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Beste fuchsiavrienden,
 
Na een lange winter is het dan eindelijk zover: Voorjaar, het is tijd om de fuchsia’s te stekken
en de andere planten te verpotten. Ikzelf pak elk jaar van al mijn hangfuchsia’s stekken en de
oude planten doe ik weg. Want mijn ervaring is dat de nieuwe stekken toch uitgroeien tot gro-
tere planten en ook veel meer en grotere bloemen krijgen dan overjarige planten.
Wat ik persoonlijk ook een leuke bezigheid vind is het inrichten van de tuin. Want niet elke
plant krijgt dezelfde plek als vorig jaar. Planten waar ik een beetje op ben uitgekeken gaan
achter in de tuin en de nieuwe soorten nemen hun plek in.

Hopelijk krijgen we dit jaar weer een mooi voorjaar en een mooie zomer, zodat we weer volop van onze fuchsiahobby
kunnen genieten.
 
In onze vorige Fuchsiana stonden twee oproepen, één
voor een nieuwe secretaris en één voor een organisator
voor onze Vriendendag. Helaas is op geen van deze twee
oproepen een reactie binnen gekomen.
Mij moet nu toch iets van het hart. Als er geen nieuwe be-
stuursleden bijkomen dan betekent dit dat de ondergang
van onze vereniging is ingezet.
We zien hetzelfde verschijnsel bij de regio’s. Ook daar is
geen bestuurder meer te vinden, wat betekent dat hier-
door al enkele regio’s zijn opgeheven.
Hopelijk gaat het met onze landelijke vereniging niet de-
zelfde kant op.
 
Nu weer iets positiefs: onze landelijke fotowedstrijd heeft
een nieuwe opzet gekregen.
Het aantal foto’s dat ingestuurd mag worden blijft beperkt tot twee per categorie, dus twee close-ups en twee alge-
meen.
De jurering is anders dan voorgaande jaren. Nu zijn alle bezoekers van de Vriendendag de jury.
Hoe dit precies in zijn werk gaat legt Cor Boom in deze Fuchsiana uit op pagina 7.
Dus pak de camera en maak een paar mooie foto’s van uw fuchsia's en tuin.
Bij de close-up foto’s moet men wel zorgen dat de hele fuchsiabloem er op staat.
Ik wens u verder een mooi fuchsiajaar toe.
 
Cor van Empel.

Van de voorzitter

In Memoriam de heer Jan Lokhorst

 
Hij had langzamerhand één van de grootste fuchsiaverzamelingen van Nederland, welke hij,
ondanks afnemende gezondheid van hemzelf en zijn vrouw, nog steeds wist uit te breiden
door dag in dag uit van 's morgens vroeg tot laat in de avond hard te werken. Een zoon van
hem zal de hobbykwekerij voortzetten.
Zijn kennis van de fuchsia's was bijzonder groot en hij heeft velen terzijde gestaan met hulp
en goede raad om zoveel mogelijk verschillende fuchsia's in stand te houden.
We wensen zijn vrouw en de kinderen veel sterkte toe om in de toekomst dit grote verlies te
verwerken.
 
Jan de Boer.
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Van de redactie

Het is begin februari, ik kom net terug uit Ermelo waar
we hebben vergaderd over alles wat met Fuchsiana sa-
menhangt. Ook hebben we de werkzaamheden voor het
aprilnummer van dit prachtige blad onderling verdeeld.
Het schrijven van de rubriek “Van de redactie” is mij dit
keer te beurt gevallen.
 
Minstens een half uur staar ik al naar het witte vel op het
computerscherm zonder dat ik ook maar één letter heb
getypt.
 
     “Het wil niet erg lukken, he?”
 
lijkt het A-viertje me toe te grijnzen. Op hetzelfde mo-
ment vertelt Piet Paulusma op de radio dat het de ko-
mende nachten matig zal gaan vriezen. Ik haat de winter
en schiet bijkans in een depressie en besef:
 
     "Het gaat vandaag echt niet meer lukken en 
      sluit verbolgen m’n computer af."
 
In tegenstelling tot mijn familie hou ik niet van schaat-
sen. Ik herinner me nog een voorval uit mijn jeugd. De
ijsbaan was open en de school organiseerde in klassen-
verband een schaatswedstrijd.
Dat was voor mij een middag verplichte ijspret. Toen ik
aan de beurt was viel ik (met voorbedachten rade) vlak
voor de finish, waardoor ik zonder te veel gezichtsverlies
verloor.

Ongemerkt verliet ik de ijsbaan en spoedde me naar huis
waar de eierkolen gezellig lagen te blozen achter de mi-
caglaasjes van onze kolenkachel. Die kachel stond voor
zo’n ouderwetse schoorsteenmantel met aan weerszijden
een marmeren pilaar. Als de kachel brandde, was dat
marmer heerlijk warm.

       “Waarom kruip je niet in
                  de kachel?”

Thuis aangekomen van de verloren schaatswedstrijd ging
ik lekker op de grond naast de kachel met mijn rug tegen
één van de warme steunzuilen een boek zitten lezen.
Terwijl ik me in het boek verloor, waarschuwde m’n moe-
der me nog voor de warme pilaar.
 
     “Als je niet oppast, krijg je straks korsten op 
       de rug” zei ze.
 
Als het haar helemaal te gortig werd, riep ze wanhopig:
 
     “Waarom kruip je niet in de kachel?”
 
Onze regio Friesland organiseerde in 1996 de spectacu-
lairste fuchsiashow uit haar 40-jarig bestaan. Op het
prachtige Landgoed Oranjestein in Oranjewoud werd een
gigantische show opgebouwd met als thema:
 
     "De Elfstedentocht."
 
De opening werd verricht door schaatsicoon Jeen van
den Berg (winnaar van de tocht der tochten in 1954), wat
een enorme publiciteit opleverde.
Er kwamen duizenden bezoekers op de show af waarvan
velen vertrokken met tassen vol fuchsiastekken.
De populairste fuchsia was destijds met stip de vrolijke
'WALZ Jubelteen', gewonnen door de heer J.H. Walden-
maier in 1990. Iedere avond was deze fuchsia met de
vele frivole bloempjes op korte steeltjes uitverkocht.

Ondeugende bloempjes van de 'WALZ Jubelteen'.   Foto: J. Loef

Tegenwoordig zie je de 'WALZ Jubelteen' niet zo vaak
meer, maar deze eigenzinnige spring-in-'t-veld blijft één
van mijn favorieten.
Ik heb haar dan ook aangemeld voor de Fuchsia-van-
het-jaar-2017-verkiezing.
    
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.
 
Reageren: Secretaris.redactie@nkvf.nl.
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Zoals vermeld in het februarinummer van Fuchsiana wordt de opzet van de Mieke Meursing bokaal gewijzigd. 

De ingezonden foto's blijken zeer weinig tot niet te verschillen van de foto's in de categorie algemeen in de 

gewone fotowedstrijd. 

 

Daarnaast zou het hoofdbestuur het leuk vinden om ook bezoekers van de Vriendendag op 9 september in de 

gelegenheid te stellen een oordeel te geven die leidt tot winnende foto's. Daarom is een aantal besluiten 

genomen met betrekking tot de fotowedstrijd van 2017: 

 

� De Mieke Meursing bokaal zal ingezet gaan worden als 1e prijs in de categorie algemeen. 

� De voorwaarden worden daarmee ook gelijkgesteld met de voorwaarden voor de gewone fotowedstrijd. 

� De winnaars van de fotowedstrijd worden bepaald door de bezoekers van de Vriendendag door middel van 

stemformulieren. 

� Ieder lid van de publieksjury mag één stemformulier invullen, waarop beide categorieën staan vermeld. 

� Het grootste aantal stemmen per categorie bepaalt de winnaars van de 1e en de 2e prijs. 

� Voor beide categorieën worden een 1e en 2e prijs beschikbaar gesteld. 

� Voor twee bezoekers die een stemformulier invullen valt een leuke prijs te winnen, namelijk een gratis 

jaarlidmaatschap van de NKvF. 

� Omdat sprake is van publieksjurering kunnen ook leden van het hoofdbestuur meedoen aan de 

fotowedstrijd. 

 

U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën: 

� Close-up fuchsiabloemen 

� Algemeen fuchsia’s 

 

Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen 

kunt u uw foto’s uiterlijk 15 juli 2017 aan 

onderstaand e-mail adres opsturen. Als u nog 

analoog fotografeert, graag het negatief en een 

afdruk inzenden. Vergeet niet uw naam en adres 

en de naam van de fuchsia of het onderwerp te 

vermelden. We begrijpen dat de uiterste 

inzenddatum erg vroeg is om mooie foto’s te 

maken. Uiteraard kunt u altijd putten uit uw 

fotoarchief van voorgaande jaren. 

 

Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het 

formaat 20x30 cm. De afdrukken kunt u na 

afloop van de Vriendendag meenemen of ze 

worden u later toegestuurd. 

 

Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde afdrukformaat hebben. Dit wordt veroorzaakt 

door de ingestelde beeldverhouding op uw camera. Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is 

het van groot belang uw camera, indien mogelijk, in te stellen op beeldverhouding 2:3. Raadpleeg voor het 

instellen van deze beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera. 

De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in 

Fuchsiana of op de website, worden gebruikt. Door deelname verklaart u hiermee akkoord te gaan. 

 

De adresgegevens zijn: 

C.J.G. Boom 

Henry Dunantstraat 19 

2861VD Bergambacht 

penningmeester@nkvf.nl 

Fotowedstrijd Vriendendag
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Enkele jaren geleden verscheen in Fuchsiana het door mij geschreven artikel ‘Fuchsia’s in Aquarel, hoe 

doe je dat?’ Daarin besprak ik de door mij gebruikte technieken bij het vervaardigen van de 

aquarellen zoals ze sinds 2000 in de Fuchsiana verschijnen. Nu, na 324 pentekeningen en ruim 300 

aquarellen verder, volgt hieronder op verzoek van de redactie van 

Fuchsiana hoe het zo ver is gekomen. 

Voor zo ver ik mij kan herinneren heb ik altijd getekend. Niet omdat ik 

daar zo goed in was maar omdat ik het prettig vond, evenals schrijven. 

Dat laatste met vulpen: nog steeds! Zoals in mijn ‘Fuchsia-/Tuin-/ 

Natuur-/Tekendagboek’, dat inmiddels 45 jaargangen telt, gebonden is 

volgens de Japanse methode, en meer dan 8.000 pagina’s telt. En dus 

een bron voor onder andere dit artikel. Het is niet zo verwonderlijk dat, 

toen ik in 1976 lid werd van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, 

ik ook fuchsia’s ging tekenen. In 1984, acht jaar nadat ik lid geworden 

was van de NKvF, vroeg ik de toenmalige redacteur van Fuchsiana, de 

heer Jan Brill, of er wellicht behoefte was aan tekeningen van fuchsia’s 

in de Fuchsiana. Het werd het begin van vele afleveringen met pentekeningen van Nederlandse 

Cultivars. Waarom Nederlandse? Wel, ik dacht indertijd dat dit aantal, op dat moment 121, was te 

overzien en dat ik met vier tekeningen per nummer het zich uitbreidende aantal kon bijhouden…  

Maar toen de redacteuren van de ‘Fuchsienkurier’ van het Deutsche Fuchsien Gesellschaft en de 

‘Postillion’ van de Schweizer Fuchsien Verein mijn tekeningen wilden gaan gebruiken ben ik ook 

andere dan Nederlandse fuchsia’s gaan tekenen. 

Mijn bijdrage aan boeken met tekeningen, aquarellen, foto’s en tekst is begonnen met het in 1984 

uitgekomen boek ‘Fuchsia’s hebben en houden’, een uitgave van uitgeverij Gottmer op initiatief van 

de NKvF. Het was het begin van een reeks bijdragen en niet alleen aan boeken over fuchsia’s maar 

ook aan boeken over pelargoniums, kuipplanten, feestversieringen, quilten, droogbloemen, 

passiflora’s, enz. Later heb ik mogen bijdragen aan een aantal boeken uitgegeven door uitgeverij 

Terra. Met voor mij als hoogtepunt mijn eigen boek ‘de Fuchsia’ in 2005. Naast tekeningen en 

aquarellen die in boeken verschenen zijn aquarellen onder andere ook gebruikt voor het uitgeven van 

twee series van zes dubbele correspondentiekaarten en vingerhoedjes door de NKvF, voor servetten, 

enz. 

Eén van de boeken, het in 1995 uitgekomen boek 

‘Fuchsia’s in alle seizoenen’, bevat onder andere een 

door mij geschreven en geïllustreerd dagboek gedeelte. 

Dit is in het Duits vertaald en als brochure met de titel 

‘Leben mit Fuchsien’ uitgegeven door de DDFGG in 

samenwerking met de andere Duitstalige verenigingen. 

Later heeft ook de NKvF dit dagboek uitgebracht en is 

het door de Botanischer Garten van St. Gallen, 

Zwitserland, gebruikt voor de brochure behorend bij de 

tentoonstelling ‘Fuchsien – Tänzerinnen im Pflanzenreich’ 

in de botanische tuin van St. Gallen, waar ook een 

aantal van mijn fuchsia-aquarellen is tentoongesteld. 

‘Hier doe ik het voor’

8



Dat laatste, het tentoonstellen van mijn aquarellen waarbij ik ook mijn manier van werken 

demonstreer, is begonnen in 1996 tijdens de internationale fuchsiatentoonstelling op het landgoed 

‘Mönnekesbölt’ in Striepe, Duitsland, waaraan zowel de regio Twente als de toenmalige Freundeskreis 

Emsland deelnamen. De opening werd verricht door Prinz Reinhard, bewoner van Schloss Bentheim 

(Dtsl.) en Graaf Christian, bewoner van kasteel Twickel (Ned.). Aanwezig waren ook de burgemeester 

van Striepe en de eigenaar van het Landgoed ‘Mönnekesbölt’, mevrouw Wedewen. Naar hen werden 

tijdens de opening fuchsia’s vernoemd. Alle vier ontvingen niet alleen een exemplaar van de naar hen 

genoemde fuchsia maar ook een door mij 

gemaakte aquarel van die fuchsia.  

Iets dergelijks heb ik daarna nog vele malen 

mogen doen. Onder andere bij de opening van 

shows in Ootmarsum, Hellendoorn (regio 

Twente/Salland), Intratuin Zwolle (regio 

Flevoland), Herfstfair bij Van der Velde, 

Heerde, Twello bij de opening van het 

‘Klompenfeest’, Ambt Delden (regio 

Twente/Salland). En ook een aantal malen in 

het buitenland: Schloss Wartenfels in Lostorf 

(Zwits.) 2007, Papenburg (Dtsl.) 2008, Stade 

(Dtsl.) 2009, Gärtnerei Huplant, Hirschtal 

(Zwits.) 2011, Botanische Garten St. Gallen (Zwits.) 2011. Bij de diverse gelegenheden mocht ik 

aquarellen overhandigen aan degenen die de tentoonstelling openden en waarnaar een fuchsia is 

vernoemd, zoals: Herman Finkers, Erik Hulsebosch, Jorien ter Mors, Sander Boschker, Graaf Roderik, 

en anderen.  

In het begin van dit artikel vertelde ik dat ik altijd al 

heb getekend en daar waren, tot ik lid werd van de 

fuchsiavereniging, geen fuchsia’s bij. Wel veel 

andere planten en dat doe ik nu nog. Sinds de 

oprichting in 2006 ben ik lid van de ‘Vereniging 

Botanisch Kunstenaars Nederland’ (VBKN). Een van 

de doelstellingen van deze naar Engels voorbeeld 

opgerichte vereniging is het bij elkaar brengen van 

botanisch kunstenaars. Botanisch tekenen houdt in 

dat planten botanisch verantwoord en wetenschappelijk juist worden weergegeven. Een uitdaging 

voor mij. Immers, mijn tekeningen en aquarellen zijn meer illustraties 

dan wetenschappelijk juiste tekeningen.  

 

Deze vereniging organiseert regelmatig cursussen en exposities 

(www.botanischkunstenaarsnederland.nl). Met mijn aquarellen (ook 

fuchsia’s!) heb ik een paar maal deelgenomen aan tentoonstellingen, 

onder andere in de Hortus in Haren en in de Tuinen Mien Ruys in 

Dedemsvaart. 
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“Hoe lang kun je doorgaan?” en ”Hoe 

houd je het vol?” is me wel eens 

gevraagd. Wel, zouden de honderden 

tekeningen en aquarellen zonder meer op 

een stapel in de kast komen te liggen, dan 

was ik er al lang geleden mee 

opgehouden. Maar, ik heb er nog steeds 

plezier in en zeker vanwege het feit dat je 

er anderen een plezier mee kunt doen. 

‘Daar doe ik het voor/vóór…’ . Het geeft 

me voldoening en het is een stimulans om 

door te gaan.  

Aat van Wijk. 

Rectificatie fuchsianaam

'Elma'                                                                Foto: B. Balk

In de Fuchsiana van februari 2017 staat op pagina 22 een fuchsiafoto met de naam 'Elma' ®. Helaas bleek dit een
fuchsia te zijn van kwekerij Hendriks die niet is goedgekeurd door de NKvF. De door de NKvF goedgekeurde fuchsia
met de naam 'Elma' ziet u hieronder afgebeeld. Deze foto kunt u ook terugvinden in de Fuchsiana van 1993, nr. 5.
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UITGEBREIDE TECHNISCHE COMMISSIE

Botanische groep.
 
De eerste vergadering van de Botanische Groep in 2017 heeft reeds plaatsgevonden. De volgende vergadering vindt
plaats op 20 mei om 10:00 uur bij de familie Hoefakker.
Het adres is: Lindelaan 5, 6721 VB te Bennekom.
Laat tijdig weten als u verhinderd bent!!
 
BCK-Keuringen.
 
De keuringen zullen dit jaar plaatsvinden op zaterdag 22 juli, zaterdag 12 augustus en zaterdag 9 september 2017.
De eerste twee keuringen zullen plaatsvinden in:
Wijkcentrum "de Schakel", Soestdijkseweg 49B, 3732 HD in De Bilt.
Het wijkcentrum ligt achter de Immanuelkerk. Ingang en parkeren aan Laan 1813.
De derde keuring zal gehouden worden tijdens de Vriendendag op 9 september 2017 bij Kwekerij Van der Velde in
Heerde.
De planten dienen tussen 8:45 uur en 10:00 uur aangeboden te worden.
De keuring begint vervolgens om 10:15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij de voorzitter van de BCK, dhr. Coen Bakker.
Bij hem dient u ook de planten die u wilt laten keuren aan te melden en wel uiterlijk 1 week voorafgaand aan de keu-
ring (Coen Bakker: tel. 0255-535007).
 
Veredelingsgroep + Studiegroep Winterharde Fuchsia's.
 
Deze gecombineerde groep is op 8 april in Heerde bijeen geweest. Waarschijnlijk komt de groep in oktober nogmaals
bij elkaar. Datum, tijd en plaats zullen in een volgende Fuchsiana worden bekend gemaakt.
 
Beschrijvingsgroep.
 
De beschrijvingsgroep komt op 6 mei om 10:30 uur in Harmelen bij elkaar om een aantal zaken betreffende de be-
schrijvingen, formulieren en de website en AFS op elkaar af te stemmen.
 
Gerard Rosema.
 

'Graaf Roderik'                                   Foto: G-J. van den Brink
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"On" kruiden 5. Tussilago farfara L.:  klein hoefblad 

Vroeg in het jaar bloeien ze al. Uit de verte lijken het net
paardenbloemen. Maar als je dichterbij komt zie je dat
het toch echt een ander plantje is: Klein hoefblad. Het
meest bijzondere van de plant is dat je in het begin al-
leen de bloem ziet en als de bloem bijna verdwijnt, ver-
schijnt het blad pas. Zo’n plant wordt ook wel een
“naaktbloeier” genoemd, net als de winterbloeiende fuch-
sia’s die op het kale hout bloeien. De plant wordt maxi-

maal 30 cm hoog en de bloemen openen zich alleen in
het voorjaar in de volle zon. Bij mij staat er al jaren een
plant in de tuin. Spontaan opgekomen, in de schaduw.
Dus hij bloeit wat later dan normaal. Het is een van de
eerste bloeiers, samen met speenkruid, die ik vorig jaar
ook voor het eerst spontaan in mijn tuin zag opkomen.
Het is een overblijvende plant, die lange ondergrondse
wortelstokken heeft, met soms meterslange uitlopers.
Dus ik moet hem in de gaten houden anders woekert hij
de hele tuin door. Uit de wortelstokken komen her en der
toeven geschubde bloemstelen tevoorschijn, groen of
roodachtig-bruin van kleur waarop de goudgele bloemen
staan.
Het bloemhoofdje bestaat uit een groot aantal (enige

honderden) vrouwelijke lintbloemen, die voorzien zijn van
een vruchtbeginsel met stijl en twee stempels. Het mid-
den van het hoofdje bestaat uit enkele tientallen buis-
bloemen, die zich mannelijk gedragen, waarbij de buis
uitloopt in een vijfpuntig sterretje. Deze buisbloemen
hebben nectar waarmee ze insecten lokken. De vrouwelij-
ke straalbloemen missen dat. De straalbloemen zijn rijp
voordat de buisbloemen zover zijn. Dit waarborgt kruis-
bestuiving. Hoewel er met mooi weer wel insectenbezoek
optreedt, is de bloeitijd zó vroeg, dat klein hoefblad méér
afhankelijk is van de wind. Doordat ze krachtig heen en
weer kunnen worden bewogen kan er stuifmeel van de
mannelijk bloeiende bloemen naar de vrouwelijk bloeien-
de bloemen van een ander hoofdje waaien.
De bladeren verschijnen pas na de bloei. Filius ante pat-
rem was in de Middeleeuwen de naam van klein hoef-
blad. Het betekent: "de zoon vóór de vader”; de gele
bloemhoofdjes verschijnen al een tijd voor de bladeren.
Tijdens de bloei zijn de bladeren beperkt tot korte, groe-
ne of rode schubjes langs de stengel. Na de bloei ontwik-
kelen deze zich tot hartvormig of ronde en getande bla-
deren. Deze aan de onderkant viltig behaarde bladeren
staan in een rozetvormige krans rond de steel. 
De ronde vorm van het blad heeft wel iets weg van een

paardenhoef. Vandaar de naam van ons plantje.
Deze algemeen ingeburgerde naam, klein hoefblad, zou
eigenlijk klein hoestblad moeten zijn. Dat is namelijk de
betekenis van de geslachtsnaam Tussilago. Tussis is
hoesten en agere betekent verdrijven. Het werd dan ook
gezien als een van de belangrijkste geneeskruiden bij
aandoeningen als hoest, astma en bronchitis.
De soortnaam farfara is waarschijnlijk af te leiden van het
Latijnse far wat meel betekent en ferre (=dragen). De
onderzijde van het jonge blad ziet er namelijk uit als met
meel bestoven. Dat vind je trouwens niet terug in de
volksnamen. Vandaar dat wordt gedacht aan de oude
naam voor de witte abeel (Populus alba), die luidde Far-
farus. Dat vinden we terug bij Dodonaeus. De bladeren
van deze boom hebben ook een wit bestoven uiterlijk en
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lijken qua vorm veel op het blad van klein hoefblad.
Verdere volksnamen zijn bijvoorbeeld: dauwkool, ezels-
poot, geitenblad, hoevenblaren, paardenhoef, sinte-ka-
trijnskruid.
 
Het klein hoefblad is een pioniersplant die zich vooral op
nieuwe gronden goed thuis voelt. Vaak kan men hem
tussen grassen in betrekkelijk nieuwe wegbermen of hel-
lingen aantreffen.
De plant wordt ook wel als artsenijplant geteeld vanwege
zijn slijm-, looi- en bitterstoffen, tannine, dextrine en bac-
tericide stoffen. De bladeren worden gebruikt als omsla-
gen bij gewrichts- en reumatische aandoeningen. In de
volksgeneeskunde is klein hoefblad een middel bij urine-
wegontstekingen, koorts en vermoeidheid. Het wordt
eveneens als krampwerend middel ingezet. In Oostenrijk
wordt dit geneesplantje traditioneel ingezet bij luchtwe-
gen- en huidaandoeningen, bewegingsstoornissen, virale
infecties, griep, verkoudheid, koorts, reuma en jicht. De
naam Brantlatuw, of zoals Fuchs zei: "Brantlattouw duidt
erop dat de gekneusde bladeren bij brandwonden werden
gebruikt om verkoeling te brengen".
De jonge bladeren en bloemen van klein hoefblad zijn
eetbaar. Je kunt ze gebruiken in soepen, salades en als
bijgroente. De smaak van de bladeren is enigszins bitter
maar de bitterheid verdwijnt na het koken. Als gedroogd
poeder kan het blad dienen als toevoegsel in een krui-
denzout. De gedroogde bladeren worden ook verpulverd
en als zoutvervanging gebruikt. De wortel van klein hoef-
blad kan versuikerd worden door het lange tijd in siroop
te bewaren; zo verkrijg je een natuurlijk snoepje. De ge-
droogde bladeren en bloemen zijn een uitstekend kruid
om thee van te zetten dat een beetje naar drop smaakt.

Overigens is een teveel schadelijk voor de lever vanwege
de aanwezige giftige alkaloïden.
Het klein hoefblad wordt bezocht door de diverse solitaire
bijen: grasbij, vierbandgroefbij, koolzwarte zandbij,
pluimvoetbij en tronkenbij.

 
Tot slot nog een recept voor een voorjaarssalade die ik
vond.
Ingrediënten:
 
Eetbare bladeren, zoals blad van de paardenbloem, ze-
venblad, daslook, smeerwortel, klein hoefblad, duizend-
blad, brandnetel, valeriaan, etc.
Eventueel eetbare bloemetjes van klein hoefblad, klaver,
paardenbloem, madeliefje, etc.
Stengel bleekselderij of appel.
Koude gekookte bietjes.
Fetakaas.
Sesamzaad.
Zoetzuur (bijvoorbeeld augurken).
 
Gebruik een automatische hakselaar die de bladeren en
bleekselderij fijnmaakt, maar je kunt het ook met de
hand fijn maken. Daardoorheen roer je augurken, feta-

kaas en sesamzaad.

Eet gezond smakelijk!
 
Henk Hoefakker.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het JUNI-NUMMER van 2017 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag 3 mei 2017 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of
e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

13



Fotopuzzel 83

 
 
 
 

 
 

 
 
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes: 
 
1. ‘Ballerina Blue’ 
2. ‘Lunters Roem’ 
3. ‘Alexandr Balyasnikov’ 
4. ‘Romance’ 
5. ‘Delta’s Parade’ 
6. ‘Brookwood Joy’ 
 

 
 

  
1       2                3 

      

Uw oplossing vóór 3 mei 2017 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. 
 
De oplossing van fotopuzzel 82 is: 
Foto 1: ‘Lenny Erwin’ 
Foto 2: ‘Machu Picchu’ 
Foto 3: ‘Alwin’ 
 
Onder de goede inzendingen hebben we geloot. Als winnaar van puzzel 82 kwam “uit de bus”: de 
heer A. van Vliet uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Gefeliciteerd! 
 
Foto's: Sjaak Loef 
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'Joker', de Graaff 1977 NL. AFS nr.: 1861
Afstamming: 'Lena' x onbekend.

 
 
 
 
 
Welke plant het stuifmeel leverde voor deze kruising kan ik u helaas niet vertellen. Pas later
 
leerde ik van John Wright de methode om na bestuiving de stempel af te dekken om
 
herbestuiving te voorkomen. En toen pas werd het zinvol de naam van de vaderplant te
 
publiceren. Beter geen naam dan een verkeerde. Eerst gebruikten we net als John gelatine
 
capsules die voor geneesmiddelen zijn bedoeld, vastgezet met een watje. Later gebeurde het
 
met een kokertje van aluminiumfolie, goedkoper en gemakkelijker. 'Lena' zou ik nu zeker niet
 
meer kiezen als ouderplant, maar we hebben het wel over de begintijd van het veredelen in
 
ons land en de keuze was niet groot. Species waren bij voorbeeld nog vrijwel niet voor
 
handen. Dat ik 'Joker' toen selecteerde uit mijn zaailingen stemt me nog steeds tevreden. Na
 
veertig jaar behoort de plant nog altijd tot ons fuchsiabestand en was het waard op de foto
 
gezet te worden. De naam van deze cultivar slaat op de veranderingen in de dubbele tot
 
halfdubbele kroon. Het is een echte grappenmaker door het tijdens de bloei steeds verkleuren
 
van de kroonbladen van gemengd roodpurper en rood tot uiteindelijk vele tinten rood en roze.
 
Als de plant wat ouder is staat de plant, na een aarzelend begin in het eerste jaar, te pronken
 
met een zeer langdurige rijke bloei. Gezien de wat slappe spontaan vertakkende takken is
 
deze cultivar bruikbaar als halfhanger maar ook als bossige struikvorm of kroonboompje. Net
 
als haar schepper houdt ze niet van te veel warmte en zon. 'Joker' werd in 1979 in het
 
Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd door Wills Fuchsia Nurseries, ooit één van de grootste op
 
dit gebied, maar inmiddels een haast vergeten naam.
 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.                                    
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'Joker' Foto: Coen Bakker



'Mevr. Goyaerts' Foto: Coen Bakker



'Mevr. Goyaerts', Goyaerts 1968? NL. AFS nr. ---.
Afstamming: onbekend
 

 
 
 
Ver terug in onze fuchsiageschiedenis: Als u in de lijst van Nederlandse cultivars in "Fuchsia's 
 
uit Nederland" kijkt, ziet u daar als eerste de fuchsia 'Mevr. Goyaerts'. Alleen al dat 
 
"mevrouw" verraadt dat we toen nog niet op de hoogte waren van de geldende regels voor 
 
naamgeving. Hoewel er genoeg voorbeelden van termen als Mrs. of Mr. als voorvoegsel te
 
vinden zijn is dat niet meer toegestaan. Toen ik in die begintijd een nieuwigheid 'Mevrouw van
 
der Zee' wilde noemen, werd me door deze dame zelf verteld, als lid van de Technische
 
Commissie, dat dat niet ging en het dan maar 'Mia van der Zee' moest worden. Maar in 1968
 
was de NKvF nog geen Technische Commissie rijk. In de meeste boeken staat als
 
introductiejaar voor deze cultivar 1970. Maar in het eerdergenoemde boek schrijft Miep Nijhuis
 
- u beter bekend als Miep Aalhuizen - : "In 1968 wordt op een fuchsiatentoonstelling op het
 
buiten Elswout bij Aerdenhout 'Suzanne' van de heer van der Grijp getoond; hier zien we ook
 
voor het eerst 'Mevr. Goyaerts' van de gelijknamige kweekster". In welk jaar genoemde
 
fuchsia het levenslicht zag, blijft een vraag. Het moet 1968 of eerder zijn. Een VKC
 
nieuwighedenkeuring, waarbij dit zou zijn vastgelegd, kwam pas een jaar later, in 1969. Zelf
 
bezocht ik ook Elswout als mijn eerste fuchsia-evenement en ook de tuin van mevrouw
 
Goyaerts waar ik de plant kon bewonderen. Het is een wat stijve zelfvertakkende rijkbloeiende
 
plant met vrij grote, wat afstaande dubbele tot halfdubbele bloemen. Dit voor Nederland
 
zeer vroege veredelingssucces was best het aanzien waard. Of de plant in deze tijd nog
 
genomineerd zou worden bij onze nieuwighedenkeuring betwijfel ik, hoewel de kwaliteit zeker
 
voldoet. Denk maar eens aan de vele Nederlandse nieuwigheden die met Getuigschrift en al
 
deze "oude dame" niet hebben overleefd. 'Mevr. Goyaerts' is zowel vrouwelijk als mannelijk
 
vruchtbaar. Ze was de moederplant van zowel 'Berba' als 'Dutch Firebird'.                                  
 
 
 
                   
H.J. de Graaff.
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Fuchsia’s in Aquarel – 95 Aat van Wijk

‘Belize’  Michiels (BE) 2008 AFS nr. 7148, NBFK nr. 1048
Afstamming: niet vermeld.
 
Plant met vrij grote dubbele bloemen. De bloembuis en kelk zijn donker paarsrood, de kroon donker roodpurper. Deze
fuchsia is geschikt als hanger in halfschaduw. Belize is het vroegere Brits-Honduras.
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Rapport financiële verslagen regionale verenigingen 2015

Al enkele jaren wordt aan alle regionale verenigingen binnen de NKvF verzocht het financieel jaarverslag van het
voorgaande jaar aan te leveren. Deze financiële stukken geven het hoofdbestuur inzicht in het reilen en zeilen van de
regio's. Op die manier kan voorkomen worden dat regio's in financiële problemen dreigen te komen zonder dat het
hoofdbestuur hiervan op de hoogte is. Het hoofdbestuur kan, mocht zich zo'n situatie voordoen, tijdig in contact tre-
den met het regiobestuur om samen met het regiobestuur naar een oplossing te zoeken. Diverse regio's hebben al
moeten besluiten tot opheffing doordat regiobesturen niet volledig bezet te krijgen waren, opheffing door financiële
problemen is nog niet gebeurd maar dat is ook wel het laatste dat we willen.
 
De financiële jaarverslagen worden verwerkt in een vrij uitgebreid rapport waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de
inkomsten en uitgaven zijn voor diverse activiteiten in de regio's. Hierdoor weten we dat veel regio's ongeveer dezelf-
de activiteiten organiseren voor hun leden. Daarom dient dit rapport ook vooral als hulpmiddel voor regiobesturen en
hun leden. In het rapport kunnen inkomsten en uitgaven, weergegeven als gemiddelden - hoogste waarden - laagste
waarden, worden vergeleken met de eigen cijfers. Alle bedragen in het rapport zijn dusdanig verwerkt dat ze niet te
herleiden zijn tot een regio, volledig anoniem dus.
 
In elke jaarvergadering met de Ledenraad op de 1e zaterdag van april wordt dit uitgebreide rapport, dat door het
hoofdbestuur via de regiovertegenwoordigers is verstrekt aan alle regio's, besproken met de Ledenraad. Als het goed
is, is het rapport dan al in de regionale jaarvergadering met de leden besproken. Natuurlijk kunt u het rapport altijd
opvragen bij uw regiobestuur of bij de landelijke penningmeester
 
We willen in deze Fuchsiana kort ingaan op enkele bevindingen uit het rapport, die voor u als lid interessant kunnen
zijn.
 
In 2015 had de NKvF 25 regio's, waarvan er 17 het complete financiële jaarverslag hebben aangeleverd. Helaas zijn
er regio's die de stukken niet volledig aanleveren. Deze stukken kunnen niet verwerkt worden omdat het rapport
daardoor een scheef beeld zou geven. Bij sommige regio's is men bang dat het hoofdbestuur gegevens uit de finan-
ciële jaarverslagen wil gebruiken om kapitaal bij de regio's vandaan te halen. Dit is absoluut niet de bedoeling en dat
kan ook niet. Dat kapitaal is van de betreffende regio's en het hoofdbestuur kan hier niet aankomen. Bovendien zijn
de afzonderlijke gegevens van de regio's alleen bekend bij de penningmeester van de NKvF. Andere leden van het
hoofdbestuur krijgen hetzelfde rapport dat de regio's ook ontvangen. Angst om bijvoorbeeld balansgegevens, waaron-
der voorraden, banksaldi en reserves e.d., aan te leveren is nergens voor nodig.
 
De deelnemende regio's hadden op 1 april 2015 gemiddeld 66 leden. Dit waren er in 2014 nog gemiddeld 70.
 
Vermogen
Er is in het rapport over 2015 wel gekeken naar het vermogen, gerelateerd aan het aantal leden. Hieruit blijkt dat de
regio's gemiddeld € 175,57 per lid aan vermogen hadden en de landelijke vereniging € 67,40 per lid. De verschillen in
de hoogte van het vermogen tussen de regio's zijn behoorlijk groot. Het gemiddelde vermogen per lid houdt voor het
hoofdbestuur dus niet in dat we wat dat betreft achterover kunnen leunen.
 
Voorraden
Van de deelnemende regio's hebben 4 regio's voorraden op de balans staan. Andere regio's hebben mogelijk wel
voorraden (servicepunten) maar deze zijn mogelijk zo gering dat de kosten en opbrengsten direct op de verlies en
winstrekening worden gezet waardoor geen voorraden op de balans staan. Dit betekent dat de kosten van voorraden
direct in het jaar van aanschaf worden geboekt, ook al worden de artikelen niet allemaal in datzelfde jaar verkocht. 
Deze 4 regio's hadden wel een voorraad ter waarde van gemiddeld € 818,75 op de balans staan.
 
Regioblad
16 regio's geven een periodiek, meestal in de vorm van een regioblad, uit. Van deze 16 regio's hebben er 13 inkom-
sten uit advertenties.
De kosten van de periodieken bedragen gemiddeld € 8,73 per lid per jaar. De goedkoopste kost € 1,17 per lid per jaar
en de duurste € 19,50 per lid per jaar. Hieruit blijkt duidelijk dat de verschillen hier ontzettend groot zijn maar dat
heeft uiteraard ook te maken met de uitvoering van het blad. Toch loont het de moeite om hier als regio naar te kij-
ken. Er kan altijd bij omliggende regio's gekeken worden hoe men het daar doet.
7 regio's organiseren excursies, waarbij de kosten gemiddeld € 21,06 per lid per jaar bedragen en de opbrengsten ge-
middeld € 18,64 per lid per jaar. Dit betekent dat per lid ongeveer € 2,50 door de vereniging wordt betaald.
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Grondinkoop en groenmarkten
Van de 17 deelnemende regio's doen er 5 aan gezamenlijke grondinkoop. Dit blijkt voornamelijk als service aan de
leden gedaan te worden, er wordt vrijwel niets aan verdiend.
Veel regio's doen aan stekkenverkoop en groenmarkten. De kosten en opbrengsten hiervan, maar ook de winstper-
centages, verschillen heel erg van jaar tot jaar. Door regio's die bijvoorbeeld stekken hebben verkocht die door leden
zelf zijn opgekweekt, was het rendement in 2015 gemiddeld 127,92%. De opbrengsten waren dus 2,25 keer zo hoog
als de kosten. Dit kan dus zeer lucratief zijn. Er zijn 6 regio's die geen kosten en opbrengsten voor stekkenverkoop of
groenmarkten hebben geboekt.
 
Shows
We zien helaas een dalende trend in de animo voor het organiseren van een show. De leeftijd van de leden en het
dalende ledental zijn hier duidelijk de oorzaak van. Een show moet voor het regiobestuur en een eventuele activitei-
tencommissie wel te behappen zijn. Daarom het advies om een show kleinschalig te houden. Op die manier blijft het
leuk, ook voor de organisatoren, en ook kleine shows trekken bezoekers uit grote delen van het land. In 2015 zijn er
door 3 deelnemende regio's shows georganiseerd.
 
Ledenactiviteiten
Voor ledenvergaderingen wordt gemiddeld € 13,17 per lid per jaar uitgegeven. In deze kosten zitten onder andere
kosten voor presentaties en lezingen.
9 van de 17 regio's organiseren een nieuwjaarsbijeenkomst. Gemiddeld wordt hierbij per lid € 5,62 uitgegeven en be-
dragen de inkomsten € 3,75.
Gemiddeld draaien de regio's 27,67% verlies op overige activiteiten, dit kunnen bijvoorbeeld snoeimiddagen e.d. zijn.
Hieruit blijkt dat deze activiteiten worden georganiseerd als ledenbinding en wel wat mogen kosten.
 
Tot slot nog een grafiek, waarin de totale kosten en opbrengsten van de diverse onderzochte onderdelen voor alle
deelnemende regio's zijn weergegeven.
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Product of Holland CCVII 

Het heeft geen zin te somberen over de teloorgang van
de Nederlandse fuchsiahype. In 1965 begon de NKvF als
een steeds meer opbloeiende vereniging van mensen die
de fuchsia ontdekt hadden, om uit te groeien tot haast
meer een gezelligheidsvereniging van rond 6.000 leden.
Laten we eerlijk zijn: we leefden boven onze stand. Zo'n
golf van enthousiasme wordt helaas altijd gevolgd door
een dal.

Gregor Mendel in de kloostertuin bij de erwtenplanten.
 
Kort voor zijn overlijden sprak ik daarover met Lutz Böge-
mann en daar kwam uit dat we blij mochten zijn dat
hoogtepunt te hebben meegemaakt. Dit alles betekent
niet dat de fuchsialiefhebberij in ons land kan worden
weggezet als een eendagsvlieg. Het vele werk van leden
van de NKvF heeft voor een erfenis gezorgd waar liefheb-
bers van fuchsia's nog lang op kunnen teren. Wie weet
tot de volgende hype.
Twee eeuwen geleden is het eigenlijk begonnen, niet bij
ons, maar in de ons omringende landen. Boze tongen be-
weerden dat we niet meededen omdat fuchsia's planten
waren waar geen cent aan te verdienen was. De negen-
tiende eeuw was een ideale tijd: na de import in Europa
van waarschijnlijk een vorm van F. magellanica onder de
naam F. coccinea en F. lycioides in de eeuw daarvoor,
werden toen diverse species geïmporteerd die ideaal
kweekmateriaal voor uitbreiding van het cultivarbestand
vormden.

Maar er waren ook twee in verband met fuchsia's minder
voor de hand liggende gebeurtenissen, die de ontwikke-
ling van de fuchsialiefhebberij in de kaart speelden.
 
In 1865 publiceerde Gregor Johann Mendel, abt van het
Augustijnerklooster in het Oostenrijkse Brno, de resulta-
ten van zijn kruisingsproeven met erwten, nu bekend als
de "Wetten van Mendel". Vooral na de herontdekking
daarvan door o.a. de Nederlander Hugo de Vries gaven
die een impuls aan het gericht kweken van fuchsiaculti-
vars. Het succes van onze Veredelingsgroep is deels te
danken aan het werk van Mendel. Bijgaand een voor mij
onbekende afbeelding van Mendel en zijn erwten, over-
genomen uit het blad van "Vereniging Oud Lisse". Ook
van groot belang voor de kennis over de ontwikkeling en
verspreiding van het geslacht Fuchsia was de publicatie
van "On the origin of species by means of natural
selection" door Charles Robert Darwin in 1859. Dit bracht
ons de evolutietheorie die ruim 150 jaar later nog bestre-
den wordt o.a. door orthodox christelijke sekten, vooral
in de Verenigde Staten. U kunt zich voorstellen hoe dat
was in de tijd van Darwin! Achteraf was hij de eerste die
het aandurfde deze theorie, die door diverse natuurwe-
tenschappers al geaccepteerd was, voor het voetlicht te
brengen.
De negentiende eeuw werd zo het ideale uitgangspunt
voor de fuchsialiefhebberij, die in de Victoriaanse tijd tot
grote bloei kwam. Let wel: Nederland deed niet mee. Pas
met de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) kwam het dal.
Voedseltekorten in de oorlogvoerende landen deden de
kasruimtebehoeftige fuchsia's vergeten en vervangen
door veel belangrijker voedingsgewassen. Gelukkig ging
niet al het materiaal van voor die tijd verloren, al moeten
we niet te zeker zijn of de correcte naamgeving ook be-
waard bleef. Vooral waar het de veelal Duitse triphylla-
hybriden betreft, die veel op elkaar leken, heb ik mijn
twijfels. Veel andere cultivars waren, ook als de naam
verloren was gegaan, min of meer met behulp van oude
beschrijvingen wel weer op naam te stellen. Toen de oor-
log voorbij was kroop de fuchsia weer uit een dal.
 
In 1929 werd de American Fuchsia Society opgericht. In
1930 importeerden de Amerikanen 50 gerenommeerde
cultivars uit Europa, waarmee ze hun typische grootbloe-
mig dubbele cultivars realiseerden. Vanaf 1938 deden de
Britten ook weer echt mee door de oprichting van de Bri-
tish Fuchsia Society, die lang in Europa een leidende rol
speelde. In 1965 werd hier vooral naar Brits voorbeeld de
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden opgericht, die
later de Britten naar de kroon stak. Voor de echte lief-
hebber was het duidelijk niet belangrijk, dat er aan de
planten weinig te verdienen was. En nu zitten we, ook
omdat de enthousiasten uit 1965 nu ruim vijftig jaar
ouder zijn geworden en fuchsia's nu eenmaal veeleisend
zijn, in een dip. Maar de toekomst zal leren dat de liefde
voor deze schitterende planten geen eendagsvlieg is.
 
Lisse, 28 februari 2017                            H.J. de Graaff. 
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   Maart 2017 
 

   Overleden: 

 

   De heer H. Blokland  Lexmond 
   De heer K. Kabel  Zaandam, Ledensecretaris van 

                              01-11-1984 tot 25-04-1987 

   De heer J. Lokhorst  Gieten 
   De heer H.J. Marsman Hengelo 

   De heer C. Roes  Knegsel 
   De heer G.J. Weenk  Zelhem 

 

    

   Nieuwe leden: 

 
   De heer W. Blokland        Grathem 

   Mevrouw M. de Graaf       Bunschoten 
   Mevrouw I. Kramers        Zoetermeer 

   Mevrouw G. Luttekes        Tuk 

   De heer W. Niesing        Purmerend 
   De heer J. Nieuwenburg    Nijkerkerveen 

   De heer P. Rosendahl  Duiven 
   De heer J. Ruiter        Putten 

 
 

   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 2017: 
 

   Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 27,50 per jaar. 
   Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,75 per jaar. Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden. 

   Betaling via: ING Bank nr. NL32INGB0001691900.   
 

   The Association's year runs from 1 January to 31 december. Membership fee € 27.50 per year. Roommates and 
   youth members to 18 years € 13.75 per year. After notification is sent a giro. Contribution foreign members 

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

 
   De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2017 betaalden zijn: 

   De heer Z.C. van Heemst  Oude Tonge. 
   Mevrouw E.J. Henken-Van Driesum Baarn. 

   De heer R.G. Hornes   Leiden. 

   Zij ontvangen een bon ter waarde van € 7,50. 
 

    
   Tiny van de Sande, 

   Ledensecretaris.  
 

Ledensecretariaat
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     Vriendendag 2017 

 
 
Beste fuchsiavrienden, 

 
Onze fuchsia’s komen weer tot leven en over een half jaar staat onze Vriendendag al weer voor de 

deur. 

9 september hopen we veel mensen te begroeten bij kwekerij Van der Velde in Heerde. 
 

In de vorige Fuchsiana’s heeft u al kunnen lezen wat er die dag allemaal gaat gebeuren. 
Het zal zeker weer een bijzondere dag gaan worden. Het programma voor deze dag is al zo goed als 

rond. Hier en daar moet er misschien nog iets veranderd worden. In de Fuchsiana van juni zal het 

definitieve programma komen te staan. 
 

Een bloemschik demonstratie met 
herfstbloemen, een presentatie over 

fuchsia’s in het buitenleven, een 
modeshow in het teken van de herfst, de 

fotowedstrijd en de plantenwedstrijd 

zullen een prachtige bijdrage aan onze 
Vriendendag zijn. 

 
In de inkomsthal komen diverse stands 

van Herfst-Fair. 

Ook buiten is er veel te beleven, o.a. de 
pluktuin, de winterharden tuin en door 

Van der Velde zal een kleine fuchsiashow 
gepresenteerd worden. Dus voor ieder wat 

wils. 
 

 

Mocht het slecht weer zijn dan kunnen alle stands binnen in de kas opgesteld worden. 
Ook zal er een keuring zijn van nieuwigheden en deze zijn na de keuring te bezichtigen. 

 
Zoals u in de vorige Fuchsiana reeds hebt kunnen lezen is er een mogelijkheid om een bezoek te 

brengen aan de fuchsia- en kuipplantentuin van de Familie Schurink in Heerde. 

 
 

Er zal deze dag vanaf 11:00 uur een prachtige 
oude bus klaar staan om de mensen die daar 

naar toe willen er naar toe te brengen. Er 

kunnen per rit 8 personen mee gaan. Per uur 
zijn er ongeveer 4 ritten heen en terug. 

Om zoveel mogelijk liefhebbers te verplaatsen 
rijdt de bus van 11:00 tot 16:00 uur constant 

heen en weer vanaf Van der Velde naar de tuin. 
Een toevoeging aan onze Vriendendag, die zeer 

de moeite waard is. 
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Gerrit en Esther van der Velde zorgen voor een 
kleine catering. Broodjes, soep, kleine hapjes, 

koffie en thee met iets erbij en iets fris.    
Als er regio’s zijn die met een bus komen, dan 

dit graag op tijd aangeven bij Esther van der 

Velde, tel.: 0578-695727. Er kan dan 
gezamenlijk iets gebruikt worden. 

 
 

 
 

 

 
Voor meer informatie: 

Tiny van de Sande,  ironka@home.nl,   tel.: 0411-631591. 
Huub Steeghs,   huub.steeghs@hetnet.nl,  tel.: 077-4672339.  

Esther van der Velde,  info@kwekerijvandervelde.nl, tel.: 0578-695727. 

Vooraankondiging landelijke wedstrijden

Omdat de geplande Vriendendag dit jaar voor onze fuchsia's op een gunstig tijdstip en een centrale plaats gehou-
den zal worden, zal regio 8 ook weer de landelijke wedstrijden organiseren.
Wij zien u dan ook graag op 9 september 2017 bij kwekerij Van der Velde.
Begint u nu vast met het selecteren van uw planten voor deze wedstrijden?
In de volgende Fuchsiana komen wij met meer gegevens.
Voor eventuele vragen kunt u vanaf nu al terecht bij Klaas van de Kamp, tel. 0341-491748 of mail naar
deridder.8@hetnet.nl.

'Kyan'                                                        Foto: J. de Groot
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Zoals al eens eerder gemeld is onze website constant in ontwikkeling. Er zijn weer een paar items 
bijgekomen. Namelijk onder het Menu-item Regio’s: Regio info, Keuringsformulier Regio’s, 
Financiën Assurantie Regioshows.   

Wilt u een Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u de handleiding van onze 

website nog eens rustig bekijken  
klik dan op Handleiding. 

 

 

 

 

 

‘Aalt Hillie van de Veen’ 
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Klik eens op het menu item Fuchsia media, klik op NKvF Fotoboeken. Hier zijn prachtige foto's te 
bewonderen van allerlei activiteiten. NKvF Video’s spreekt voor zich, bewegende beelden (komt nog, 
zijn nu nog foto's). 

Fuchsiana online, hier leest u alle Fuchsiana’s uit het verleden.  

Bibliotheek, hier vindt u een overzicht van wat op dit ogenblik in de catalogus van de bibliotheek 
van de NKvF is te vinden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Puzzel, de volgende pagina laat de 

Fotopuzzel zien. Neem eens een kijkje op deze 

leuke pagina en doe mee. 

 

 

 

 

 

Keuringsverslagen, hier 
bevinden zich alle actuele 

keuringsverslagen in boekvorm, 
er op klikken en de pagina's met 

de Fuchsiabeschrijving 

verschijnen.  

 

De websitecommissie, 

Gerrit Koerselman. 
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April 2017 
 
01    NKvF, Ledenraadsvergadering in Eemnes.
08    Regio 9, Noord-Holland Noord. Uitstapje naar kwekerij Van der Velde en Tingieterij.
22    Regio 7, Veluwe. Lezing over clematissen door de heer T. Hannink.
22    Regio 18, Delfland. Bezoek aan kwekerij Geers (dwerg- en miniatuurplanten) in Boskoop.
22    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Top/stekochtend.
27    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Stekkenverkoop.
29    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
29    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Stekkenruilmarkt.
 
Mei 2017 
 
06/07  Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
06    Regio 6, Oost Gelderland. Stekkenbeurs.
06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenruilmorgen.
06    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Middagexcursie naar eendenkooi in Streefkerk.
11    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Stekkenverkoop.
13    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
13    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag/Stekkenruil.
13    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Plantenruilmorgen.
15    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
17    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
20    Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt.
20    Regio 9, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst voor de zomer.
20    Regio 11, Noord-Holland Midden. Dagtocht.
20    Regio 18, Delfland. Fuchsiastekkenmarkt.
27    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt.
 
Juni 2017 
 
06    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Tuinbezoek.
09    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis naar Ampies Berg in 't Harde.
10    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.
10    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Contactmorgen.
17    Regio 7, Veluwe. Busreis.
17    Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.
17    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
28    Regio 1, Friesland. Busreis.
 
Juli 2017 
 
08    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Opentuintocht.
08    Regio 5, Twente-Salland. Busreis.
08    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Activiteitenmiddag.
15    Regio 17, Rijnland. Tuinentocht.
15    Regio 25, De Kempen. Busreis.
19    Regio 3, Drenthe. Busreis.
22    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
29    Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.
29    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Busreis.
 
Augustus 2017 
 
05    Regio 17, Rijnland. Busreis.

Kalender
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05    Regio 18, Delfland. Busreis.
05    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Opentuinen en barbecue.
19    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten bij de fam. Moes in Diever.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplant.
19    Regio 19, Rotterdam e.o. Barbecue de fam. Graveland.
19    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Wedstrijddag.
19    Regio 25, De Kempen. Fietstocht/opkweekwedstrijd.
21    Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee (onder voorbehoud).
 
September 2017 
 
02    Regio 8, Zuid-Gelre. Lezing over Scandinavië (onder voorbehoud) en regiowedstrijd.
09    NKvF, Vriendendag in Heerde.
09    Regio 1, Friesland. Jubileumfeest en floraliakeuring.
16    Regio 9, Noord-Holland Noord. Stekkenkeuring door mevrouw Yvonne Zeelenberg.
16    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.
16    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Contactmorgen.
20    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenmiddag of -avond.
23    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
23    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
23    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag/snoeien.
26    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Oktober 2017
 
02    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
07    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
14    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeiochtend.
14    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
28    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
28    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
30    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 
November 2017 
 
03    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
05    NKvF, Ledenraadsvergadering in Eemnes.
11    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
 
2018 
 
Januari 2018 
 
06     Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
12     Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.

'F. magellanica Breehoven'                             Foto: Sjaak Loef
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. febr. 2017: Sociaal jaarverslag over 2016. Verslag ledenvergadering 15 octo-
ber 2016. Busreis op 28 juni 2017. Agenda voorjaarsvergadering op 11 maart 2017. Lezing tijdens voorjaarsvergade-
ring over Het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân door de heer J. Tijsma. Programma "Grote voorjaarsgroen- en
hobbymarkt" op 6 en 7 mei 2017. Floraliaplant 2017. 
 
'Bell’nproaties' (Regio 3, Drenthe) nr. 1: Jaarverslag 2016. Notulen van de algemene ledenvergadering op 19 maart
2016. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 2017. Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering
op 18 maart 2017. Baskets maken bij Gommer. Busreis op 19 juli 2017. Nachtvlinder Het Groot Avondrood. 
 
'Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender 2017. Uitnodiging voor de algemene ledenver-
gadering op 13 maart 2017. Jaarverslag 2016. NKvF Vriendendag 2017 op 9 september. Hoe kom je aan mooie han-
gers? Foto jubilarissen 2017. 
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma 2017. Verslag kerstmiddag. Uitnodiging en agen-
da voor de algemene ledenvergadering op 23 maart 2017. 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid Gelre) nr. 2: Agenda 2017. Agenda ledenvergadering 18 maart 2017. No-
tulen ledenvergadering 19 maart 2016. Jaarverslagen 2016. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 2017. "On"krui-
den, deel 42, Artemisia vulgaris: bijvoet. Zeven mooie maar dodelijke bloemen deel 6: Herfsttijloos. Vogels in de tuin
deel 22: Gewone boomkruiper. 
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 1: Koken met Leo. Activiteitenkalender 2017. Agenda jaarver-
gadering 4 maart 2017. Notulen jaarvergadering 19 maart 2016. Jaarverslag 2016. Verslag ledenraad over 2016. Ver-
slag ledenadministratie 2016. Verslag uitje 2016. Verslag verkooppunt over 2016. Uitje 8 april 2017. Oppotten van
een stek.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 1: Activiteiten 2017. Verslag nieuwjaarsreceptie 14 februari 2017.
Stekkenmarkt op 29 april 2017. Vriendendag NKvF 2017 op 9 september 2017. 
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Uitnodiging en agenda jaarvergadering
op 27 maart 2017. Agenda 2017. Busreis 9 juni 2017. Jaarverslag 2016. Notulen jaarvergadering op 14 maart 2016.
Ineke's (tuin)dagboek. Bij mij in kas en tuin door A.B. Bremer. Lathyrus, een mooie ruikende plant naast mijn
fuchsia’s. 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 2: Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 25
maart 2017. Jaarverslag 2016. Activiteitenkalender 2017. Verslag winterbijeenkomst op 28 januari 2017. 
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 23: Uitnodiging en agenda jaarvergadering op 18 maart 2017. Bezoek aan de
kwekerij van de heer Herman Geers in Boskoop op 22 april 2017. April/mei 2017 excursie naar Handelskwekerij Hen-
driks in ’s Gravenzande. Mei 2017 verkoop van fuchsia’s en andere kuipplanten. 
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Verslag najaarsbijeenkomst 2016. Agenda ledenvergadering op 11 maart
2017. Notulen voorjaarsvergadering 12 maart 2016. Jaarverslag 2016. Lezing over onkruid op 11 maart 2017 door
mevrouw Suze Peters.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 25
maart 2017. Agenda 2017. Uitnodiging voor jaarlijkse middagexcursie op 6 mei 2017. Uitnodiging top- en stekochtend
op 22 april 2017. Fuchsia in woord en beeld 'Phileine'. Open tuin aanmelden voor 2017. In Memoriam Hennie Blok-
land. Busreis op 29 juli 2017. Verslag nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 25
maart 2017. Verslag nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017. Jaarverslag 2016. Activiteiten 2017. Notulen algemene le-
denvergadering 19 maart 2016. Stekkenruilbeurs op 27 april 2017. 
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'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 79: Verslag van de voorjaarsvergadering op 11 maart 2016. Program-
ma busreis op 15 juli 2017. Overlijdensbericht van de heer Carel Roes. Verslag najaarsvergadering 4 november 2016.
Verslag nieuwjaarsreceptie 13 januari 2017. Op zoek naar LED-verlichting. NKvF-Vriendendag 9 september 2017.
Stekcursus/contactmiddag 4 maart 2017. Agenda voorjaarsvergadering 10 maart 2017. 
 
'Fuchsiaproat' (Regio 26, Zuid-Oost Brabant) februari 2017: Activiteiten- en vergaderdata in 2017. Agenda algeme-
ne ledenvergadering op 8 maart 2017. Verslag ledenvergadering van 9 maart 2016. Oproep open tuinen. Jubilarissen
2017. 
 
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden Limburg) nr. 2: Uitnodiging en agenda jaarvergadering op 13
maart 2017. Jaarprogramma 2017. Jaarverslag 2016. Stekmorgen 18 maart 2017. Plantenruilmorgen 13 mei 2017.
Verslag promotie regio 28 tijdens hobbytentoonstelling KBO in Baarlo.

- Advertentie -

 

 

       

1200 soorten Fuchsia’s 

200 soorten Pelargoniums 
 

Violen, wintervaste planten, perkplanten, 

Zomerbloeiers, potten, potgrond, enz.,enz. 

 

Voor het komende voorjaar hebben wij een groot 

aantal nieuwe soorten in onze fuchsiacollectie 

opgenomen. Daarbij ook een mooie collectie 

botanische en winterharde fuchsia’s. 

 

Ook kunt u dan kiezen uit een leuk 

assortiment Streptocarpus. 

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!  

2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag 

en 2e Pinksterdag zijn wij geopend. 

 Behalve via de post en mail kunt u kunt uw 

fuchsia’s ook via onze webshop bestellen, 

www.kwekerijzeelenberg.nl 

'F. microphylla Pacaja'                           Foto: Sigrid van Schaik
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'Ajax' Foto: D.J. Bergsma


