakte Cor Boom de uitslagen bekend. 

 

 
De Mieke Meursingtrofee ging weer naar Teun-Jan Hop. 

 
Categorie algemeen: 

 
1e De heer Achterkamp  augustus 2015 

2e Mevrouw M. Poffers  tuin fam. Poffers 

 
Categorie close-up: 

 
1e De heer H. Rijkers  ‘NKvF 50’ 

2e De heer J. Wagemans ‘Ashley’ (zie foto) 

 
 

Deze dag mochten we ook veel bezoekers van Fleurig welkom heten en er was veel belangstelling voor 
onze mooie hobby, de Fuchsia. 

 

De stand van de UTC kon ook veel informatie kwijt over winterharde en botanische fuchsia’s en over de 
veredeling van fuchsia’s. 

 
De fuchsiadokter kon zijn verhaal weer kwijt en onze webmaster stond weer voor iedereen klaar. 

 
De loterijstand had een goede dag, we moesten zelfs prijzen aanvullen. 

 

Onze Vriendendag is, ondanks het vroege tijdstip (18 juni) en het onzekere weer, een geslaagde dag 
geweest, waar we met voldoening op terug kunnen zien. 

 
Zondag 19 juni, de laatste dag van de moesson, maakte nog voor iedereen wat goed. Het was mooi zonnig 

weer en het bezoekersaantal kon toch nog positief bijgesteld worden. 

Terug kijkend op onze Vriendendag en de fuchsiahappening in Appeltern: het weer was de grote 
spelbreker, maar de gezelligheid onder elkaar van degenen die aanwezig waren om te helpen was 

optimaal.  
 

Bedankt, de mensen van regio 24 en 27 en het HB (met aanhang) voor jullie inzet tijdens deze dagen. 
Mies Habraken, bedankt voor jouw planten die we in Appeltern mochten hebben. 

Ook dank aan de mensen van Appeltern die al die dagen klaar stonden om ons weer veilig van de 

parkeerplaatsen op de weg te helpen. 
Tiny en Joke, bedankt voor het verzorgen van de inwendige mens. 
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Onze landelijke plantenwedstrijd 2016: 

 
Zaterdag 10 september houden we onze 

jaarlijkse landelijke plantenwedstrijd bij 

kwekerij Zeelenberg in Dongen (N.Br). 
Zoals andere jaren zal regio 8 dit weer gaan 

organiseren (meer hierover op pagina 7 van 
deze Fuchsiana). 

Hopelijk zullen veel leden hun planten 

aanbieden voor deze keuring. Dit is toch 
weer ieder jaar een mooie activiteit die we in 

ere moeten houden voor onze 
fuchsiavrienden. 

 
 

UITNODIGING 

Bij deze nodigen wij als NKvF onze leden uit om een dagje te vertoeven bij kwekerij Zeelenberg in Dongen. 
We gaan op 10 september verschillende activiteiten organiseren om het voor iedereen een mooie en 

aantrekkelijke dag te maken. 
 

Het programma op 10 september 

 
Vanaf 10:00 uur heeft kwekerij Zeelenberg voor de leden van de NKvF open huis op hun prachtige 

kwekerij in Dongen. Niet alleen vele soorten fuchsia’s sieren hun bedrijf, maar vele andere soorten planten 
staan tentoongesteld, zowel binnen als buiten. Zeer de moeite waard om een paar uur rond te wandelen. 

 
���� Keuring: De wedstrijdplanten worden gekeurd door regio 8 en zijn daarna te bezichtigen voor het 

publiek.   

In de loop van de middag wordt de uitslag bekend gemaakt en vindt de 

uitreiking van de prijzen plaats. 
 
���� Workshops: Nazomerworkshops met plantjes door Yvonne de Hoog-

Zeelenberg. 
Wilt u een mooie nazomerse plantencreatie maken, sluit je dan aan bij 

Yvonne en ga dan samen met haar aan de slag om een mooie creatie 
mee naar huis te nemen.  

Deelnamekosten € 20,00 incl. planten en materiaal. 

 
���� Workshop UTC: Zij geven u graag informatie over het hebben en 

houden van fuchsia’s. Zoals stekken, toppen, snoeien, winterberging, 

ziekten en plagen. 
 
���� Loterijstand: In onze loterijstand zijn weer mooie prijzen te winnen.  

Waag een gokje en wie weet mag u een leuke prijs uitzoeken. Altijd prijs bij aankoop van 5 loten. 
 
���� FUCHSIASTEK: Ieder lid dat komt krijgt namens de NKvF op vertoon van de ledenpas een mooie 

fuchsiastek uitgereikt. 

        
Hopelijk mogen we veel leden begroeten. In Appeltern was de regen de grote spelbreker, maar in Dongen 

zijn we niet van het weer afhankelijk. Zowel binnen als buiten is er veel te zien. Alles is dus aanwezig om 
er samen weer een mooie en interessante dag van te maken. De koffie staat klaar. 

        

Namens het HB, 
Tiny van de Sande en Huub Steeghs. 

 
Voor informatie: Tiny van de Sande, ironka@home.nl, tel.: 041-1631591. 

   Huub Steeghs, huub.steeghs@hetnet.nl, tel.: 077-4672339. 
 

Adres Kwekerij Zeelenberg: 

Fazantenweg 8, 5106 RC Dongen, tel. 06-53270502 | info@kwekerijzeelenberg.nl 
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Fuchsia regia (Gerrit), de voor- en nadelen

'F. regia (Gerrit)'                                  Foto: Hans van Aspert

De Fuchsia regia's zijn niet bij uitstek de meest geliefde
planten vanwege hun slungelige en slecht vertakkende
groei, ook de bloei laat vaak te wensen over.*
 
In 1988, bij het aanvaarden van de opdracht onderzoek
te doen naar winterhardheid van fuchsia’s, zijn er ver-
schillende Fuchsia regia's aangeplant op het proefveld en
in de privétuin van Gerrit van Veen.
Deze planten waren afkomstig uit zaad dat door Paul
Berry was verzameld in Brazilië en naar Nederland opge-
stuurd. Het zaad werd gezaaid en opgekweekt door
Maarten Appel in 1987 en hij heeft de plantjes onder
nummer meegenomen naar een bijeenkomst bij Drude
Reiman.
Men mocht planten meenemen. Al deze planten hadden
een eigen nummer. Maar zoals verwacht wilden maar
weinig leden deze planten hebben en toen heeft Gerrit
van Veen het restant meegenomen om aan te planten op
het proefveld winterharden. Enkele afwijkende planten
werden in zijn eigen tuin aangeplant.
De planten op het proefveld zijn na een paar jaar verwij-
derd omdat ze niet aan de verwachtingen voldeden qua
groei, uiterlijk en waren lang en slungelig.
 
In 2006 viel mijn oog op een plant bij Gerrit van Veen in
de tuin. Dit was één van deze zaailingen. Ik dacht eerst
dat het Bernisser Hardy was, maar Gerrit zei dat het een

F. regia was uit het zaad van Paul Berry. Wat opvalt aan
deze plant is dat hij NIET slungelig is maar zeer compact
en bossig. Het kaartje met het nummer was niet meer te
lezen. Omdat de plant verspreid werd is de naam F. regia 
(Gerrit) er aan verbonden zoals ook gebeurd is bij
F. paniculata (Reiman) en F. brevilopis (Tiny).
 
Ik heb er destijds stekken van genomen voor het verede-
lingsproject van de toen net opnieuw opgerichte winter-
harden groep. De plant is namelijk zeer goed winterhard
en geeft dat ook door aan de nakomelingen.
 
In eerste instantie heb ik de plant met zichzelf bestoven,
het zaad uitgezaaid en op rijen uitgeplant om te kijken of
de eigenschappen van de plant zouden veranderen. Dit
was NIET het geval. Er waren op 81 planten 3 afwijkin-
gen, namelijk twee planten met een roze kroon en een
plant die twee keer zolang was maar wel bossig. Dit ver-
telde mij dat de plant zeer waarschijnlijk een echte bota-
nische fuchsia is, en dat het verhaal van Gerrit klopt. Er
zou nog onderzoek naar gedaan worden maar dit is nooit
uitgevoerd.**
 
Verdere veredelingsprojecten met deze plant leerden dat,
als hij als moeder gebruikt wordt, dat het stuifmeel van
andere fuchsia’s weinig invloed heeft en dat de zaailingen
uit deze kruisingen niet interessant zijn, maar als je het
stuifmeel van F. regia (Gerrit) gebruikt op bij voorbeeld

'Jaspers Hardy Dream'                          Foto: Hans van Aspert
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Gerharda’s Panache, er leuke planten uit komen die ook
nog eens winterhard zijn, zoals Jaspers Hardy Dream (zie
foto).
Ook zaailingen van Göttingen x F. regia (Gerrit) zijn win-
terhard, zoals Jaspers Hardy Redpipes.
Zaailingen van F. magdalenae x F. regia (Gerrit) zijn win-
terhard maar al deze planten zijn halfhangers dus niet te
gebruiken als winterharde plant (zie foto).
Soms geeft F. regia (Gerrit) als moeder toch een mooi re-
sultaat: Jaspers Hardy King. Ik knip de plant elk jaar 10
cm boven de grond af. Aan het eind van het jaar, okto-
ber, november, is de plant dan weer 1,90 x 2,10 meter
hoog en breed.
De kleur van F. regia (Gerrit) is niet makkelijk te door-
gronden als je de eigenschappen van de plant wilt be-
houden, maar ik heb bewezen dat andere vormen wel

'Jaspers Hardy Redpipes'                       Foto: Hans van Aspert

'Jaspers Hardy King'                             Foto: Hans van Aspert

mogelijk zijn. Wat te denken van vormen zoals winterhar-
de opstaande en winterharde microphylla’s.
Ziektes zie ik nooit in F. regia (Gerrit) en dat is ook niet
te verwachten, F. regia's hebben ten opzichte van
F. magellanica uit de zelfde sectie, harder blad.
Van F. regia (Gerrit) is makkelijk een kroonboom te
maken al zal de stam nooit erg dik worden. Zie de eerste
foto in dit artikel. De plant is 5 jaar oud.
 
* Er zijn 3 botanische regia-soorten door P. Berry be-
schreven: F. regia subsp. regia , F. regia subsp. reitzii en
F. regia subsp. serrae. Ze zijn o.a. zo onaantrekkelijk
omdat ze vrij laat bloeien. In de natuur hybridiseren ze
vaak. Vooral F. regia subsp. regia is erg variabel. In de
natuur komen zowel planten voor met 44 chromosomen
als planten met 88 chromosomen.
 
** Ik ben eens op zoek gegaan in mijn archief om te zien
of ik enig licht kan werpen op deze zaak.
Een aantal jaren geleden waren er meer regia's in om-
loop dan nu. Zo waren er wel 8 verschillende regia regia's

in omloop. Deze waren ook alle 8 duidelijk verschillend.
Uit flowcytometrisch onderzoek bleek dat er planten bij
waren met 44 en planten met 88 chromosomen.
F. regia subsp. regia (77-87) en F. regia subsp. regia 
(102-87) bleken uit dat onderzoek 44 chromosomen te
hebben en een DNA-waarde, die ongeveer overeenkomt
met de waarde, die F. regia (Gerrit) onlangs bij de laatste
meting had. F. regia (Gerrit) zou dus een F. regia subsp.
regia kunnen zijn met 44 chromosomen.
Flowcytometrisch onderzoek heeft niet tot een sluitende
conclusie geleid maar spreekt het ook zeker niet tegen.
Zelf heb ik ook met F. regia (Gerrit) gekruist. Dat leverde
naast een aantal prachtige winterharde hybriden (zie foto
op pagina 31) ook een aantal zaailingen op die qua
bloem en blad veel weg hebben van een botanische
regia. F. regia subsp. regia ligt dan het meest voor de
hand, want op die andere regia's lijken ze absoluut niet.
 
Hans van Aspert (bewerkt en aangevuld door Gerard Ro-
sema).
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Deze keer neem ik u, geachte lezer, mee naar het menu-item UTC. Een grote schat aan informatie 

staat daar op u te wachten. 

Klik op UTC en vervolgens op UTC-overzicht. Er ontvouwt zich een overzicht van de gehele UTC.  

Het eerste dat zichtbaar wordt is UTC Organisatie en Doelstelling. Klik op beide items. 

Dan zijn daar onder ook alle groepen en commissies zichtbaar. De Beschrijvingsgroep, Botanische 

groep, Veredelingsgroep, Begeleidingscommissie Keuringen (BCK) en Winterharden 

studiegroep (WSG). Klik op een willekeurige groep c.q. commissie.   

Alle commissies c.q. groepen beginnen met hun structuur: Organisatie, Doelstelling, Leden, Nieuws, 

Vergaderdata, Lid worden, daarna komen de specifieke items aan de orde. 

 

Er kan naar hartenlust gezocht worden naar alles wat onze hobby zo mooi en interessant maakt. Voor 

een ieder wat wils. 

 

www.fuchsiavereniging.nl
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De Beschrijvingsgroep, achter elk item zit hun informatie. Of deze, die mij nogal trof, een item over 

de ontwikkeling van de "Beschrijvingsgroep vroeger en nu".  Een stuk geschiedenis. 

De Botanische groep, met haar "Botanische fuchsia's of species genaamd". Klik hier op. Er 

ontvouwen zich dan bijna alle botanische fuchsia's met beschrijving en foto. 

Wat doet eigenlijk de Veredelingsgroep? Klik maar eens op hun "Doelstelling". 

Dan de Begeleidingscommissie keuringen (BCK). Een heel scala van belangrijke informatie, zoals 

"Keuringsreglement, Winterharde fuchsia’s, Keuringsrapport, Keuringsuitslagen, Keuringsarchief", enz.  

Tot slot de Winterharden studiegroep (WSG). Met alle belangrijke items als "Geschiedenis, 

Beoordelingsformulier, Resultaten", we komen daar de naam Gerrit van Veen tegen. 

Het voert te ver om alle menu-items van de UTC één voor één te bespreken. Ik hoop dat wij u 

hebben geprikkeld om eens lekker te gaan grasduinen in het Menu-overzicht UTC. 

WWW.FUCHSIAVERENIGING.NL, de site waarop alles te vinden is. Dat maakt deze site ook zo 

uniek, onze vereniging heet niet voor niets Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Daar wil je 

als fuchsialiefhebber toch bij horen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er binnen uw regio een onderlinge 

plantenwedstrijd wordt gehouden dan kunt 

u hier het keuringsformulier downloaden 

en/of printen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de websitecommissie,  

Gerrit Koerselman. 
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Fuchsia’s in Aquarel – 91 Aat van Wijk

‘Bella Rosella’ Garrett 1989 GBR;  AFS: 2409;  NKF: 2450
 
Afstamming: ‘Quasar’ x ‘Applause’
 
Fuchsia met grote, dubbele bloemen en vrij groot, fijn getand blad aan horizontale stengels. Daardoor geschikt om als
halfhanger te kweken.
De plant vraagt om een beschutte plaats in halfschaduw.

28



'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 2: Busreis op 3 augustus 2016 met een bezoek aan diverse prachtige tuinen
en kwekerij Lokhorst. Oproep versterking redactie Fuchsiana. Bestuursleden gezocht. Open tuinen 2016. Verslag be-
zoek aan Voorjaarsgroen- en Hobbymarkt bij fam. Klijnstra in Oranjewoud. Verslag fotografiecursus.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 2: Vriendendag op 18 juni 2016. Notulen jaarvergadering op 24
maart 2016. Jaarprogramma 2016. Lente voor de Fuchsia. Namen van planten voor de Achterhoek Trofee. Naam van
de fuchsia voor de opkweekwedstrijd: 'Joy Patmore'. Rubrieken voor de keuring.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 4: Verslag bezoek Vriendendag. Verslag met foto's busreis 9 juli
2016. Activiteitenkalender 2016.
 
'Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid Gelre) nr. 4: Agenda 2016. Verslag en foto's barbecue 11 juni 2016. De Pioenroos (Pae-
onia). Voor u uitgeprobeerd: Geknapte fuchsiastam of tak redden. Open tuinen 2016. Vogels in de tuin deel 17: Ek-
ster, Pica pica.
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord Holland Noord) nr. 2: Agenda 2016. Vriendendag NKvF 18 juni 2016. Regionaal
Vriendenweekend op 30 en 31 Juli 2016. Verslag algemene jaarvergadering op 14 maart 2015. Knoflookextract tegen
slakken en kevers. Pireco geschikt voor biologisch tuinieren. Verslag van het stekkenuitje. Verzorging van winterharde
fuchsia’s. 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nr. 3: Agenda 2016. Jubilarissen 2016. Henk Niesten lid van verdien-
ste. Verslag bezoek aan Van Tubergen en de Keukenhof. Verslag stekkenmarkt 30 april 2016. Dagtocht 23 juli 2016.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Agenda 2016. Uitnodiging ledenbijeen-
komst op 13 juni 2016. Oproep versterking redactie Fuchsiana. Impressies van een jaarvergadering. Open tuinen en
barbecue op 6 augustus 2016. Verslag met foto's van de busreis op 20 mei 2016. Wedstrijdplanten keuring op 27 au-
gustus 2016. Stekkenruilbeurs voor leden in 2017. Recept voor een Bananencake.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 4: Activiteitenkalender 2016. Busreis 30 juli 2016. Verslag en
foto's stekkenmarkt 7 mei 2016. Tuinentocht/open tuinen. Verslag algemene ledenvergadering 19 maart 2016. Voor u
gelezen: Weg met die aanvreters.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 19: Verslag bezoek aan kwekerij Zeelenberg op 16 april 2016. Open tuinen op
30 juli 2016. Busreis op 6 augustus 2016 naar 't Landje in Eemnes en kwekerij van der Velde in Heerde.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Verslag voorjaarsvergadering 12 maart 2016. Oproep versterking redactie
Fuchsiana. Fuchsiashow van 21 tot en met 23 juli 2016. Vriendendag 18 juni 2016. Activiteitenkalender 2016/2017.
Open tuindag 2 juli 2016. Busreis 30 juli 2016 in samenwerking met regio 17. Barbecue op 3 september 2016. Bestrij-
ding taxuskever.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 2: Uitnodiging busreis op 16 juli 2016 naar de Kasteeltuinen
in Arcen. Activiteitenagenda 2016/2017. Nieuwe regiosecretaris, Emilie Urlings, stelt zich voor. Fuchsia in woord en
beeld 'Henkelly's Ameide'. Open tuinenroute 2016. Wedstrijddag en minishow in Ameide op 12 augustus 2016.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Wedstrijdplant 'Gillian Anthea'. Notulen algemene ledenverga-
dering op 19 maart 2016. Activiteiten 2016. Open tuindagen 2016. Fotowedstrijd. Uit de ledenvergadering van de
NKvF op 2 april 2016. Activiteiten 2016.
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 2: Open tuindagen 2016. Belangrijke data 2016. Verslag met foto's busreis.
Themadag en barbecue op 20 augustus 2016.
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 2: Agenda 2016/2017. Verslag stekcursus/contactmiddag op 17 maart
2016. Fietstocht op 20 augustus 2016. Busreis op 9 juli 2016. Uitslag RABO-clubkas campagne 2016. Open tuindagen
2016. Een tuin vol nuttige dieren.

Regiobladen en -nieuws
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Augustus 2016
 
03    Regio 1, Friesland. Busreis.
05/14  Florashow op het terrein van het openluchtmuseum in Ootmarsum.
06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
06    Regio 18, Delfland. Busreis.
12/13 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Wedstrijddagen.
14    Regio 6, Oost Gelderland. Plantenkeuring.
20    Regio 7, Veluwe. Jaarlijkse barbecue.
20    Regio 17, Rijnland. Nazomerbijeenkomst i.v.m. 30-jarig jubileum.
20    Regio 23, West-Brabant. Barbecue.
20    Regio 25, De Kempen. Fietstocht en opkweekwedstrijd.
27    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
28    Regio 25, De Kempen. Fietstocht/opkweekwedstrijd.
 
September 2016 
 
03    Regio 1, Friesland. Nazomer fuchsia-floralia festival.
03    Regio 8, Zuid Gelre. Regiobijeenkomst, lezing door Henk Hoefakker: "Het jaar door met Fuchsia species".
03    Regio 19, Rotterdam e.o. Barbecue.
05    Regio 15, Midden Nederland. Lezing over de 'Clematis'.
10    NKvF, Keuring wedstrijdplanten bij kwekerij Zeelenberg in Dongen.
10    Regio 28, Noord en Midden Limburg. 2e contactmorgen/middag.
17    Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee bij de fam. Davelaar in Voorthuizen.
17    Regio 9, Noord Holland Noord. Stekkenwedstrijd.
17    Regio 18, Delfland. Stekkenkeuring.
20    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
24    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
26    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
29    Regio 11, Noord Holland Midden. Bezoek aan Bromeliakwekerij Bax in Assendelft.
 
Oktober 2016 
 
01    Regio 6, Oost Gelderland. Inloopochtend.
03    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 23, West-Brabant. Najaarsbijeenkomst.
12    Regio 9, Noord Holland Noord. Lezing door Hans Verberne over streekdracht.
15    Regio 1, Friesland. Najaarsledenvergadering.
15    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
22    Regio 6, Oost Gelderland. Bingomiddag.
29    Regio 7, Veluwe. Lezing door Harry Jans over bijzondere bollen, knollen en wortelstokken.
29    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
29    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2016 
 
04    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
05    NKvF. Ledenraadvergadering.
05    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
07    Regio 15, Midden Nederland. Lezing over de 'Pelargonium'.
12    Regio 8, Zuid Gelre. Regiobijeenkomst, lezing door Cees Spek: Fuchsia’s van stek tot stam.
12    Regio 9, Noord-Holland Noord. Streekdracht.
19    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet plus Kunst en Kitsch.
 
December 2016 
 
17    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 

Kalender
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Januari 2017 
 
13    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
14    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsreceptie.
21    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
Maart 2017 
 
11    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
 

F. regia (Gerrit) x Blush of Dawn.                                                                                                        Foto: Gerard Rosema
Alle kruisingsproducten zijn winterhard.
De planten met de kleine bloemetjes lijken
ook qua blad op F. regia subsp. regia
(zie artikel op pagina 24 en 25).
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'Leonhart von Fuchs' Foto: Cor Boom


