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Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment

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

Plantenshow
in Geuren en Kleuren

11 t/m 15 juli 2017(10.00 tot 17.00 uur)

Catalogus 2017 met  nieuwe Fuchsia’s en Pelargoniums,
verkrijgbaar door €6,95 over te maken op IBAN:NL31RABO0154673951 

Openingstijden:

4 mrt t/m 30 juni 

1 juli t/m 28 okt

ma t/m za

wo, do
vr, za

 9.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 17.00 uur

  9.00 tot 17.00 uur

  Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag open van 11.00 tot 17.00 uur

4 maart 2017 aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop

- Advertentie -

 

 

       

1200 soorten Fuchsia’s 

200 soorten Pelargoniums 

Violen, wintervaste planten 

Perkplanten, Zomerbloeiers 

Potten, potgrond, enz.,enz. 

 

Winterstalling voor  

fuchsia- en kuipplanten 

 

Kwekerij Zeelenberg 
Fazantenweg 8  -  5106 RC  Dongen (Nb) 
Tel.:   06-53270502 

E-mail:  info@kwekerijzeelenberg.nl 

Website: www.kwekerijzeelenberg.nl 
 

 

 

 

 

 

       

       

      

U bent van harte welkom op de nieuwe kwekerij!! 

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!  

In december kunt u weer gezellige 

kerstworkshops volgen! 

Vanaf december 2016 kunt u ook 

fuchsia’s via onze webshop bestellen 

2



Fuchsiana
52e jaargang - nr. 5 • Oktober 2016Inhoudsopgave

Colofon............................................................................................................................................................ 4
Van de voorzitter.............................................................................................................................................. 5
Van de redactie................................................................................................................................................ 7
Keuringen 2016................................................................................................................................................ 8
Uitgebreide Technische Commissie (UTC)........................................................................................................... 11
Vriendendag 2017............................................................................................................................................ 12
Uitreiking gouden speld aan de heer Moerman, lid regio 19..................................................................................12
Fotopuzzel 80.................................................................................................................................................. 13
Fuchsia's in Aquarel - 92 'Amazing Marjolein'...................................................................................................... 14
Kleurenplaten 'Renée' en 'Rita Kolk'....................................................................................................................15
"On"kruiden 2. Senecio vulgaris: Klein kruiskruid.................................................................................................19
Product of Holland CCIV.................................................................................................................................... 20
Foto's diverse open tuinen................................................................................................................................. 21
www.fuchsiavereniging.nl.................................................................................................................................. 22
Bestrijding van de larve van de Lapsnuitkever (Taxuskever).................................................................................24
Van het ledensecretariaat.................................................................................................................................. 26
Uitslag landelijke plantenwedstrijd......................................................................................................................27
Kalender...........................................................................................................................................................30
Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................................. 31

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTIFICATIE
 
Op de voorpagina van de augustus-editie van Fuchsiana staat ten onrechte vermeld dat er in die editie een artikel
over de Taxuskever te lezen zou zijn. Onze excuses daarvoor.
In deze editie is het artikel wel opgenomen.
 
De redactie.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2016 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag 2 november 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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Beste fuchsiavrienden,
 
Als voorzitter word je regelmatig uitgenodigd om een show of open tuin te bezoeken.
Iedereen zal begrijpen dat ik niet op elke uitnodiging kan ingaan. Maar op 10 juli had ons
hoofdbestuurslid Joke Koek open tuin. Als verrassing voor Joke en Fon wilde ik hun tuin graag
bezoeken. De reden hiervoor was: Joke is niet alleen een geweldig bestuurslid, maar ook nog
een schat van een mens die altijd klaar staat voor de NKvF. Na een hartelijk welkom door
Joke en Fon hebben we de schitterende tuin bezichtigd. Na een kopje koffie, broodjes en een
kopje soep moesten we helaas weer gaan, want we hadden met onze secretaris Margo Vaan-
drager afgesproken om bij haar thuis in Limmen ook een kopje koffie te gaan drinken. Zo pro-

beren we altijd het ene bezoekje met een ander te combineren.
 
Daar de jubilarissen niet op de Vriendendag aanwezig konden zijn is besloten om de uitreiking van de gouden spelden
door enkele HB-leden en een regio-voorzitter te laten doen. Ikzelf zou drie leden bezoeken. Zo’n uitreiking is niet al-
leen voor het betreffende lid maar ook voor mij een feest.
 
Op dinsdag 16 augustus vertrokken Helma en ik naar Oosterhesselen. Onderweg sloten de voorzitter van de Fuchsia-
naredactie Sjaak Loef en zijn echtgenote zich bij ons aan. En met ons vieren gingen we naar de jubilaris Aat van Wijk.
We werden door Aat en Wil hartelijk ontvangen. Eerst moesten we de tuin bezichtigen en toen was er koffie. Tijdens
de koffie waren Aat en Sjaak zo in gesprek over de Fuchsiana, waar Aat vroeger ook eindredacteur van is geweest,
dat ik ze moest onderbreken met: “We komen toch echt voor de uitreiking van een speld voor een 40-jarig jubileum”.
Na in Aat zijn prachtige tuin de bloemen aan Wil te hebben overhandigd en Aat zijn fuchsiaspeld te hebben uitgereikt
vertelde Wil dat ze voor de lunch op ons had gerekend. De tafel werd gedekt en we hebben heerlijk gegeten. Na nog
een kopje koffie was het weer tijd om naar Limburg te gaan.
 
Op 27 augustus was ik uitgenodigd om bij de vergadering van de Botanische groep aanwezig te zijn bij Henk Wester-
huis in Rheden. Aldaar aangekomen was ik blij verrast dat er op deze vergadering 15 leden van de Botanische groep
aanwezig waren. Tiny van de Sande opende als voorzitter de vergadering. Wat er besproken werd begreep ik niet al-
lemaal want dit is toch vaktaal. Wel werd mij het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke bloem uitgelegd.
Ook werd me wat verteld over stekken. Dat je een bloempot van 7 of 10 cm met gewone fuchsiapotgrond vult en dan
in het midden een kern van twee centimeter met stekgrond vult waar dan de stek in geplaatst wordt. Het voordeel is
dat de stek wortels krijgt en de wortels vanzelf in de potgrond groeien. Na het sluiten van de vergadering waren er
heerlijke broodjes en lekkere soep. Daarna moesten we de tuin van Henk bezichtigen, waar een grote hoeveelheid
botanische fuchsia’s in stond. Na nog een drankje en een uitnodiging om de vergadering van de veredelingsgroep te
bezoeken was het weer tijd om te vertrekken.
 
Op zaterdag 3 september stonden twee jubilarissen op het programma. Om 13.30 uur zouden we in Ede bij regio 8
zijn voor de uitreiking van de gouden speld aan mevr. Van Reeden-Broer voor haar 40-jarig lidmaatschap. Door het
bestuur van regio 8 werd mij verteld dat mevr. Van Reeden met de taxi kwam, maar dat ze niet zeker wisten of ze op
tijd zou arriveren. Na aan de bar een kopje koffie te hebben genomen hebben Helma en ik plaatsgenomen in de ver-
gaderzaal. Iets voor twee uur kwam er een mevrouw onder begeleiding, want ze was niet goed ter been, de zaal bin-
nen en nam plaats rechts in de zaal voor mij. Wat me opviel was dat twee bestuursleden van regio 8 naar haar toe
gingen, dus nam ik aan dat dit mevrouw Van Reeden was. Na de opening van de vergadering door de voorzitter
Christiaan Janszen werd mij verzocht om naar voren te komen voor de uitreiking van de speld.
Na overname van de microfoon ben ik mijn verhaaltje begonnen en heb ik, kijkend in de richting van de jubilaris,
mevr. Van Reeden woordelijk in het zonnetje gezet. Maar met de uitreiking van de speld ontstond er grote hilariteit in
de zaal want ik liep naar de verkeerde mevrouw toe. Ik loste dit op met de opmerking naar mevr. Van Reeden: “U
ziet er ook nog zo jong uit!”. Na de uitreiking van de speld en de bloemen en nog een excuus van mijn kant was het
weer tijd om te gaan.
 
Na Ede moesten we diezelfde middag nog naar Baarn. Op het landgoed van Paleis Soestdijk wonen Pieter en Leny
Schouten. Pieter is 40 jaar lid van de NKvF en lid van regio 13. Daar aangekomen moesten we voor de toegangspoort
wachten tot deze werd opengedaan en we onder begeleiding van mevr. Schouten nog 1,5 kilometer over het prachti-
ge landgoed moesten rijden alvorens we bij de woning van Pieter en Leny aankwamen, waar Pieter ons stond op te
wachten.
 

Van de voorzitter
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De heer en mevouw Schouten               Foto: Helma van Empel Felicitaties voor mevrouw Van Reeden    Foto: Helma van Empel
 

Eerst een rondleiding door de tuin waar Pieter vertelde dat hij, gezien zijn leeftijd en zijn andere hobby’s, niet meer
zoveel fuchsia’s heeft. Na een kleine wandeling gingen we naar binnen voor de koffie. Pieter nam plaats op zijn praat-
stoel en Leny liet trots haar verzameling vingerhoedjes zien. Echt honderden vingerhoedjes van over de hele wereld.
Er was zelfs een vingerhoedje bij met een driedimensionale fuchsia er op. Na alles bekeken te hebben schonk Leny de
koffie in met wat lekkers er bij. Pieter vertelde dat hij 35 jaar in dienst was bij Paleis Soestdijk, waarvan een groot ge-
deelte als hoofdhovenier onder voormalig koningin Juliana. Pieter vertelde: Er werd een oude kas afgebroken en tij-
dens een wekelijks overleg met koningin Juliana stelde hij voor om op het vrij gekomen stukje grond fuchsia’s te
plaatsen. Hij heeft er toen 750 fuchsia’s geplant. Koningin Juliana kwam daar regelmatig naar kijken en vond het
prachtig.
 
Pieter zijn grootste hobby is altijd atletiek geweest en dan de 100 en 200 meter sprint. Een hobby die hij nu nog be-
oefent. Zo gaat hij nog drie maal per week trainen. Deze hobby heeft hem overal in Europa gebracht en zelfs in Ame-
rika heeft hij sprintwedstrijden gelopen. Zijn loopbaan als sprinter heeft hem 23 keer het Nederlands kampioenschap
opgeleverd. Dit was ook waarneembaar in de huiskamer waar diverse foto’s stonden waarop Pieter op de hoogste
trede stond voor de uitreiking van de medailles. Maar tussen alle verhalen door heb ik toch kans gezien om Pieter zijn
speld uit te reiken en Leny een bosje bloemen te overhandigen. Na onze woorden: “Pieter, het was gezellig maar we
moeten toch echt gaan”, werden we door Pieter naar de uitgang begeleid. Bij de poort hebben we Pieter hartelijk be-
dankt en kon de terugreis naar huis beginnen.
 
Cor van Empel.

De heer en mevrouw van Wijk                         Foto: Sjaak Loef

6



Het is nu begin september. Zo’n 6 weken geleden dacht
ik echt dat de zomer én mijn fuchsia’s 2016 voor gezien
zouden houden, maar het is allemaal goed gekomen.
Vanmorgen was de temperatuur in de sportschool, die
anders ronduit ijzig genoemd kan worden, voor mij zeer
aangenaam. Buiten was het wat anders. Hoewel het nu
wat extreem is qua temperatuur zodat ook mijn fuchsia’s
overdag alle blaadjes laten hangen, hoor je mij niet snel
klagen. Behalve ‘s nachts, wanneer het in mijn slaapka-
mer rond de 27º graden is. En nu moet er, in tegenstel-
ling tot de afgelopen maanden, 1 en soms wel 2 x per
dag water worden gegeven. Dacht ik 2 maanden geleden
nog dat mijn planten alleen maar blad zouden maken en
niet zouden gaan bloeien, nu bloeien ze boven alle ver-
wachting. Terwijl de rest van mijn tuin al richting herfst
begint te gaan, de chrysanten en herfstasters bloeien al,
bloeien mijn fuchsia’s alsof het hoog zomer is. Een aantal
planten heb ik nog nooit zo groot en zo vol gehad als dit

jaar. En ik heb
nauwelijks bijge-
mest deze zomer
omdat ik bij het
oppotten al
mestkorrels had
toegevoegd. Ik
moet alleen iets
nauwkeuriger

'Remembering Claire'
doseren, want een paar planten hadden verbrandingsver-
schijnselen en dat ziet er niet zo fraai uit. Voor sommige
planten is zo veel mest ook niet goed want die groeien te
veel uit en worden wat stakerig. Maar over het algemeen
ben ik toch wel heel tevreden. Eigenlijk vind ik het niet zo
erg dat ze pas laat gingen bloeien, want er stond in het
voorjaar zoveel bloeiends in de tuin dat ik ze bijna niet
gemist heb. Alleen voor mijn wedstrijdplant was het wat
minder. Die begint nu pas te bloeien en zit vol met knop-
pen, helaas een aantal weken te laat.
Ook mijn andere kuipplanten gedijen zeer goed op die
mest. De Chinese rozen zijn bijna kastelen geworden en
mijn Alstroemeria is aan zijn tweede bloei begonnen, iets
wat ik nooit had verwacht. Toen ik vorig jaar deze plant
kocht vroeg ik aan een medewerker van het betreffende
tuincentrum hoe ik hem kon laten overwinteren. Ik kreeg

als antwoord: Och me-
vrouw, u moet deze
plant maar als een
éénjarige beschouwen
en in de herfst weg-
doen, want overhou-
den is erg moeilijk en
bijna niet mogelijk. Ja
hoor,               

'Alstroemeria'
gewoon afgeknipt en droog in de schuur laten staan. In
het voorjaar een nieuwe pot en zie hier het resultaat. Het

enige nadeel van deze plant is dat hij een nogal groot en
vlezig wortelstelsel heeft waardoor hij heel snel uit de pot
groeit. Hier moet ik nog iets op verzinnen voordat hij in
een speciekuip wil.
Wat ziekten betreft had ik er een hard hoofd in met die
vele regen. Er doemden al allerlei scenario’s in mijn hoofd
op van planten zwaar aangetast door luizen en roest en
phytophthora in mijn tomaten. Het enige waar ik dit jaar
ongelofelijk veel last van heb gehad is witte vlieg in mijn
fuchsia’s. Nu nog steeds, ondanks het vele spuiten. Blad-
vlekkenziekte in mijn rozen, heel jammer, en in mijn to-
maten toch phytophthora. Maar een vriend bracht een
ongebruikelijke oplossing. Hij heeft bij al mijn tomaten,
die toen al aangetast waren, stukjes koperdraad in de
stengel geprikt op verschillende plaatsen. En zowaar, ik
denk dat de infectie gestopt is want de eerste tomaten
waren nog wel aangetast maar ik heb er nu toch al 20
goede tomaten vanaf geplukt.
 
Na deze wetenswaardigheden van mijn tuin met jullie ge-
deeld te hebben, wens ik jullie allen nog een fijne en
mooie herfst toe, met een late vorst zodat er nog lang
van de fuchsia’s genoten kan worden. 

Van de redactie

'Red Spider'                                                 Foto's: Ria Nauta
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Naam: Evert van den Brink  81 punten 
Veredelaar: G.J. van den Brink  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Pluisje 
Stuifmeelgever: onbekend 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF 
genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Henkelly’s Rozella  78 punten 
Veredelaar: H.A.C. Spierings  2016 NL  
Bloemtype: dubbel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon 
Zaadgever: Henkelly’s Hestiana 
Stuifmeelgever: Ine van den Haak 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF  
genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Sander Boschker  76 punten 
Veredelaar: J. de Groot  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in halfschaduw 
Zaadgever: F. triphylla PB 7760-6 
Stuifmeelgever: F. perscandens 
Bijzonderheden: kruising tussen twee botanische 
soorten. Dit is een door de NKvF genomineerde  
cultivar. 
 
 
 
 
 
Naam: Esmee  76 punten 
Veredelaar: J. de Groot  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: halfhanger voor in de halfschaduw 
Zaadgever: Roesse Gauss 
Stuifmeelgever: De Groot’s Tricolore 
Bijzonderheden: meerdere bloemen uit één  
bloemsteel. Dit is een door de NKvF genomineerde 
cultivar. 

KEURINGEN 2016   Eerste keuring 
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KEURINGEN 2016   Eerste keuring 

Naam: Hulshorst Snoesje  74 punten 
Veredelaar: G.J. van den Brink  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Mrs. Lovell Swisher 
Stuifmeelgever: onbekend 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF 
genomineerde cultivar. 

KEURINGEN 2016   Tweede keuring 

Naam: Henkelly’s Goverdina  72 punten 
Veredelaar: H.A.C. Spierings  2016 NL 
Bloemtype: dubbel 
Groeiwijze: halfhanger voor in de halfschaduw of 
in de volle zon 
Zaadgever: Henkelly’s Eureka 
Stuifmeelgever: Braamt’s Glorie 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF 
genomineerde cultivar. 

Naam: Mighty Mathijs  70 punten 
Veredelaar: G.J. Kreijkes  2016 NL 
Bloemtype: dubbel 
Groeiwijze: opgaand, struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Amélie Vos 
Stuifmeelgever: Swingtime 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF 
genomineerde cultivar. Plant dient wel enkele 
keren te worden getopt. 

KEURINGEN 2016    Derde keuring 

 
Naam: Hage Bambi  78 punten 
Veredelaar: J.C.M. Rijkers  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Hage Nemo 
Stuifmeelgever: Jaspers Zuurstok 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF 
genomineerde cultivar.  
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Naam: Arels White Angels  75 punten 
Veredelaar: A.J. Elsman  2016 NL 
Bloemtype: enkel, wit met roze meeldraden 
Groeiwijze: hanger voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Arels Nina 
Stuifmeelgever: Ice Maiden 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF  
genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
Naam: De Groot’s Vuurtje  71 punten 
Veredelaar: J. de Groot  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Patricia van Mossel 
Stuifmeelgever: Eruption 
Bijzonderheden: knolvormer, die in de winter rijk  
tot zeer rijk bloeit.  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
Naam: Hage Doornroosje  71 punten 
Veredelaar: J.C.M. Rijkers  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: struik voor in halfschaduw 
Zaadgever: Ria van der Leest 
Stuifmeelgever: Roesse Blacky 
Bijzonderheden: aparte kleur en vorm van de buis. 
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
Naam: Kyan  70 punten 
Veredelaar: J. de Groot  2016 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: hanger voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Gerharda’s Panache 
Stuifmeelgever: Patricia van Mossel 
Bijzonderheden: knolvormer. Dit is een door  
de NKvF genomineerde cultivar. 

KEURINGEN 2016    Derde keuring 
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Naam: Arels Hans  70 punten 
Veredelaar: A.J. Elsman  2016 NL 
Bloemtype: halfdubbel 
Groeiwijze: halfhanger voor in de halfschaduw 
Zaadgever: Arels Tojo 
Stuifmeelgever: Norfolk Ivory 
Bijzonderheden: dit is een door de NKvF  
genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEURINGEN 2016    Derde keuring 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep:
 
De botanische groep kwam op zaterdag 27 augustus 2016 bij elkaar bij de fam. H. Westerhuis in Rheden.
Het was een zeer drukbezochte, geanimeerde vergadering onder leiding van onze nieuwe voorzitter Tiny van de
Sande. Ook de voorzitter van de NKvF, Cor van Empel, was met zijn vrouw aanwezig om eens te kijken wat de bota-
nische groep zoal beweegt en doet.
De vergaderdata voor 2017 werden als volgt vastgesteld:
25 maart in De Bilt. Verder op 20 mei en 26 augustus. Waar de beide laatste vergaderingen zullen worden gehouden
zal later worden bekend gemaakt.
 
BCK:
 
Dit jaar waren er weer 3 keuringen.
Bij de eerste keuring werden er 5 planten genomineerd, bij de tweede keuring 2 planten en bij de derde keuring wer-
den er 6 planten genomineerd (zie verder voor foto's en korte beschrijvingen pagina 8 tot en met 11).
 
 
 

'Lena'                                                                                                                                                       Foto: Coen Bakker

11



Vriendendag 2017

 

 
 

 

 
       Vriendendag 2017 

 

 

Beste fuchsiavrienden, 
 
Onze fuchsiavriendendag 2017 zal komend jaar plaatsvinden 
op zaterdag 9 september. 
Kwekerij Van der Velde uit Heerde houdt 8 en 9 september 
weer haar jaarlijkse Herfst-Fair. 
9 september is dan een mooie gelegenheid om onze 
fuchsiavriendendag te houden.  
Noteer dit alvast in jullie agenda en hopelijk is dit voor veel 
regio’s een gelegenheid om een busreis in hun jaaragenda 
op te nemen en een bezoek te brengen aan dit mooie 
Herfst-Fair gebeuren in Heerde. 

In de Fuchsiana van december hopen wij u verder hierover te informeren. 
 
Voor meer informatie: 
Tiny v.d. Sande, ironka@home.nl, tel: 0411-631591 
Huub Steeghs, huub.steeghs@hetnet.nl, tel: 077-4672339  

In het voorwoord van onze voorzitter vertelt hij over het uitreiken van de gouden speld aan een drietal leden respec-
tievelijk in regio 3, 7 en 13. Ook in regio 19, Rotterdam e.o., is aan een jubilaris een gouden speld uitgereikt ter gele-
genheid van zijn 40-jarig lidmaatschap van de NKvF.
Dit is de heer Moerman in Vlaardingen. Wij, de voorzitter en de secretaris van regio 19, werden door de heer Moer-
man (82 jaar) hartelijk ontvangen en verwend met koffie en thee met gebak. We hebben met hem een leuk gesprek
gehad over onder andere zijn fuchsiahobby. Tijdens dit gesprek bleek de heer Moerman de veredelaar te zijn van de
volgende (goedgekeurde) fuchsia's: Contanz Love, Big Charles, Noblesse, Impala, Subliem, Riant, Petite Monique, Ma
Flodder, Vrijheid, 't Einde, Allure, Apart, Red-Sunlight en last but not least de zeer bekende Windhapper. Totaal dus
14 fuchsiasoorten. Hij heeft deze veredeld in de jaren 1987 t/m 1991. Uiteraard hebben we ook zijn tuin en kasje be-
keken.
Hij heeft heel veel mooie zaailingen in zijn tuin staan maar ziet het niet meer zitten om deze naar de keuringen te
brengen voor een nominatie. Jammer, maar wel goed te begrijpen gezien zijn leeftijd.
Namens het hoofdbestuur heb ik hem de speld mogen opspelden en hem nog vele mooie jaren toegewenst.
 
Sjaak Loef

De heer Moerman                             Foto: Jannie Kuystermans De tuin van de heer Moerman.                        Foto: Sjaak Loef

Uitreiking gouden speld aan de heer Moerman, lid van regio 19
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Fotopuzzel 80

 

 

 

 

 
 
 
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes: 
 
1. 'F. Fulgens' 
 
2. 'Troika' 
 
3. ‘Lisa' 
 
4. 'Lucinda' 
 
5. 'Leonhart von Fuchs' 
 
6. 'Lilac Lustre’ 
 

 

  
1       2                3 

      

Uw oplossing vóór 2 november 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 óf u bekijkt alles nog eens goed op www.fuchsiavereniging.nl en maakt 
daar uw keuze. Uw oplossing kunt u zowel per briefkaart als per e-mail inzenden. 
 
Foto's: Coen Bakker en Sjaak Loef. 
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Fuchsia’s in Aquarel – 92 Aat van Wijk

‘Amazing Marjolein’ Kreijkes (NL) 2012
Afstamming: ‘Danny Kaye’ x ‘Deep Purple’
 
Grootbloemige hangfuchsia die het best gekweekt kan worden in gefilterd licht. De groei is stevig. Om te voorkomen
dat de takken breken moeten deze getopt worden. De plant is een ‘zusterzaailing’ van ‘Amélie Vos’ en ‘Lovely
Liesbeth’ van dezelfde kweker. De plant is genoemd naar de dochter van de kweker.
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'Renée', Leget 1992 NL. AFS nr.: ---
Afstamming: 'Checkerboard' x 'Seventh Heaven'.

 
 
 
 
 
 
Ik kan me de keuze van de heer O.B. Leget, de schepper van onder andere 'Stientje Leget' uit
 
1991 ('Checkerboard' x 'Bicentennial’) goed voorstellen. Men neme een topfuchsia als
 
'Checkerboard', die wel wat antiek is, maar op haast elke show bewondering oogst. Daarnaast
 
een moderne fuchsia als 'Seventh Heaven', waarmee de Amerikaanse topveredelaar
 
Annabelle Stubbs naar dubbelbloemig oranje streefde. Het kruisingsresultaat is aantrekkelijk
 
maar enkel, al zie ik dat persoonlijk niet als een nadeel en de kroon is helaas rood in nuances
 
maar niet oranje. Bij fuchsia's is de rode kleur dominant over het zo zeer gewenste en veel
 
zeldzamere oranje. Vandaar dat het krijgen van dubbelbloemige oranje fuchsia's pas lukte door
 
gebruik te maken van, voor oranje, homozygote species. Als plant heeft 'Renée' veel goede
 
eigenschappen van moederskant: bloeirijk, fors groeiend, zelfvertakkend en geschikt voor een
 
zonnige plek. Dat komt niet van de stuifmeeldrager 'Seventh Heaven'. Ooit zei een vriendin
 
van Annabelle, Doris Kelly, dat haar aanwinsten prachtige bloemen hadden aan vaak
 
onmogelijke planten. Volgens mijn gegevens zijn er geen nakomelingen van 'Renée' bekend,
 
hoewel ik me best kan voorstellen dat een zelf bestoven 'Renée' zaailingen kan leveren
 
waarbij de oranje kleur terugkomt en ook niet onmogelijk de dubbelbloemigheid. Op deze wijze
 
probeerden we in de begintijd van de Veredelingsgroep ons eerste doel, dubbelbloemig
 
oranje, te bereiken.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Renée' Foto: Flip van den Elshout



'Rita Kolk' Foto: Flip van den Elshout



'Rita Kolk', Schwab 1997 NL. AFS nr.: ---
Afstamming: 'Lechlade Rocket' x 'Hendrik Schwab'.

 

 
 
 
 
 
Deze kruising van twee specieshybriden (F. magdalenae x F. fulgens) x (F. magdalenae x
 
F. denticulata) typeert in hoge mate het veredelingswerk van Ron Schwab uit Oostwold in
 
Groningen. Vanaf de vroege jaren negentig introduceerde hij een aanzienlijk aantal primaire
 
kruisingen die bij de nieuwighedenkeuringen van de VKC een Botanisch Getuigschrift
 
behaalden. Je behoefde daar maar één bloeiende plant voor te leveren, die aanvankelijk
 
vrijwel automatisch werd goedgekeurd. De bedoeling hiervan was zo snel mogelijk materiaal
 
voor verdere veredeling beschikbaar te krijgen. Kruisingen binnen de sectie, in het geval van
 
Ron de sectie Fuchsia, gaven zelden problemen en zo was succes verzekerd. Omdat het echt
 
ging om veredelingsmateriaal werd later geëist dat de nieuweling bewijsbaar vruchtbaar was
 
of dat het een hybride was van species uit verschillende secties zoals bijvoorbeeld 'Lechlade
 
Rocket' van John Wright. Dat 'Rita Kolk' veel weg heeft van F. magdalenae, waarvan 50% van
 
haar eigenschappen afkomstig is wat nog versterkt wordt doordat die plant 44 chromosomen
 
heeft tegenover de 22 van F. fulgens en F. denticulata, is niet verwonderlijk. Jammer is dat de
 
trosvormige bloei van F. fulgens niet tot uiting kwam. Zoals bekend hebben F. magdalenae en
 
haar nakomelingen in de winter vaak problemen. Het veiligst is een dergelijke plant aan de
 
groei te houden. Een extra najaarsstek maken kan ook geen kwaad. 's Zomers verdient deze
 
mooie opgaande plant een plekje in de zon.
 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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                                                             Foto: Wikipedia

                                                          Foto: Henk Hoefakker

We gaan het dit keer hebben over kruiskruid. En dan niet
die prachtig geel bloeiende planten in de wegbermen, die
ook nog behoorlijk giftig zijn. Dat is trouwens dezelfde als
diegene die ’s zomers in de duinen onder de geelzwarte
zebrarupsen van de Jacobsvlinder zit. Geelzwart, een
alarmerende kleurenkombinatie in de natuur, waarmee
het rupsje wil zeggen “pas op, ik ben giftig”. Het gif is af-
komstig van het eten van het Jacobskruiskruid. Overigens
is dit Jacobskruiskruid onlangs in een ander plantenge-
slacht ingedeeld.
Nee, we gaan het dit keer hebben over het Klein kruis-
kruid. Algemeen voorkomend in de tuin. U kent het wel.
Het is een klein, recht opgaand, redelijk vertakkend
plantje, nooit veel meer dan 30 cm hoog. Het plantje
heeft een penwortel en is kaal tot een beetje grijs spin-
nenwebachtig behaard. De blaadjes zijn smal, langwerpig
en gelobd als bij eikenblad. Ze hebben alleen slippen aan
de bladvoet die stengelomvattend zijn. De bloemhoofdjes
zijn klein en geel met alleen maar buisvormige bloem-
pjes. Ja, meervoud, want het is een composiet. En elk
bloembuisje is een apart bloemetje met stamper en meel-
draden. Meerdere bloemhoofdjes vormen samen een ta-
melijk dichte, schermvormige pluim.

Dodonaeus omschreef hem zo: ”Dat cleyn Cruyscruyt
heeft gruene bladeren over beyde sijden oock diep ghe-
sneden/den bladeren van dat groot Cruyscruyt van fat-
soene ghelijckende/maer veel minder/gruender/effender/
ende min hayrachtich. Die steel wast ontrent een spanne
hoogh/ende daer aen wassen geele bloemen/die oock
volcken in witte hayrachtighe bollekens veranderen ende
wech stuyven. Die wortel es faselachtich/Ende dit cruyt
en heeft gheenen sonderlinghen rueck”.
Het omwindsel (een soort kelkblaadjes, zeg maar) be-
staat uit een heleboel blaadjes die aan de top bijna voor
de helft zwart zijn. Het is een eenjarig plantje dat bijna
het hele jaar door wel kan bloeien. In het vroege voor-
jaar vaak maar met maar één bloemhoofdje. De hoofdjes
blijven lang gesloten en gaan ook nooit erg ver open. Er
vindt dan ook vaak zelfbestuiving plaats, vandaar dat hij
het hele jaar vruchtbaar zaad produceert. Elk bloempje
vormt een zaadje met vruchtpluis. Dan krijg je van die
mooie grijswitte pluizenbolletjes. Hier heeft de plant dan
ook zijn geslachtsnaam, Senecio, aan te danken. Het is
afkomstig van het Latijnse senex, wat grijsaard betekent.

Denk ook maar aan ons woord senior. Fuchs zei het zo:
“een grauw of wit wolkje/dat is eens ouds mans grauw of
grijs haar gelijk”. Een andere verklaring voor Senecio is:
als het zaad met vruchtpluis weg is blijft er een kale
bloembodem als een kaal hoofd (van een oude man) ach-
ter. De naam vulgaris betekent gewoon. Dat wil dus zeg-
gen dat het een algemeen voorkomend plantje is. Hij
voelt zich het best thuis op ruderaal terrein (ruigten) en
ook op omgewerkte, losse grond. Dus? Juist, alweer uw
tuin. Het kan een lastig ding zijn, want het vormt meer-
dere generaties per jaar. Dus elke keer weer nieuw zaad
en dankzij het vruchtpluis wordt het door de wind vrij ver
verspreid.
De naam kruiskruid wordt wel verklaard naar het kruisge-
wijs staan van het blad, maar dat is niet waarschijnlijk.
Meer aanhang heeft de idee dat het Duitse Kreuzkraut
door een gehoorfout is ontstaan uit Greiskraut en bij ons
werd dat kruiskruid. Bij Heukels wordt ook de oude bena-
ming grijskruid aangetroffen. In verschillende streken
worden ook namen gebruikt die slaan op de pluizenbolle-
tjes; pluiskruid en pluisjes. De bloemhoofdjes gaven aan-
leiding tot de namen dikkop of knopkruid. De namen ka-
nariekruid en vogeltjeskruid geven aan dat het veel als
vogelvoer werd gebruikt. Er zijn nog veel meer namen in
omloop geweest voor dit plantje, maar dan wordt dit stuk
te lang. Een noem ik nog, Grindkruid (bij Dodonaeus
grindcruyt). Die heeft het gekregen omdat het werd ge-
bruikt om grind (=schurft) te bestrijden. Het werd voor
nog wel veel meer dingen gebruikt.
Volgens Dodonaeus werd het ook als voedsel gebruikt,
want hij schrijft: ”Cleyn Cruyscruyt wort hier in Nederlant
met ander cruyden ghelijck salaet met olie en Edick in de
wintersche maenden gegeten: ende en is geen quade/on-
liefflicke oft ongesonde spijse”.
 
Henk Hoefakker.

“On”kruiden 2. Senecio vulgaris: Klein kruiskruid
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Product of Holland CCIV

Even terug naar het jaar 1995. De NKvF had een ledental
van 6.000. De Uitgebreide Technische Commissie bereik-
te de top van haar kunnen, wat wel blijkt uit het feit dat
van de NKvF-uitgave "Het nieuwe Fuchsia handboek" 16
van de 18 hoofdstukken werden geschreven door leden
van de UTC.
Deze technische ontwikkeling in de fuchsialiefhebberij
ging grotendeels voorbij aan onze vroegere leermeesters,
de Engelsen. Uitzonderingen zijn er altijd en dat waren
John Wright en Edwin Goulding. In het voorwoord van
Edwins boek "Fuchsias, the complete guide" schreef ik:
"Gelukkig verlieten mensen als Edwin Goulding regelma-
tig hun eiland om de ontwikkelingen op het Europese
continent te volgen en daarvan verslag uit te brengen.
Edwin onderzocht alles en behield het goede. Net als ik
dat probeer, toont hij de wijsheid van Merlyn bij de selec-
tie van zijn nieuwe introducties".

Zaailing 'Tjimenteng'                                   Foto: Jan de Boer

Dit jaar maakte Edwin, naar hij zelf vermoedde, zijn laat-
ste reis naar het continent om zijn vrienden te bezoeken.
Uiteraard spraken we over veredeling van fuchsia's. Ook
bij hem gaat het om vernieuwing, die hij nu zoekt door

kruisingen met planten uit de sectie Encliandra, waar ook
Jan de Boer en Egbert Dijkstra mee werken en indertijd
Lutz Bögemann zijn 'Hinnerike' aan te danken had.
Natuurlijk kwam onze nieuwighedenkeuring ter sprake,
waar vernieuwing niet het belangrijkste schijnt te zijn,
wat begrijpelijk is met een jury zonder veredelaars.
Edwin heeft altijd zelf kunnen bepalen welke zaailingen

hij wilde introduceren, waarbij hij als professionele fuch-
siakweker wel degelijk werd geholpen door de mening
van zijn klanten. Zelf ben ik gestopt met het laten keuren
van mijn nieuwe aanwinsten, zodra dat niet meer in strijd
was met de reglementen van de vereniging. Het was een
verademing. Langzamerhand had ik moeite met het feit
dat mensen die beduidend minder wisten van veredeling
mijn werk beoordeelden.
Jan de Boer overkwam het zelfde toen zijn zaailing 'Tji-
menteng' niet werd genomineerd. Hij stuurde mij, een
door zijn zoon Taco gemaakte, foto van een zaailing met
een gelijksoortige eigenschap, die ik nog nooit bij fuchsi-
a's had aangetroffen. We kennen namelijk fuchsia's met
aan het eind van de tak een bloemtros zoals bij
F. triphylla of vertakte trossen, die we bloemschermen
noemen, zoals bij F. paniculata. Bij de pantri-hybriden
vind je beide. Bij de meeste fuchsia's zitten de bloemen
in de bladoksels en dat kunnen er best een stuk of vier
zijn. Bij de foto van de fuchsia van Jan, die t.z.t. 'Spray'
zal heten, zitten in de bladoksels trossen bloemen van
volgroeid tot heel klein. Dat is een nieuwe eigenschap die
bij de veredeling zeker toekomst heeft.
Omdat ik toch met fuchsiageschiedenis bezig ben: de Ne-
derlandse nieuwighedenkeuring werd bindend onder in-
vloed van Bob Aalhuizen, omdat hij bang was dat de ver-
edeling door amateurs uit de hand zou lopen. Aanvanke-
lijk werkte het, maar later werd het een soort nationale
fuchsiasport om zoveel mogelijk fuchsia's op je naam te
hebben. De keuring kreeg geen remmende, maar een
aanzuigende werking. Ook de American Fuchsia Society
en de British Fuchsia Society hebben geëxperimenteerd
met dergelijke keuringen, maar daar kwamen ze van
terug. Het valt niet mee om te bepalen wat echt nieuw is,
zeker als je niet al jaren met fuchsiaveredeling bezig
bent. Op kwaliteit keuren, zoals tegenwoordig vooral ge-
beurt, heeft geen zin, dat doet de liefhebber wel. Wat
zou er gebeurd zijn met Edwin Gouldings 'Our Ted' als de
plant in Nederland door de keuring had gemoeten? Het is
een zeker moeilijk te kweken plant, maar door hoeveel
veredelaars is deze bijna witte triphylla-hybride niet ge-
bruikt om hun droom van een echt witte triphylla-hybride
waar te maken, die dan ook nog door de gemiddelde
fuchsialiefhebber in leven te houden is?
 
Lisse, 5 september 2016                          H.J. de Graaff.

Jan de Boer overkwam het zelfde toen zijn
zaailing 'Tjimenteng' niet werd genomi-
neerd.
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Open tuin fam. Davelaar in Voorthuizen          Foto: Sjaak Loef

Open tuin fam. van den Bos in Nootdorp         Foto: Sjaak Loef

Open tuin fam. Leenhouts in Dussen               Foto: Sjaak Loef

Volkstuin van de heer Jan van der Vlekkert in Zoetermeer
                                                                   Foto: Sjaak Loef

Open tuin fam. Davelaar in Voorthuizen          Foto: Sjaak Loef

Open tuin fam. Leenhouts in Dussen               Foto: Sjaak Loef

Open tuin fam. van den Bos in Nootdorp         Foto: Sjaak Loef

Volkstuin van de heer Jan van der Vlekkert in Zoetermeer
                                                                   Foto: Sjaak Loef
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Beste lezer, de winter staat weer voor de deur en de laatste fuchsia's gaan naar de winterberging. 

Een prima periode om eens fijn te gaan grasduinen op onze site. 

Deze keer vraag ik uw aandacht voor het menu-item ‘Kweektips’. Hoewel ik mij realiseer dat de 

doorgewinterde fuchsialiefhebber hier misschien niets van zijn gading vindt of misschien wel.  

 

 

 

Eerst maar eens inloggen. Vul uw lidmaatschapsnummer in met 

het wachtwoord. Wachtwoord vergeten? klik hier dan op. 

 

 

 

Bent u ingelogd, ga dan naar het menu-item Kweektips en klik 

op Snoeien, het eerste item. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Het artikel over snoeien opent zich. Dat het snoeien belangrijk is blijkt al wel uit het feit dat de regio's 

in hun najaarsactiviteiten middels bijeenkomsten hier veel aandacht aan besteden. Ik zal niet het 
gehele artikel hier uitgebreid behandelen. U kunt hier zelf verder lezen. 

 

We gaan een stapje verder, klik op Stekken. 

 

Dit is best een groot artikel en het wordt fraai met 

foto's en tekeningen geïllustreerd. Het hart van 
onze hobby. Wie heeft zich hier niet mee bezig 

gehouden? Menig fuchsialiefhebber heeft wel eens 
van de mooiste plant uit zijn of haar collectie 

stekken op gezet. 

 

 

 

www.fuchsiavereniging.nl
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In dit artikel komt echt alles op het gebied van stekken voorbij, de waterstekken, grondstekken, 

houtstekken, stekken in steenwol, stekkensteekschuim (oasis), stekken in perlite. Te veel om op te 

noemen. Bron: o.a. Henk Hoefakker "Mijn Fuchsia's en ik". 

 

 

Het volgende item is de Verzorging. Klik op Verzorging. 

  

 

Een belangrijk onderdeel voor de fuchsialiefhebber. Hier 
bevinden zich de volgende artikelen: "Wat doe ik met de 

broeikas", "Tips over het verzorgen van fuchsia’s", 
"Potgrond". Bron: Henk Hoefakker. 

 

 

  

 

Ziekten en Plagen. Echt een belangrijk item. Wie 
heeft hier niet iets mee te maken gehad? 

Klik op Ziekten en Plagen. 

 

Schimmels en beestjes komen voorbij en hoe te 

bestrijden. Echt de moeite waard om er eens goed 

voor te gaan zitten.  

 

 

Het laatste menu-item in de ‘Kweektips’ in het submenu- 

item: ‘Overwinteren’. Klik op Overwinteren. 

Ook nu weer tips van de hand van Henk Hoefakker, de 

volgende onderwerpen komen aan de orde: Overwinteren in 

uw huis, Overwinteren in de schuur, Overwinteren in de 

tuin, Overwinteren in een oude (kapotte) diepvrieskist, 

Overwinteren in de kas, Uit de winterberging, Het oppotten, 

Potgrond en tot slot Verdere verzorging (o.a. bemesten). 

 

 

 

Ik hoop dat er voor de doorgewinterde fuchsialiefhebber ook deze keer iets van haar/zijn gading bij is. 

Mochten er nog meer kennistips zijn die ook bij deze artikelen passen, schroom dan niet en neem 

contact met ons op. Of klik eens op het menu-item Forum. Wij heten niet voor niets Nederlandse 

Kring van Fuchsiavrienden.  

 

De websitecommissie, 

Gerrit Koerselman. 
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Ik wil reageren op het artikel van Van Aspert in de Fuchsiana van februari 2016 over de bestrijding van de 

larve van de Lapsnuitkever (Taxuskever). 

 

Het zal bekend zijn dat bomen, struiken en planten in een soort symbiose leven en overleven door schimmels 

die in de grond leven. Ook op afgevallen beukenblad zitten schimmels maar niet de specifieke schimmel die de 

larve van de taxuskever aanvalt. 
 
De werkelijkheid is heel anders. We gaan, denk ik, de kant op dat we in de toekomst in plaats van 

bestrijdingsmiddelen soorten schimmels gebruiken. Als je op internet zoekt kom je diverse artikelen tegen, ook 

van de Universiteit van Wageningen, over het bestrijden van plagen door middel van schimmels. Veel van die 

onderzoeken zijn nog in een testfase maar veelbelovend. 

Het gaat steeds over de schimmel Metarhizium die weer heel veel 

verschillende stammen heeft. 

Wat de schimmel tegen de larven van de taxuskever aangaat, 

gaat het specifiek om de stam Metarhizium anisopliae var. 

Anisopliae, stam F52. Ik kan het artikel niet meer terug vinden 

maar deze schimmel is ontdekt in een boomgaard in Oostenrijk, 

geïsoleerd door een Frans bedrijf en door Bayer onder de naam 

BIO 1020, geënt op rijstkorrels, in de handel gebracht. 

Door zoeken op internet kwamen we er achter dat het middel 

BIO 1020 bestond. Na verder zoeken kwamen we er achter dat 

een firma in Brabant het middel, gemengd door compost, in de 

handel bracht. 

Door deze firma kwamen we in contact met een hovenier in de 

Haarlemmermeerpolder en konden we een aantal zakken 

overnemen. Deze hovenier vertelde ook dat het in de 

Haarlemmermeerpolder een zeer grote plaag was en dat ze de 

compost met goed resultaat een paar centimeter dik over tuinen 

verspreidde. De zakken hebben we verdeeld over een aantal leden 

dat veel last had van de taxuskever. Na een jaar kregen we heel 

positieve berichten. Alleen was de klacht dat de taxuskever er nog 

steeds was. Klopt, want het middel bestrijdt de larven en niet de 

kever. Als het bovendien in de tuin van de buurman of zelfs een 

paar huizen verder wemelt van de taxuskevers, kunnen deze lopend 

grote afstanden overbruggen en raak je de kevers niet kwijt maar 

bescherm je wel de planten. 

Helaas is het middel, hoe milieuvriendelijk ook, (nog) niet vrijgegeven zodat particulieren het niet kunnen 

kopen. Ook kwekerij v.d. Velde, die het in kleine zakjes verkocht, moest stoppen met de verkoop. Wij 

hadden het geluk dat we een hoeveelheid te pakken konden krijgen die we in zakjes, goed voor 40 liter 

potgrond, aan de leden verkochten. Het resultaat was dermate positief dat ook leden van regio's om ons 

heen zakjes afnamen en zeer tevreden waren. Onze voorraad was al snel op. 

Larven zijn begonnen aan de 
wortels te vreten.  

Een niet meer te redden 
aangetaste plant. 

Al een aantal jaren kopen we nu als regio potgrond in waar deze schimmel in verwerkt is. Weliswaar iets 

duurder maar daar staat tegenover dat de larven door het middel worden bestreden en geen andere 

bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Bovendien bestrijdt het middel ook de poppen van trips en andere 

insecten. 

Overigens wordt BIO 2010 in Nederland vooral in de containerteelt veelvuldig gebruikt. Ook in Engeland, 

waarvan de geïmporteerde containers bekend stonden om het feit dat ze wemelden van de larven, wordt 

het middel op grote schaal gebruikt. 

Bestrijding van de larve van de Lapsnuitkever (Taxuskever)
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En de taxuskever zelf. Ook die is te bestrijden. Je kunt ze  
's avonds gaan zoeken. Er zijn vallen met aaltjes die de kever 
aantasten maar prijzig. Maar zolang het in de tuin van de 
buurman drie huizen verder wemelt van de taxuskevers blijft het 
een ongelijke strijd. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat 
alle taxuskevers tussen mei en september verdwenen zijn en 
ook niet vanuit de tuin van de buurman weer in de tuin komen. 
Misschien is er hoop. Er zijn onderzoekers bezig een geurstof te 
ontwikkelen die taxuskevers aantrekt. Als dat lukt, is er 
misschien perspectief dat alle kevers in de tuin op één plek 
verzamelen zodat ze kunnen worden vernietigd. 
Ik wil alleen maar vaststellen dat er voor een redelijke prijs wel 
degelijk een effectief middel is om de larven van de taxuskever 
te bestrijden. Bijvoorbeeld door het voor een iets hogere prijs 
vooraf door de potgrond te laten mengen. 

Ik weet ook dat er regio's zijn die de aanschaf van potgrond waar de schimmel in verwerkt is overwegen 
maar dat ketst bij de leden af op de hogere prijs. 
 
Als je forums leest en mensen om je heen hoort, komt steeds de vraag of er een middel is tegen de larven. 
Ik heb in het verleden, tot de ledenraad aan toe, geprobeerd duidelijk te maken dat het middel BIO 1020 er 
is. Zelfs prominente figuren binnen de NKvF heb ik de nodige documentatie gegeven maar om de een of 
andere reden is dat niet aangeslagen. 
 
Coen Bakker. 

Vraat van de taxuskever. Er zijn 
stukjes uit de bladrand gevreten. 

Er zijn ook aaltjes in de handel tegen de larven 
van de taxuskever. Niet goedkoop maar wel 
effectief als je de hele tuin er mee bewerkt. 

Stadia waarin de larven in de potgrond  
gevonden worden.  

'Louis Hasselmann'                                                                                                                                   Foto: Coen Bakker
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   September 2016 
 
   Overleden: 

 

   Mevrouw R. de Boer   Edam 
   De heer H.J. Meulenman  Vaassen 
   De heer J. Lokker   Rotterdam 
 
 

  
   Nieuwe leden: 

 

   Mevrouw C. Croezen   Westerhaar 
   De heer J.F. Delhaes   Spijkenisse 
   De heer G.A. Dongelmans  Heerhugowaard 
   Mevrouw J. Fernée   Heiloo 
   De heer C. Groen   Hoofddorp 
   Mevrouw W. Hulzebos  Assen 
   De heer J.J.M. Kniest   Groenlo 
   Mevrouw T. de Munck  Nieuwerkerk aan den IJssel 
   De heer B.R. Nieuwland  Gorredijke 
   Mevrouw Nieuwland   Gorredijke 
   De heer B.W. Nijmolen  Winterswijk 
   Mevrouw L. Reiniers-Broere  Well 
   De heer J. Schilt   Bergambacht 
   De heer H.J. Stegink   Bathmen 
   De heer W.F. van de Velde  Assen 
   De heer J. Wubbe   Heerhugowaard 
   De heer Zieltjens   Nieuwegein 
 
 

   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. 
 
   Tiny van de Sande, 
   Ledensecretaris.  
 

Van het ledensecretariaat
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Zoals bij u bekend is konden de landelijke wedstrijden dit
jaar niet op de Vriendendag gehouden worden.
Het hoofdbestuur had daarom gekozen om dit alsnog op
10 september jl. bij kwekerij Zeelenberg in Dongen te
doen. Ons regioteam, bestaande uit Klaas van de Kamp,
zijn vrouw Janna, dochter Rina en Gerda de Vries, moest
dus vanwege de afstand op tijd uit de veren. Dat was
door het prachtige weer geen straf.
Op de plaats van bestemming aangekomen troffen wij
daar Tony Verschoor en zijn moeder Wil, die aangeboden
hadden ons te komen helpen. Daar waren wij, vooral
achteraf, erg blij mee omdat de ingebrachte planten voor
de vrouwen toch wel erg zwaar waren. Een extra man
was dus niet overbodig. Ook weet Tony veel van de soor-
ten fuchsia's wat bij de inschrijving soms goed van pas
kwam.
Ondanks het verzoek in Fuchsiana om een briefje mee te
brengen met vermelding van de plantnaam en de catego-
rie van deelname was zijn kennis weleens nodig.
Voor de keuring was dit jaar gekozen voor mensen enigs-
zins uit de buurt. Dit waren Yvonne Zeelenberg (dichter-
bij kon niet), Gerard Rosema en Jos Verwijmeren. Einde-

lijk weer eens een vrouw in de jury.
Het bleek een gouden greep. Streng doch rechtvaardig
werden alle planten een voor een beoordeeld.
Als dank hiervoor kregen zij een fles wijn. De uitslagen
en foto's vindt u elders in dit blad.
Voor de prijsuitreiking was grote belangstelling.
De wedstrijdvoorzitter Klaas van de Kamp bedankte alle
inzenders voor de moeite van deelname en de landelijke
voorzitter Cor van Empel sprak een dankwoord uit aan ie-
dereen die deze dag tot een succes had gemaakt. Vooral
de gastvrijheid van kwekerij Zeelenberg werd daarbij nog
eens benadrukt.
We kijken terug op een heel gezellige dag waar een groot
deel van het hoofdbestuur ook aanwezig was.
Jammer genoeg was de opkomst van de leden in totaliteit
niet zo erg groot. Uit onze regio slechts één echtpaar. We
hopen dat volgend jaar de landelijke wedstrijden weer
gehouden kunnen worden op de Vriendendag en liefst
wat centraler in het land.
 
Gerda de Vries, regio 8, Zuid Gelre.

Uitslag landelijke plantenwedstrijden

1e prijs NKvF Bokaal: de heer P.H. Fortuin met ‘Remembering
Claire’                                                        Foto: Sjaak Loef

1e prijs Newman Cup: de heer G. Stals met ‘Lesley’
                                                                 Foto: Sjaak Loef
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 Prijs:       Plantnr.:    Plantnaam:            Inzender              Punten: 
 
NKvF Bokaal 

1e prijs 3 Remembering Claire De heer P.H. Fortuin 144 

2e prijs 2 Eruption De heer P.H. Fortuin    143,5 

3e prijs 1 Samke De heer G. Stals  141 

 
Jhr. Ir. van Suchtelen trofee 

1e prijs 2 Windhapper De heer G. Stals 145,5 

2e prijs 6 Duke of Wellington Mevrouw J.M. Maas 138 

3e prijs 1 Majoor Bosshardt De heer G. Stals 136 

  
Newman Cup 

1e prijs 3 Lesley De heer G. Stals 141,5 

2e prijs 5 Jaspers Lightning Mevrouw J.M. Maas 139,5 

3e prijs 1 August Siebert De heer G. Stals 138 

 
Mia Goedman trofee 

Hiervoor zijn geen planten ingeleverd. 

 
Arends Trofee 

Er is 1 plant voor ingeleverd die naar de mening van de juryleden niet prijswaardig was. 

  Er zijn in totaal 21 planten ingeleverd door 6 leden en als volgt verdeeld: 

  Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen Trofee: 6 planten door 5 leden 
  Newman Cup: 6 planten door 3 leden 
  Arends Trofee: 1 plant door 1 lid 
  NKvF Bokaal: 8 planten door 4 leden 

 

Het team van regio 8.                                  De jury hard aan het werk.
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2e prijs Jhr. Ir. van Suchtelen trofee: mevrouw J.M. Maas met
‘Duke of Wellington’                                     Foto: Sjaak Loef

1e prijs Jhr. Ir. van Suchtelen trofee: de heer G. Stals met
‘Windhapper’                                                Foto: Sjaak Loef

Veel belangstelling voor de wedstrijdplanten.                                                                                                 Foto: Sjaak Loef
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Oktober 2016
 
01    Regio 6, Oost Gelderland. Inloopochtend.
01    Regio 18, Delfland. Snoeidemonstraties tijdens de najaarsruilbeurs van Groei & Bloei.
03    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst met lezing door Harry Jans over bijzondere bollen, knollen en
        wortelstokken.
08    Regio 23, West-Brabant. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien en fuchsia's kijken bij Cor en Jos Smits te Udenhout.
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. Ledenbijeenkomst met een lezing over Streekdracht.
14    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst met een lezing door de heer G. Fransen over Kuipplanten houden
        en overhouden.
19    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet plus Kunst en Kitsch.
 
December 2016 
 
17    Regio 6, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
Januari 2017 
 
07    Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
13    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
14    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsreceptie.
16    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie m.m.v. conferencier Karel v.d. Kate.
21    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
Februari 2017 
 
11    Regio 7, Veluwe. Lezing over de natuur van Noorwegen en cultuur van Italië door de heer Wim Zondag.
 
Maart 2017 
 
11    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
13    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
25    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
 
 
April 2017 
 
22    Regio 7, Veluwe. Lezing (onder voorbehoud).

Kalender
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Regiobladen en -nieuws

'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender. Open tuindagen 2016. Landelijke NKvF
plantenwedstrijd 2016. Tuinen in Duitsland. Verslag busreis 2 juli 2016.
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 3: Vervolg jaarprogramma 2016. Uitslag fuchsiaplantenkeuring op 14
augustus 2016. Speling der natuur: Mutatie bij 'Veenlust'.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 4 en 5: Verslag bezoek Vriendendag 2016 door Teun-Jan Hop.
Verslag busreis van 9 juli 2016. Open tuinen in regio 7. Activiteitenkalender 2016-2017. Landelijke plantenwedstrijd
2016 op 10 september 2016. Verslag open tuin bij de familie Davelaar op 29 juli 2016. Regio belevenissen van de fa-
milie Smit. Verslag met foto's van de barbecue op 20 augustus 2016. Verslag met foto's van de open tuinen van de
familie Elijzen en mevrouw de Jong.
 
'Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid Gelre) nr. 5: Agenda 2016. Uitnodiging ledenbijeenkomst op 3 september 2016 met dia-
lezing van Henk Hoefakker met als thema: "Het jaar door met Fuchsia Species". Verslag bezoek aan de Vriendendag
op 18 juni 2016. Landelijke wedstrijden en overige activiteiten op 10 september 2016 bij kwekerij Zeelenberg in Don-
gen. Fuchsia's met overwinteringsproblemen de winter door. Zeven mooie maar dodelijke bloemen 3: Engeltrompet
Brugmansia. "Bestrijden" van mieren. "On"kruiden deel 40 Rumex acetosa L: Veldzuring. Wedstrijdreglement Fuchsia-
wedstrijd regio 8, Zuid Gelre versie juli 2016. Verslag bezoek aan diverse open tuinen. Vogels in de tuin deel 19: Witte
kwikstaart.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 5: Verslag busreis, samen met regio 19, op 30 juli 2016. Verslag
tuinentocht in en rond De Zilk. Activiteitenkalender 2016-2017.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 20: Verslag bezoek open tuinen op 30 juli 2016. Verslag busreis op 6 augus-
tus 2016. Regioprogramma september en oktober 2016.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Verslag open tuin op 2 juli 2016 bij Roland Meivogel. Uitnodiging najaars-
bijeenkomst op 8 oktober 2016. Verslag (mini)fuchsiashow op 21 tot en met 23 juli 2016. Activiteitenkalender
2016-2017. Verslag busreis, samen met regio 17, op 30 juli 2016.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) nr. 3: Activiteitenkalender 2016. Botanische fuchsia's 33. Weg met de aanvre-
ters. Martien de Kleijn Trofee op 20 augustus 2016. Landelijke plantenwedstrijd op 10 september 2016 in Dongen.
 
'Peel- en Maasfuchsia' (Regio 28, Noord- en Midden Limburg) nr. 4: Najaarsbijeenkomst op 3 oktober 2016. Activi-
teiten 2017. Verslag plantenruilmorgen op 21 mei 2016. Verslag contactmorgen op 11 juni 2016. Verslag barbecue-
middag/avond op 25 juni 2016. Verslag show kasteeltuinen Arcen op 16 en 17 juli 2016. Verslag bezoek aan de open
tuin van de familie Peeters in Willich (Dld) en familie Koppens in Nederweert.

'Toos'                                                                                                                                           Foto: Dominicus Bergsma
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'Triantha' Foto: Dominicus Bergsma


