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Dit keer geen fotopuzzel in Fuchsiana, maar wel de uitslag van fotopuzzel 83.
 
De uitslag van fotopuzzel 83 is:
 
1. 'Alexandr Balyasnikov'
2. 'Brookwood Joy'
3. 'Ballerina Blue'
 
Onder de goede inzendingen hebben wij geloot: Als winnaar van puzzel 83 kwam "uit de bus": de heer H. van As-
pert uit Arnhem. Gefeliciteerd!

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van 2017 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag 5 juli 2017 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Wad-
dinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.
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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden,
 
Als voorzitter wordt van je verwacht dat je iedere twee maanden een voorwoord schrijft. Ik
kan je vertellen, dat valt echt niet mee, en daarom was ik ook zo blij met het stukje van Do-
minicus Bergsma. Dominicus was aan de beurt om een rubriek te schrijven "Van de Redactie".
Hij begon met “al een half uur staar ik naar het witte vel op mijn computerscherm, zonder ook
maar een letter te hebben getypt”.
Dominicus, dit komt mij heel bekend voor. Het is niet zo simpel om iets op papier te zetten
wat inhoud heeft, interessant is en ook nog betrekking heeft op fuchsia's. Maar we doen elke
keer ons best.

 
Nu wat anders. Op 8 april heb ik de vergadering van de Veredeling en Winterharde studiegroep bij kwekerij Van der
Velde in Heerde bezocht. Ik was blij verrast dat op deze vergadering 13 personen aanwezig waren. Tijdens de verga-
dering kwam ik tot de conclusie dat ik op fuchsiagebied toch nog maar een leek ben. Zoals deze mensen vol passie en
kennis over fuchsia's praten, dan moet ik zelf nog heel veel leren. Terwijl er ook over onderwerpen gesproken werd
waar ik niet veel van begreep, maar dat is dan ook vaktaal. Maar mijn conclusie is dan ook: een hele mooie groep die
zeer positief bezig is. Heeft u interesse in de Veredeling of Winterharde studiegroep, neem even contact op met de
secretaris S. Zijlstra.
 
Na afloop heb ik, tijdens het wandelen door de kassen, leden van regio 9, Noord-Holland Noord, mogen ontmoeten.
Deze waren een gezellig dagje plantenshoppen bij Esther en Gerrit van der Velde.
 
Nu iets over mijn fuchsia's. Begin april ben ik mijn planten naar buiten gaan doen wegens ruimtegebrek in de kas. Ik
heb aan mijn huis een grote overkapping waar ze onder kunnen staan.
Maar wat was het koud. Ik voelde me soms net een schaapsherder. Iedere morgen de fuchsia's naar buiten en
‘s avonds weer naar binnen, want op 29 april was de nachttemperatuur toch nog min 4 graden. En op 8 mei werd er
weer nachtvorst voorspeld. Ik heb de gok toch maar genomen en de planten op hun plek in de tuin laten staan. En
het vroor niet die nacht...
 
Verder wens ik jullie een mooie zomer toe.
 
Cor van Empel.
 

'Cymon'-7208                                                                                                                               Foto: Dominicus Bergsma
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Eindelijk is het zover. Het is begin mei en de vooruitzich-
ten lijken, wat het weer betreft, goed. Tijd om de fuchsi-
a’s en andere kuipplanten te gaan op- en verpotten. Een
aantal van mijn hangers laat ik overwinteren in de kas
van een “groene” school. De meivakantie valt meestal net
in de periode dat het verpotten gaat beginnen. Vorig jaar
heb ik mijn planten ná de vakantie opgehaald wat niet zo
goed heeft uitgepakt. Toevallig was er in die periode een
hittegolf geweest en was het in de kas ongeveer 40 gra-
den geworden. En dat vinden de meeste planten toch
niet zo fijn om het maar zacht uit te drukken. Dus dit jaar
stonden de planten vóór de meivakantie al bij mij thuis.
Niet in de tuin maar in de schuur én in huis want het
bleef maar vriezen ‘s nachts. Een voordeel van in de pot
in een warme kas laten overwinteren is dat je meteen
kan zien welke planten er dood zijn. Ook mijn planten in
de kist zijn aan oppoten toe want die lopen ook al aardig
uit.
 
Eergisteren, 6 mei, hebben we onze eerste regionale
fuchsia-activiteit gehad. Het zonnetje scheen en we kon-
den buiten zitten. Er was een nieuwe activiteit georgani-
seerd: een stekkenruil ochtend. De opkomst was matig,
ik denk 12 personen.
Hoewel, gezien de lo-
catie, het werd in
Leusden gehouden,
wat aan de grens van
onze regio ligt, viel het
toch wel mee. Ik had
met moeite 4 stekken
de winter door weten
te slepen. U kent ze
vast wel: plantjes met
van die dunne, slappe
uitlopers. Maar natuur-
lijk zijn er altijd men-
sen die met stekken
aankomen die eruit
zien alsof ze direct bij de kweker vandaan komen. Om ja-
loers op te worden.
 

Gisteren heb ik de hangers verpot en wat éénjarigen in
bakken gezet maar helaas kon ik alles vandaag weer in
de schuur en in huis zetten omdat er nachtvorst voor-
speld werd. Maar ja, de ijsheiligen zijn dan ook nog niet
geweest, maar een beetje warmer zou toch wel aange-

naam zijn. Elk jaar heb
ik weer hetzelfde di-
lemma in mijn tuin.
Maar dit jaar nog meer
vanwege het koude
voorjaar. Een aantal
staande fuchsia's komt
in de tuin te staan op
plekken waar nu de
tulpen nog bloeien en
de plantenzakken met
mijn viooltjes beginnen
nu pas mooi te worden
en moeten eigenlijk al-
weer plaats maken
voor de hangers. Dan
maar even improvise-
ren. En wanneer het
echt wat warmer gaat
worden is het met de
tulpen en violen snel
afgelopen.
 

Vandaag heb ik voor het eerst de gierzwaluwen gehoord.
Maar ik ben bang dat ik dit jaar in mijn gierzwaluwkast
geen nestje zal krijgen want het kastje is gekaapt door
een mussenpaar. 1,5 meter verder hangt precies nog
zo’n kast maar daar is in de jaren dat ik die kasten heb
nog nooit iets in gekomen. En ik heb geen idee wat er
aan mankeert.
 
Ik wens u allen een voorspoedig voorjaar en een prachti-
ge zomer toe
                                                                 Ria Nauta.

Van de redactie

- Advertentie -
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      Vriendendag 2017 

 
 

 

Beste fuchsiavrienden, 
 

Wat vliegt de tijd voorbij. Nog maar drie maanden en dan is er alweer onze Fuchsiavriendendag 
bij kwekerij Van der Velde te Heerde. 

Hopelijk spelen de weergoden dan weer als vanouds positief mee en mogen we veel 
fuchsialiefhebbers begroeten bij dit mooie evenement. 

 

Voor mij wordt dit de 8e Vriendendag die ik vanuit het HB mag organiseren. 
Volgend jaar 2018 stop ik er mee. Tiny van de Sande heeft aangegeven dat zij 

deze activiteit niet over kan nemen, omdat ze toch al zoveel werk heeft als 
ledensecretaris en andere werkzaamheden binnen het HB. Er is al enkele malen 

een oproep gedaan of iemand dit van mij wil overnemen. Helaas heeft nog  

niemand zich hiervoor aangemeld. 
2009 en 2016 

       Het zou jammer zijn als we na dit jaar geen Vriendendag meer       
hebben. Het blijkt toch ieder jaar weer een reünie te zijn van leden die 

elkaar weer eens willen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. U hoeft 
niet te wachten tot volgend voorjaar om deze mooie activiteit op u te 

nemen. 

2013 
 

Voelt iemand zich geroepen om dit toch te gaan doen, 
geef u dan op en kom 9 september naar Heerde en we 

willen u dan graag een indruk geven wat dit mooie 

werk inhoudt. 
Dus schroom niet en laat iets horen. Het is een  

2010, 2012 en 2015 (50 jaar NKvF)    prachtige taak om dit in het Hoofdbestuur te mogen  
        doen. 

  

 
    Op deze pagina ziet u links de “logo’s” van alle plaatsen 

    waar ik vanaf 2009 het genoegen mocht hebben om      
    onze Vriendendag te organiseren. 

 
 

 

 
2014 

 
 

Uitnodiging Fuchsiavriendendag 2017: 

 
Bij deze willen we al onze fuchsiavrienden met partner en 

vrienden of kennissen uitnodigen voor onze 
fuchsiavriendendag op 9 september tijdens de Herfstfair bij 

kwekerij Gerrit en Esther van der Velde in Heerde. 
 

 

 
 

 7



 

 

 

Het programma: 

   
10:15 uur  Opening door de heer Cor van Empel, voorzitter NKvF. 

  Vanaf 10:00 uur keuren fotowedstrijd door het publiek. 
 

10:15 uur Keuring nieuwigheden in de kas. Aanbieden van de planten van 09:15 uur 

  tot 10:00 uur. Deze planten zijn te bezichtigen vanaf 13:30 uur.  
 

10:30 uur Bloemschikdemonstratie. 
 

11:30 uur Presentatie Leo Koppens “Aangenaam vertoeven in een wondere wereld”. 
 

12:00 uur Keuring wedstrijdplanten georganiseerd door regio 8.  

  De planten aanleveren vanaf 10:00 uur tot 11:30 uur. 
  De planten zijn te bezichtigen vanaf 13:30 uur.  

 
12:15 uur Herfstmodeshow in de hal. 

 

14:00 uur Bekendmaking uitslag en uitreiking prijzen plantenwedstrijd door regio 8. 
 

14:30 uur Huldiging jubilarissen in de kas. 
 

15:00 uur Herfstmodeshow in de hal. 
 

15:45 uur  Presentatie Leo Koppens “Aangenaam vertoeven in een wondere wereld”. 

 
16:00 uur Bekendmaken uitslag fotowedstrijd categorieën Mieke Meursing en Algemeen. 

 
17:00 uur Sluiting Vriendendag door Cor van Empel. 

   

Vanaf 10:30 uur vertrekt een prachtige antieke bus naar de tuin van de fam. Schurink. Ieder uur vier 
keer. Per rit kunnen acht personen mee. De tuin ligt op 1½ km vanaf kwekerij Van der Velde. 

   
De aanwezige stands: 

 

� Stand met jam van appels en peren en biologische appelsap. 
� Handgemaakte sieraden “Ayuda Maya” uit Guatemala. 

� Collega-kwekers van andere producten, zoals komkommers, paprika’s enz. 
� In de inkomsthal diverse stands met o.a. houtsnijwerk, kaarten, brocante, antiek, viltcreaties 

en figuurzaag artikelen. 
� NKvF informatiestand en PR stand. 

� Bibliotheek Fon Koek en kaarten Joke Koek. 

� Stand Botanische groep UTC. 
� Veredelingsgroep en Winterharde studiegroep UTC. 

� Keuringen UTC. 
� Stand redactie Fuchsiana Sjaak Loef en Website NKvF Germ Wentink. 

� Stand fuchsiadokter Tony Verschoor. 

� Loterijstand NKvF. 
� Fuchsialore mevrouw Leuthardt. 

� Informatiestand regio 8. 
� Stand Aat van Wijk aquarellen. 

� Stand Groei en Bloei Heerde. 
� Stand Nederlandse bijenvereniging Heerde. 

 

Verder nog:  
 

� Kleine fuchsiashow verzorgd door Gerrit en Esther van der Velde. 
� Plukken in de bloementuin en in de fruitpluktuin. 

� De winterharde tuin is de moeite waard om te bezichtigen. 
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Alle stands worden aangekleed met mooie fuchsia’s van leden uit regio 7. 

 

- De entree is € 2,50 (dit is inclusief koffie of thee en de rit met de bus naar de tuin van de 
 familie Schurink). 

- Als er regio’s zijn die met een bus komen en men wil gezamenlijk koffie of thee met gebak, 
 dan van te voren contact opnemen met Esther van der Velde, tel.: 057-8695727 of na 17:00 

 uur 06-30598807. 

- De catering: Er is een kleine catering met o.a. koffie-thee-frisdrank, pompoensoep, 
 pasteitjes, steak, English Pie en kleine hapjes en broodjes. 

 
Wij hopen veel mensen te mogen begroeten op zaterdag 9 september op onze jaarlijkse 

Vriendendag en wensen u allen een mooie en gezellige dag toe in Heerde. 
 

Namens het Hoofdbestuur: Tiny van de Sande en Huub Steeghs. 

Namens kwekerij Van der Velde: Gerrit en Esther van der Velde.  
 

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

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

Esther van der Velde,  info@kwekerijvandervelde.nl,  tel.: 057-8695727 
 

Routeplanner vanaf het Noorden en vanaf het Zuiden: 

 
 

Op de A50 bij afslag 28 Heerde-Zuid (28) rechts afslaan naar de Eperweg 

volg aanwijzingen: Heerde-Zuid. 
 

 

 

 

Bij afslag 28 Heerde-Zuid (28) rechts afslaan naar de Eperweg 

volg aanwijzingen: Heerde. 
 

 

 
 

  

 

 

Op de Eperweg na 308 m rechts afslaan naar de Oenerweg.   
 

  

 

 

Op de Oenerweg links afslaan naar de Kanaaldijk.   
 

  

 

 

Op de Kanaaldijk na 508 m rechts afslaan naar de Borchgraverweg.   
 

  

 
 

u bent gearriveerd op het eindpunt: Borchgraverweg 3A, Heerde (NL, 8181RW). 
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"On"kruiden 6. Cardamine pratensis: Pinksterbloem

Het is bijna Pinksteren, maar terwijl ik dit schrijf (maart)
zijn de eerste bloeiende Pinksterbloemen al gesignaleerd.
Volgens de boekjes zouden van eind april tot half mei de
slootkanten en de weiden vol moeten staan met toefjes
bleekpaarse pinksterbloemen. Volgens Dodonaeus:
”Coeckoecxbloemen bloeyen in Meye ende in Braeck-
maent/ende dicwils oock noch spaeder”. Waren de win-
ters toen zo veel langer? Hij schrijft overigens in zijn vol-
gende druk dat de Pinksterbloem in april en mei bloeit.
De Pinksterbloem is in Nederland en België zeer alge-
meen, ze komt nog steeds overal voor. Toch is het een
stuk minder geworden. Vroeger kleurden de weilanden
paars op het hoogtepunt van haar bloei. Tegenwoordig is
ze door de sterke bemesting/verrijking van de weilanden
meestal beperkt tot de slootkanten. Zoals Dodonaeus
schrijft: ”Dit cruyt wast hier te lande in neere vochtighe
beempden die tswinters van den water overvloeyen/ende
ontrent den grachten ende staende wateren”. Op Paas-
maandag heb ik een fietstochtje gemaakt door de weilan-
den tussen Bennekom en Veenendaal. Daar bloeiden ze
rijkelijk in de vochtige, natuurlijk beheerde weidelanden.
In een extreem natte omgeving heeft de Pinksterbloem
zich op een bijzondere manier aangepast. De deelblaad-
jes zijn dan kort gesteeld en beginnen, terwijl ze nog aan
de plant zitten, al worteltjes te vormen. Wanneer deze
bewortelde blaadjes van de plant afvallen, kunnen ze uit-
groeien tot nieuwe planten. Het zaad komt in dit natte
milieu slecht tot ontkieming en op deze manier kan de
soort zich toch nog voortplanten.
De Pinksterbloem is een vaste plant die overblijft als een
rozet. Uit deze wortelrozet, met groene geveerde blaad-
jes, komt een stengel omhoog bezet met verspreid staan-
de bladeren en aan de top de bloemtros. De onderste
blaadjes zijn ook geveerd maar bovenin zijn ze diep ge-

deeld met heel smalle bladslippen. Hij lijkt wel wat op
een herderstasje, het zijn dan ook neefjes. Allemaal met
de familienaam “kruisbloemigen”. De bloemkroon bestaat
uit 4 kroonblaadjes die in een kruisvorm staan, vandaar.
Dodonaeus beschrijft hem als volgt: "Coeckoecxbloemen

Foto: Henk Hoefakker

Foto: Henk Hoefakker

hebben ierst cleyne rondachtighe bladerkens/den blade-
ren van Waterkersse niet seer onghelijck/ende daer naer
zoo coemt sijn ront steelken voort/dat ontrent eenen voet
lanck es/daer aen wassen langachtighe bladerkens/over
beyde sijden diep ghesneden/ende op dopperste die
bloemkens die van verwe witachtich of licht lijfverwich
sijn/ende in vier bladerkens ghesneden".
De geslachtsnaam Cardamine komt van het Griekse
cardomon of cardemine wat staat voor “een naar sterkers
smakende plant”. Dioscorides omschreef hiermee een
waterkerssoort. Waterkers is tegenwoordig een ander ge-
slacht, maar wel een neef of nicht. Een andere verklaring
voor het woord cardamine is dat het afgeleid zou zijn van
het Griekse cardis=hart en damao=temperen of verzach-
ten. Dus een plantje om de pijn bij hartkwalen te ver-
zachten.
De Latijnse soortnaam pratensis betekent “in de weiden

groeiend”. Dat kom je dan weer tegen in oude namen als
Weidekers en Grasbloempje.
Een andere oude naam is Wildekersse, omdat de blade-
ren als salade werden gebruikt, in plaats van de ook ge-
kweekte Witte waterkers. De planten zijn rijk aan vitami-
ne C en vormden een welkome aanvulling op het vitami-
nearme voedsel (o.a. ingemaakte, gezouten groente) in
die tijd, perfect middel tegen scheurbuik. De plant werd
al vroeg in de volksgeneeskunst gebruikt tegen jicht en
reuma. In de homeopathie nog steeds.
Doordat de smaak wat scherp is (hij lijkt wat op tuinkers)
wordt hij niet zo graag gegeten door dieren maar sommi-
ge insecten hebben zich daar juist op gespecialiseerd. De
rups van de Oranjetip, een heel mooi vlindertje, zet zijn
eieren alleen af op de Pinksterbloem en een paar verwan-
te Kruisbloemigen.
 
Omdat de Pinksterbloem vooral op wat vochtige weilan-
den voorkomt, kreeg zij namen als Waterblommetjes in
Zeeuws-Vlaanderen, Waterbloemen en Waterviolier. Er
wordt ook wel gedacht dat deze namen er op wijzen dat
hij werd gebruikt om het urineren, het wateren te bevor-
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deren.
Omdat deze lentebode zo vroeg bloeit, merkte men op
dat het bloeien samenviel met de terugkomst van trekvo-
gels. Zo noemde men in Groningen de plant Aiberbloum
(aiber, eiber, uiver of ooievaar). Op de Veluwezoom werd
dat Uiversbloem. Op andere plaatsen legde men dit ver-
band meer met een andere vogel en werd het Kievits-
bloem.
Zeer algemeen verspreid was de naam Koekoeksbloem.

Ook deze vogel verkondigt de lente. Dodonaeus, en ook
Fuchs, kenden de plant onder de naam Coekoecxbloeme.
In het Engels is het nog steeds Cuckoo-flower.

In het Duits heet hij Wiesen-Schaumkraut. 
Daar komen dan de Nederlandse namen Schuimkruid of
Schuimblad vandaan. Op deze plant kom je dan ook heel
vaak schuim tegen in de bladoksels. Dit is het schuim van
het Schuimbeestje, ofwel Schuimcicade. In de volksmond
heet dat ook wel Koekoeksspog, en dan zijn we weer
terug bij de Koekoek, die rond die tijd arriveert. Hij kreeg
daar de schuld van.
Of de naam Stiefselbloempje en Stijfselbloem ook op dat
schuim slaan???
In Zuid-Limburg vinden we namen als Lievevrouweken en
Lievenherehandje. Maar deze namen zijn waarschijnlijk
ontstaan onder invloed van het nabije Duitsland. Daar
vinden we ook namen als Muttergottesblume, maar ook
Himmelfahrtsblume, Herrleichnamsblume en Herrleichs-
namskraut.
Wanneer een hauwtje (zaaddoos) rijp is springt hij van
onder naar boven met kracht open waardoor de zaden
worden weggeslingerd. Daar heeft hij de naam Spring-
kers aan te danken. Dit plantje was gewijd aan de godin
Freya maar komt ondanks zijn veelvoorkomendheid wei-
nig voor in sagen en legenden.
In een vrijwel uitgestorven folkloristisch voorjaarsfeest
werd rond Pinksteren uit de jonge meiden van het dorp
een "Pinksterblom", of Pinksterbruid gekozen, die daarna
met bloemen en sieraden opgesmukt zingend en bede-
lend door het dorp trok.
 
Henk Hoefakker
 

Foto: Henk Hoefakker

'Barry M. Cox'                                                                                                                                     Foto: Sigrid van Schaik
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Deze Compact Gids is een 
eenvoudige determinatiegids voor 
meer dan 190 soorten planten en 
dieren die leven in stilstaande 
wateren, zoals vijvers, poelen en 
kleine meren in het noorden van 
Europa. In deze habitats komt een 
groot aantal soorten voor, dus het 
boek is selectief, maar het bevat 
afbeeldingen en beschrijvingen met 
een goede spreiding van soorten die 
je waarschijnlijk zult vinden en 
willen determineren. 
 

Ook worden natuurlijke wetlands, 
kunstmatige vijvers en bedreigingen 
voor vijvers in deze Compact Gids 
behandeld.  
 

In de gids vindt u heldere informatie 
en prachtige illustraties van dieren 
en planten in en rond vijver en plas. 
 

Compact Gids. 
 

 
* Omvang:    90 bij 130 mm 
  
* Formaat:    Handzaam formaat 
 
* Uitgeverij:   Kosmos Natuur 
 
* ISBN:         978 90 2156 4319 
 
* Prijs:          € 9.99     

 
Bijzonderheden over deze 

gids  
in het kort 

 

√  Handige compact gids 
√  Inclusief miniposter 
 
 

Deze Compact Gids: Dieren en planten in en rond vijver en plas is onmisbaar voor liefhebbers van al wat leeft in 

natuurlijke wetlands en kunstmatige vijvers. 
                                                                                             
Tekst en bewerking: Dominicus Bergsma. 
 

- 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 Pinksterdag geopend.  

Van harte welkom tijdens “Verrassend Dongen”.  

Open fuchsiadagen op 6, 7, 8, 20, 21 en 22 juli. 

 Behalve via de post en mail kunt u kunt uw fuchsia’s ook 

via onze webshop bestellen: www.kwekerijzeelenberg.nl 

Boekbespreking: Compact Gids
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   Mei 2017 
 
   Overleden: 

 
   De heer J.W. Gosen   Woubrugge 

   De heer P. Blaauw   Groningen, voorzitter NKvF 

     van 24-04-1993 tot 19-04-1997 
   Mevrouw G. Bouman-Timmer  Boekelo 

    
   Nieuwe leden: 

 
   De heer L. Baars    Krommenie 

   Mevrouw P. Claassen   Deurne 

   Familie Debunderie-van der Putte Brakel, België 
   Mevrouw T. ter Haar-Smit  Oranjedorp 

   Mevrouw R. Janssen   Groessen 
   Mevrouw E. Krijgsman  Tollebeek 

   De heer L.P. Parre   Bleskensgraaf 

   Mevrouw S. Walvoort   Varsseveld 
  

   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. 
 

       
   Tiny van de Sande, 

   Ledensecretaris.  
 

Ledensecretariaat

'Aladna's Sander'                                  Foto: Sigrid van Schaik
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Wie in Nederland de kleurbenaming aubergine uitgevonden heeft, of voor het eerst heeft gebruikt, is 
mij niet bekend.  

Meestal vinden de mensen die intensief fuchsia’s beschrijven de benamingen als “kersrood”, “petunia- 
blauw” of “saintpauliaroze” etc. geen juiste benaming voor bloemkleuren. Je kunt immers net zo goed 

zeggen seringkleurig, maar die seringen heb je in het wit, diverse kleuren blauw, paars en licht 
paarsblauw en dus weet je dan nog niet wat er bedoeld wordt.  

Beter en gebruikelijker is het om echte herkenbare duidelijke kleurnamen te 
gebruiken zoals rood, roze, blauw, wit, groen, paars etc. of combinaties 

daarvan zoals bijvoorbeeld rozerood. Wil je nog duidelijker zijn voor 
bijvoorbeeld de registratie van plantenkleuren dan is de toevoeging van een 

R.H.S. kleurnummer aan te bevelen. Deze nummers komen tot stand door de 
plantenkleuren te vergelijken met de kleurenstalen die in de vier dikke waaiers 

met kleurkaarten voorkomen. 

Deze waaiers bevatten samen 203 kleuren die elk weer verdeeld zijn 

in vier verschillende gradaties. Zo kan een bloemkroon bijvoorbeeld 
76B als kleurnummer hebben, en de kelk iets donkerder van kleur 

zijn, dus kleurnummer 76A. 

Deze kleurenwaaiers zijn destijds samengesteld door The Royal 

Horticultural Society (R.H.S.) in Londen, in samenwerking met het 
bloemenbureau Holland.  

Deze kaarten bevatten alle kleuren die in bloemen en in planten voorkomen, zelfs zwart.  
Na de eerste uitgave in 1966 zijn er enkele aangepaste heruitgaven geweest.  

Deze nummer- en vergelijkmethode voor bloemen- en plantenkleuren wordt wereldwijd gebruikt en 
voldeed tot heden redelijk goed. 

 

Alleen, onze hedendaagse technische vooruitgang bewees beter te kunnen. Door de komst van de 
kleurspectrometer kan het tegenwoordig beter en nauwkeuriger, maar deze “kleurherkenning 

computers” zoals ik ze noem zijn voorlopig nog extreem duur en dus in de bloemen- en planten- 
wereld nog zeldzaam. Bovendien is het vastleggen van kleuren met een spectrometer en de 

naamgeving aan die kleuren een tijdrovende en ingewikkelde materie.  

Voor determinatie van een cultivar is het ongeschikt omdat dergelijke apparatuur voor bloemen en 

plantenliefhebbers niet te betalen is. 

Ik schreef hiervoor al dat de kleuren op de kaarten al eens aangepast waren aan de nieuwe 

ontwikkelingen op bloemen- en plantengebied. Maar met de laatste uitgave van eind tachtiger jaren 
zijn we er blijkbaar ook nog niet, want helaas is onze inmiddels veel 

voorkomende kleur aubergine moeilijk te vinden in deze laatste 
uitgave. Sommige kleurstalen komen er dicht bij maar meestal zit het 

er net tussen in!  

Maar waarom de in Nederland gebruikelijke kleurbenaming 

“aubergine”?  

Dit is zo gek nog niet en is ook wel verklaarbaar. Als je naar de ons 

omringende landen kijkt hoe men daar de auberginekleur beschrijft dan wordt het helemaal een 
puzzel.   

In Nederland denkt men bij aubergine gelijk aan de donkere eetbare vruchten die men bij de 
groenteboer koopt, maar… een aubergine is van het plantengeslacht 'Capsicum' en in dat geslacht 

komen vruchten voor vanaf wit (eierplant) van donkerpaars tot bijna zwart! 

De aubergine kleur in fuchsia’s
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En dat is ook het geval met onze zogenaamde auberginekleurige 

fuchsia’s. Daarin is ook een hele grote variatie aan auberginekleuren, van 

licht tot donker, van paarsroze tot paarsbruin en bij rijpen van de 
bloemen naar roodbruin.  

Dus de naam 'aubergine' is eigenlijk nog niet zo raar. Het is wel vreemd 

dat men soms over zwarte fuchsia’s praat!  

Een zwarte fuchsia bestaat niet en zal ook nooit bestaan net als zwarte 

tulpen of blauwe rozen. Deze extremiteiten worden vaak voor grof geld 
geprezen en verkocht, maar hou er eens iets bij wat echt zwart is, en u 

zult ontdekken dat het bij lange na de kleur zwart niet is. Om dat te 

controleren is in de kleurenwaaiers van de R.H.S. zuiver wit en zwart 
opgenomen, zodat men goed kan zien wat de afwijking in de kleur is van 

het plantendeel dat je er bij houdt.  

Nog vreemder is, zoals u waarschijnlijk wel weet, dat alle bloemkleuren een symbolische betekenis 

toegekend wordt, zoals rood voor de liefde, wit voor zuiverheid en onschuld etc., maar welke 
symboliek zal dan bij zogenaamde zwarte bloemen passen? In elk geval niet de rouwkleur dacht ik, 

want dan worden vaak witte bloemen gebruikt, en wit is in veel Oosterse landen bijv. ook de kleur van 
de rouw.  

Laten we het er maar op houden dat een zwarte bloemkleur nogal somber is. Maar wat maakt nou die 

auberginekleurige fuchsia’s zo geliefd bij de fuchsialiefhebbers… Ik weet het niet!  
Waarschijnlijk hetzelfde gegeven als bij mensen die een zwarte tulp of blauwe roos in hun tuin willen 

planten, men wil een curiositeit of zeldzaamheid. 

Die zeldzaamheid van auberginekleurige fuchsia’s is er al lang 

niet meer. Je kunt bij wijze van spreken je hele tuin vol zetten 
met diverse auberginekleurige fuchsia’s, alleen denk ik dat als 

je dan ‘s zomers je tuin inkijkt, je er dan niet vrolijker op zal 
worden, tenzij je houdt van een sombere en trieste levensstijl!  

Tot zover de benaming van de kleur aubergine. 
  

Ik vertelde hiervoor al dat de kleur aubergine al langer 

bestaat bij fuchsia’s en daarmee komen we bij de twee 
andere wetenswaardigheden over de kleur aubergine en wel… wanneer en hoe is die kleur ontstaan 

bij onze fuchsia’s? 

In Engeland werd ook niet veel aandacht aan de fuchsia ‘Whiteknights Amethist’ (Wright GB 1980) 

besteed en in Nederland is het plantje ook even in omloop geweest, zij het eerst onder een andere 
naam. En hoe raar het ook klinkt, menig fuchsialiefhebber die nu de aubergine kleur mooi vindt liep er 

toen aan voorbij en zo verdween hij uit de roulatie (en ook bij 
mij uit de tuin). We vonden 

het toen gewoon niet mooi! 

 
Een andere veredelaar, de 

heer Lutz Bögemann uit 
Leezdorf in Noord-Duitsland, 

die destijds lid was van de 

regio Groningen, was ook zo’n 
veredelaar die echt op zoek    

was naar iets anders dan wat 
gebruikelijk was. Uiteraard had ook hij wel eens de stille wens om 

eens een gele fuchsia het licht te doen zien, maar vooralsnog wilde hij voor zich zelf eens een 
omgekeerde fuchsia kweken. Dus niet rood en blauw maar blauwe bloembuis en kelk met een rode 

kroon! Om dat te bereiken gebruikte hij als ouders ‘Mrs. W.P. Wood’, een fuchsia met veel 

magellanica bloed, en de Nieuw Zeelandse species F. excorticata en F. perscandens. 

'Hage Zwartrok'      Foto: Sigrid 

van Schaik 

'Rens van Dommelen'    Foto: Sigrid van 

Schaik 

F. perscandens F. excorrticata   Foto: Camborne-

Redruth Fuchsia Society 
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Intensief kruisingswerk bracht hem echter heel andere resultaten dan 
de door hem gewenste blauwe bloembuis en kelk met rode kroon. Hij 
had, tot zijn eigen verbazing, twee auberginekleurige fuchsia’s het 
licht doen zien. Een naam hadden ze ook al en wel 'Okka' en 'Nimke'. 
Beide fuchsia’s hadden veel belangstelling binnen de fuchsiavereni-
ging, maar helaas overleefden deze twee buitenbeentjes onze 
winterse omstandigheden niet en waren zodoende ook niet geschikt 
geweest om te worden goedgekeurd.  

Maar Bögemann had de smaak te pakken en zette zijn ingeslagen 
weg voort. Hij maakte een kruising van F. excorticata met 'Ting-a- 

Ling'. De zaailing die hieruit kwam werd weer gekruist met een zaailing die ontstaan was uit moeder 
F. magellanica var. alba en vader F. perscandens. Zo ontstonden in 1987 'Foolke' en 'Foline' die beide, 
als eerste twee normaal bloemige auberginekleurige fuchsia’s, in 1987 door de V.K.C. werden 
goedgekeurd.  

Daarvóór werd in 1984 een andere soortgelijke kruising goedgekeurd en 
wel 'Rina Felix' van de heer Van ’t Westeinde senior.  

Het betrof hier ook een kruising van twee species uit twee verschillende 
werelddelen en wel F. fulgens var. gesneriana (uit Zuid-Amerika) en      
F. colensoi uit de Nieuw-Zeelandse sectie.  

Echter, 'Rina Felix', en ook de zusterzaailing 'Tarra Valley', waren geen 
auberginekleurige fuchsia’s maar hebben wel veel donkere tinten, o.a. 
bruin, wat een sterke kleur voor verdere vererving bleek te zijn. 

Was de eerste auberginekleurige fuchsia 'Whiteknights Amethist' in 1980 niet zo erg gewild, 'Foolke' 
en 'Rina Felix' waren 10 jaar later ontzettend populair!  

Van ‘Rina Felix’ werden de eerste planten, die in de 
privé kas van de heer Van ’t Westeinde stonden om 
door hem getest te worden op bruikbaarheid, al 
gestolen tijdens de open dagen van zijn kwekerij 
voordat ze gekeurd waren. Zodoende werd er in de 
catalogus van de firma ook vermeld dat er een 
verbod op het in bezit hebben van 'Rina Felix' was 
en werd er gewaarschuwd voor strafrechtelijke 
vervolging voor het in het bezit hebben van planten 
of stekmateriaal van 'Rina Felix'. 
Pas twee jaar later kwamen de planten langs de 

gebruikelijke weg in omloop. Met 'Foolke' gebeurde hetzelfde, één van de twee 
jonge 'Foolke' planten, die kwekerij Heinke in Zuid-Duitsland van Lutz Bögemann had gekregen om via 
zijn bedrijf in omloop te brengen, verdween na bezoek van een Nederlands gezelschap van 
"fuchsialiefhebbers". 

We weten nu dat zowel 'Foolke', zusje 'Foline' en ook 'Rina Felix' en zusje 'Tarra Valley' vaak de 
stamouders zijn van de auberginekleurige fuchsia’s die we heden ten dage zien. Maar opvallend 
daarbij is dat de eerste nakomelingen van 'Foolke' en 'Foline' weer niet in omloop gebracht werden.  

Ook dat had een reden. Want ondanks hun soms mooie uiterlijk hadden deze planten weer andere 
gebreken. Zo was er een mooie middelgrote plant met schotelvormige bloemen in auberginekleur 
gekweekt, echt een juweeltje om te zien. Deze plant bloeide redelijk maar was als volwassen plant 
niet in staat om een 10 cm bloempot te vullen met wortels!  

'Foolke'                 Foto: M.A. Soeters 

'Foline'             Foto: M.A. Soeters 

'Tarra Valley'             Foto: M.A. 

Soeters 
'Rina Felix'    Foto: H. 

van der Post 
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Deze planten eisten daarom uiteraard veel verzorging en waren zeer kwetsbaar en moeilijk de winter 

door te krijgen. 

In veel gevallen vertikten de wortels het om 

naar beneden te groeien, dit noemt men 
negatieve geotropie! Dit probleem is later 

overwonnen. 

'Foolke' heeft als voorouder wel het grootste 

aandeel in de hedendaagse serie 
auberginekleurige fuchsia’s, met als tweede 

'Rina Felix' die door de wat exotische, en 

daarmee interessantere, voorouders vaak 
bloemen voortbrengt met een wat bruine tint. 

Vooral bij kruisingen waarbij ook oranje-
kleurige ouders zijn gebruikt.  

Er komen dan ook vaak mooie, en aparte donkerkleurige bloemen te voorschijn die ook langer donker 
gekleurd blijven bij het verbloeien.  

Als volgende in de rij voorouders van onze auberginekleurige 

fuchsia’s kan ‘Zulu Queen’ van de heer H.J. de Graaff genoemd 

worden. Dit is een afstammeling van zaadgever ‘Rosea’ en 
stuifmeelgever F. excorticata. 

Uit dit verhaal blijkt tot nu toe duidelijk het vakmanschap van de 

bewuste veredelaars die deze planten met hun onverwachte kleur  

tot stand hebben gebracht.  
Zij hebben immers eerst zelf alle eigenschappen van hun 

nieuwigheden uitgeprobeerd en in alle aspecten beoordeeld alvorens 
ze in omloop te brengen!  

Daarna werd het een enorme hype. Iedere veredelaar moest en zou 
een auberginekleurige fuchsia in omloop brengen. Overal zag je 

zowel goedgekeurde als niet goedgekeurde aubergine cultivars 
opduiken zonder dat de mensen die ze aanbieden of in omloop 

brengen zich bewust zijn of realiseren dat men gebruik maakt van de door anderen zorgvuldig 

gekweekte kruisingen. En dat alleen maar vanwege de curiositeit van de auberginekleurige fuchsia’s. 

De bij vererving dominante kleur aubergine maakte mede mogelijk om gemakkelijk te kunnen scoren.  

Met andere woorden, de zorgvuldig verkregen eigenschappen van de eerste aubergine fuchsia’s werd 

uitgemolken tot de laatste druppel zoals dat voorheen nog nooit was gebeurd bij een nieuwe fuchsia 
kleur, en dan ook nog op een wijze waardoor de gewone liefhebber de bomen in het 

spreekwoordelijke bos vol auberginekleurige fuchsia’s niet meer kan onderscheiden.  

Zo snel als deze hype ontstond verdween hij ook weer. Hopelijk zijn onze hedendaagse echte 

veredelaars in staat om de nieuwe kleuren die er binnenkort wellicht zullen komen, zoals geel en 
perzikkleurig, op een dusdanige manier te introduceren dat het niet zo gemakkelijk is om hiermee op 

zo’n overbodige massale manier verder te werken. 

We zien wel hoe zich dat verder ontwikkelt. 

Auteur: M.A. Soeters 2016.                                                     Bron: Fuchsia’s of the World 2016. 

'Roesse Blacky'          Foto: Sigrid van 

Schaik 
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Fuchsia’s in Aquarel – 96 Aat van Wijk

‘Lisette Kums’ Roes NL 2006; AFS 6168
(‘Cameron Ryle’ x ‘Parasol’) x ‘Allure’ x ‘Roesse Rhea’.
 
Hangfuchsia met dubbele bloemen aan een lange dunne bloembuis. De dubbele witte kroon is rood geaderd. Sierlijke
fuchsia die vraagt om een niet te winderige plek in halfschaduw.
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'Koning Boudewijn', Saintenoy 1990 Bel. AFS nr.: 2792
Afstamming: ('Atlantis' x F. magellanica gracilis) x ? 

 
 
 
 
 
 
De Vlaamse veredelaar Roger Saintenoy heeft in ons land vooral bekendheid verworven door
 
zijn topfuchsia 'Land van Beveren' die, naar ik mij herinner, bejubeld werd door leden van de
 
VKC keuringscommissie, toen hij de plant liet zien na een nieuwighedenkeuring in Aalsmeer.
 
Belgische planten zijn nooit echt gekeurd in Nederland in tegenstelling tot Duitse van Lutz
 
Bögemann en Britse van John Wright, maar die beiden waren lid van de NKvF. België heeft
 
trouwens een eigen nieuwighedenkeuring ingesteld. Ook 'Koning Boudewijn' is zo'n cultivar
 
waar direct je oog op valt. De naamgeving van de plant, hoe verdiend ook, moet in België
 
beslist veel moeite gekost hebben, omdat de houding tot het Hof in die tijd veel formeler was
 
dan wij gewend zijn. Dat hier veel waardering voor het veredelingswerk van Roger Saintenoy
 
bestond, mag wel blijken uit het feit dat hij de Fuchsiade '91 in Lisse, die speciaal gewijd was
 
aan Mendel en veredeling, heeft geopend in het gezelschap van een flink deel van onze
 
Veredelingsgroep. 'Koning Boudewijn' is een forse opgaande groeier, die goed vertakt. Met wat
 
moeite is er een halfhanger van te vormen. Deze cultivar met iets afstaande bloemen in
 
delicate tinten, vraagt een plekje in gefilterd licht. Met 'Koning Boudewijn' is, volgens mijn
 
gegevens, geen verder kruisingswerk gedaan.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Koning Boudewijn' Foto: Coen Bakker



'L'Ingénue' Foto: Coen Bakker



'L'Ingénue', de Graaff 1983 NL. AFS nr.: 1862
Afstamming: 'Loeky' x 'Mazda'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Na mijn succes met 'Loeky' ('Joy Patmore' x 'Impudence') in 1979, met bloemen met de toen
 
nog zeldzame horizontaal uitstaande kroonbladen in een nieuwe kleurcombinatie, lag de weg
 
open om met behulp van gewone cultivars meer nieuwigheden van dit "Loeky-type" in andere
 
kleuren te kweken. Naar het bleek moesten beide ouderplanten min of meer afstaande
 
kroonbladen bezitten om echt het beoogde resultaat te krijgen, maar desondanks lag er een
 
wereld open. De keuze voor de ouders van 'L'Ingénue' verraadt een poging om een oranje
 
cultivar van het Loeky-type te kweken wat min of meer gelukte met 'Gerharda's Lucia', een
 
kruising van 'L'Ingénue' met 'Golden Glow'. Helemaal schotelvormig werd de kroon niet omdat
 
de genen daarvoor bij de stuifmeelgever ontbraken. De normale habitus van 'L'Ingénue' is een
 
struik die, om meer te vertakken, in het voorjaar getopt moet worden. Zowel een kroonboompje
 
als een wat stijve hanger behoren dan tot de mogelijkheden. Fuchsia's met bloemen van het
 
Loeky-type hebben het voordeel dat, ook van bovenaf gezien, de kroon van hangende
 
bloemen wezenlijk bijdraagt aan de sierwaarde, zodat ze ook goed bruikbaar zijn als lage
 
perkplant. Omdat bloemfotografen graag werken met pas geopende bloemen komt helaas op
 
foto's de kroonvorm van dit type cultivars niet tot zijn recht. De besproken plant is ondanks de
 
donkere bloemkleur beslist geen zonaanbidder. De naam betekent vrouwelijke onschuld in
 
tegenstelling tot voorouder 'Impudence' die onbeschaamd haar rok optilt.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Toen ik het overlijdensbericht van Jan Lokhorst ontving
was dat gezien eerdere berichten geen donderslag bij
heldere hemel. We wisten wel dat hij ondanks zijn 80
jaar en zijn verslechterende gezondheid nog steeds, wel-
iswaar met hulp van zijn familie, zijn kwekerij in stand
wist te houden. Op die leeftijd, ervaar ik zelf, valt dat be-
slist niet mee. Jan was een doorbijter en realiseerde zich
terecht dat zijn werk met fuchsia's belangrijk was. Hij
stierf in het harnas voor een goede zaak en mij doet
vooral verdriet dat hij na de voor plantenliefhebbers altijd
te lange winter niet meer van de pracht aan bloemen van
zijn geliefde fuchsia's heeft mogen genieten. Hoewel de
kwekerij van Jan Lokhorst niet de grootste was en voor
de meeste liefhebbers niet echt in de buurt, was het voor
Nederland een heel belangrijke in verband met het Hol-
landse product. Je kunt nog zo'n verdienstelijk veredelaar
zijn, maar je scheppingen moeten wel bij de liefhebbers
komen. In de begintijd bracht ik mijn nieuwigheden zelf
naar de diverse kwekers die ik bezocht en was er ook
verspreiding via de stekkenmarkt tijdens de landelijke
voorjaarsvergadering van de NKvF in De Bilt. Later werd
bij de nieuwighedenkeuring van de VKC in Aalsmeer één
goedgekeurde plant afgestaan om afgestekt te worden
voor de verschillende kwekers. Dat was natuurlijk een
goed initiatief. Maar toen het niet meer ongewoon was
dat in een jaar een kleine honderd nieuwigheden gepre-
senteerd werden (in 1989, 86 stuks) en de liefhebber niet
meer alles wat een nieuwe naam droeg beslist wilde heb-
ben, gingen kwekers vanzelfsprekend selecteren op wat
gewild was en gemakkelijk te kweken. Hoe begrijpelijk
ook als je je brood moet verdienen, het betekende wel
dat veel echte vernieuwingen weinig kans kregen en
dreigden te verdwijnen.

 
En toen was er Jan Lokhorst, die op zich nam zoveel mo-
gelijk Nederlandse introducties in zijn collectie op te
nemen en te verspreiden.
Eigenlijk een ondankbare taak, waarvoor veel veredelaars
hem echter heel dankbaar zijn. Verschillende keren wis-
selden we planten uit die ik kwijt was of hij nog niet of

Jan Lokhorst.

Product of Holland CCVIII

niet meer had, ondanks het feit dat het voor mij haast
een dagreis was om in het Drentse Gieten te komen. Er
was altijd wel een mouw aan te passen. Hoe het ook ver-
der gaat met de hobbykwekerij van Jan Lokhorst: hij
heeft veel betekend voor het product of Holland en veel
veredelaars zullen zijn naam niet gauw vergeten.
Enige bezoeken aan de Keukenhof en het zien van het
jaarlijkse bloemencorso van de Bollenstreek leerden me
dat naast de fuchsia ook een andere voor mij favoriete
plant, de narcis, uit de gratie lijkt te raken. In de grote
showkas van de Keukenhof, waar vroeger zelfs fuchsia's
te zien waren, stonden naast erg veel tulpen altijd ook
narcissen aangeplant.

Narcissus 'Ice Follies'                        Foto: Dominicus Bergsma.

Dit jaar stond er niet één. Naar blijkt is ondanks de ver-
groting van het bloembollenareaal sinds 2012 het aan-
deel van de narcis met 20% afgenomen. Voor het aan-
deel van fuchsia's in de beroepskwekerij heb ik helaas
geen cijfers maar ik vrees het ergste. Maar noch de fuch-
sia, noch de narcis, zal verdwijnen, daarvoor zorgen de
Britten wel als echte liefhebber-verzamelaars. Tenslotte
startte de Europese fuchsiagolf na de Eerste Wereldoor-
log ook met de oprichting van de British Fuchsia Society.
Die fuchsiagolf is West-Europa trouwens beslist niet on-
gemerkt gepasseerd: in de Noorse detective "Schemer-
tijd" van Jurun Thørring uit 2014 las ik dat bij een van de
verdachten, de heer Broch, het huis vol stond met fuchsi-
a's, waarbij F. boliviana en F. loxensis speciaal genoemd
werden. Deze namen waren zelfs correct geschreven met
een hoofdletter F en een kleine letter aan het begin van
de speciesnaam. Dat zie je zelfs bij mensen die beter
moesten weten niet altijd. Trouwens, Broch had het niet
gedaan.
 
Lisse, 1 mei 2017.                                   H.J. de Graaff.
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OPEN TUINEN 2017 
Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 

tijdstip 

Regio 1 Friesland 

Fam. Teitsma Van Wijngaardenstraat 
10 

Sint Jacobiparochie 0518-491153 22 en 23 juli 

R. Winkel Kr. Annesstraat 38 Oudebiltzijl 0518-421661 22 en 23 juli 

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 Oudehorne 0513-541417 29 en 30 juli 

Fam. Rodermond Nije Buorren 23 Rottevalle 0512-341904 29 en 30 juli 

Fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B Burgum 0511-461829 29 en 30 juli 

C. van Ginkel Wieringerstraat 9 Lemmer 06-42194717 5 en 6 aug. 

Fam. v.d. Wal Onderduikersweg 18-D Emmeloord 0527-615642 5 en 6 aug. 

Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 Oranjewoud 0513-633351 12 en 13 aug. 

E. Lanphen D. Nieuwenhuisweg 

119 

Nij Beets 0566-631569 12 en 13 aug. 

Fam. Woudstra Idzardaweg 33 Ter Idzard 0561-688335 12 en 13 aug. 

Regio 3 Drenthe 

P. Foget Marktkade 71 Musselkanaal  29 juli van 10:00 

tot 16:00 uur. 

J. ter Haar Bladderswijk Oostzijde 

84 

Oranjedorp  29 juli van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Regio 5 Twente-Salland 

Fam. Workel van Uitertstraat 14 Enter  22 juli van 10:00 

uur tot 16:00 uur. 

Fam. Pluimers Athanasiastraat 18 Enter  22 juli van 10:00 
uur tot 16:00 uur. 

Fam. Zegger Eeftinkstraat 16 Hengevelde  22 juli van 10:00 

uur tot 16:00 uur. 

Fam. Ter Haar Rijssensestraat 116 Wierden  22 juli van 10:00 

uur tot 16:00 uur. 

Fam. Bergink Huttemansweg 4 Ypelo  22 juli van 10:00 
uur tot 16:00 uur. 

Kwekerij De Border Twickelerlaan 13 Ambt Delden  22 juli van 10:00 

uur tot 16:00 uur. 

Regio 6 Oost Gelderland  

Fam. Elsman Baron van de 

Heydenlaan 24 

Wichmond (gem. 

Bronckhorst) 

0575-441893 16, 17 en 18 juni 

van 10:00 tot 17:00 
uur. 

21, 22 en 23 juli   
van 10:00 tot 17:00 

uur. 

18, 19 en 20 aug.  
van 10:00 tot 17:00 

uur. 

Regio 7 De Veluwe 

Fam. G.J. v.d. Brink Varelseweg 22 Hulshorst 0341-451280 20 en 21 juli van 

10:00 tot 21:00 uur 
en op tel. afspraak. 

Fam. G. Hendriksen Oud-Milligenseweg 55 Garderen 0577-461652 21 en 22 juli van 

10:00 tot 17:00 
uur. 

Fam. D. Davelaar Overhorsterweg 53 Voorthuizen 0342-478214 28 en 29 juli van 

10:00 tot 17:00 
uur. 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon 
Datum en 
tijdstip 

Fam. B. Burger Camping De Rimboe 

Krimweg 160 

staanplaats Berkenlaan 
238 

Hoenderloo 06-51527306 4, 5 en 6 aug. van 

10:00 tot 17:00 

uur. 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 Apeldoorn 055-3668962 5 aug. van 10:00 

tot 17:00 uur. 

Fam. W. Smit Camping IJsvogel 

Apeldoornsestraat 60 

Voorthuizen 06-37583328 11 en 12 aug. van 

10:00 tot 17:00 
uur. 

Fam. J. v.d. Brink Apeldoornseweg 30 Hattem 038-4443965 Op tel. afspraak. 

Regio 8 Zuid Gelre 

Familie Muit Graaf van Bentheim-
laan 18 

Renswoude 0318-576110 In de maand juli na 
tel. afspraak. 

Mevrouw J. van de 
Pol-Snitselaar 

Laarweg 84 Harskamp 0318-456339 In de maand juli na 
tel. afspraak. 

Regio 11 Noord-Holland Midden 

Engel Tjipjes Adres open tuin: 
V.T.V. Jan Vroegop, 

Ringweg 280, Tuin aan 

de Wilgenlaan 78 

Zaandam 075-6176906 2 juli van 10:00 tot 
16:00 uur. 

Hans Spaans Adres open tuin: 

ATV De Hofgeest, 

Spekkenwegje 2 

Santpoort-Noord 06-18551973 12 en 13 aug. van 

11:00 tot 17:00 

uur. 

Regio 13 ’t Gooi, Eemland en Vechtstreek 

Fam. Langbroek Roffelaarskom 13 Leusden 033-4940130 29 juli van 10:00 
tot 17:00 uur. 

Mw. R. Nauta Puntenburgerlaan 42 Amersfoort 033-4650872 5 aug. van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Fam. Bregman Brenninckmeijerlaan 
20 

Hooglanderveen 033-4551792 5 aug. van 10:00 
tot 16:00 uur. 

Fam. van de 
Heisteeg 

Koggestraat 5 Almere 036-5375396 5 aug. van 10:00 
tot 16:00 uur. 

Mw. T. van den 

Hoek 

Trompstraat 42 Huizen 06-41628588 5 aug. van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Mw. L. van Wesse Melkweg 39 Huizen 035-5253442 5 aug. van 10:00 
tot 16:00 uur. 

Fam. Snikkenburg Ereprijs 86 Huizen 035-5252331 5 aug. van 10:00 
tot 16:00 uur. 

Regio 18 Delfland 

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

Schansbaan 

Zoetermeer 06-40965543 Zomer. Op 
afspraak. 

Regio 19 Rotterdam e.o. 

Fam. van Vliet Verbindingsweg 11 Nieuwerkerk aan den 

IJssel 

0180-312985 17 juni van 11:00 

tot 17:00 uur. 

Regio 20 Eiland van Dordrecht 

Fam. P. 

Golverdingen 

Langebaan 38 Gorinchem 0183-622817 14 en 15 juli  van 

10:00 uur tot 17:00 
uur. Of na tel. af-

spraak. 

Parkeren auto 
IJsbaan 455, 

Gorinchem (bij het 
Wellantcollege). 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon 
Datum en 
tijdstip 

Fam. C. van 

Genderen 

Lingedijk 209 A Oosterwijk 0345-610827 14 en 15 juli van 

10:00 uur tot 20:00 

uur. Parkeren op 
het kerkplein bij de 

kerk. 

Fam  J.P. de Koning Noordkil 172 Papendrecht 078-8436127 14 en 15 juli van 
10:00 uur tot 17:00 

uur. 

Fam. T. Verschoor Kanaaldijk 10 Leerbroek 0183-352608 4 aug. van 10:00 

uur tot 20:00 uur 

en op 5 aug. van 
10:00 uur tot 16:30 

uur. 

Regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden  

Francien Snijder Voorweg 7 Spijkenisse 0181-697152 24 juni van 10:00 

uur tot 16:00 uur. 

Paul van den Broek Dorpsstraat 217 Barendrecht 0186-640288 1 juli van 10:00 uur 

tot 16:00 uur. 

Leen Klok Abbewerveweg 1a Zwartewaal 0181-461869 5 aug. van 10:00 
uur tot 16:00 uur. 

Regio 23 West Brabant 

Fam. Janssens Bisschop Hopmanstr. 
37 

Noordhoek 06-41714556 22 juli van 10:00 
uur tot 18:00 uur. 

Fam. Maas Visartstraat 76 Sluiskil  24 en 25 juni van 

11:00 uur tot 18:00 
uur. 

Fam. Stals Burgemeester Camille 

Leynlaan 23 

Zelzate - België 09-3457048 24 en 25 juni en 8 

en 9 juli van 10:00 
uur tot 19:00 uur 

en op 10 en 11 juli 
van 13:00 uur tot 

18:00 uur. 

Fam. v.d. Broek Wouwseweg 109 Roosendaal 0165-535639 Op telefonische 
afspraak. 

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

afspraak. 

Fam. Verwijmeren Vliet 29 Prinsenbeek 076-5412419 Op telefonische 

afspraak. 

Regio 24 Midden Brabant 

Fam. Leenhouts Munsterkerk 35 Dussen 0416-391719 

06-53764430 

7, 8, 9, 14, 15 en 

16 juli van 10:00 
uur tot 18:00 uur. 

Regio 28 Noord en Midden Limburg 

Cor van Empel Timmermannsweg 87 Ysselsteyn 0493-529554 30 juli van 10:00 
tot 17:00 uur. 

 

'Mary'                                                            Foto: Cor Boom26



 

 

 

 

Jaarverslag secretaris 
  
In 2016 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd t.w. de jaarvergadering in april en de 

najaarsvergadering in november. In de jaarvergadering, die toegankelijk is voor alle leden van onze NKvF, 
waren leden uit diverse windstreken van ons land aanwezig om deze bij te wonen. Een prettige ontwikkeling 

en het hoofdbestuur hoopt dat deze lijn zich zal voortzetten. Het is altijd prettig als leden interesse tonen in 

de werkzaamheden van het hoofdbestuur. 
 

Het hoofdbestuur is het afgelopen jaar vijfmaal in vergadering bijeengeweest. Ook dit afgelopen jaar is er 
weer veel via de moderne digitale weg door het HB gewerkt, dit om te proberen de vergaderkosten zo laag 

mogelijk te houden. 
 

Ook naar het secretariaat toe is druk gebruik gemaakt van deze digitale weg. Waar mogelijk zijn alle vragen 

opgelost en is de communicatie met de websitecommissie optimaal geweest. Bestuurswijzigingen worden nu 
automatisch verwerkt op onze NKvF-site. Dat is een hele verlichting voor het secretariaat. 

 
Het afgelopen jaar was een goed en heel prettig bestuurlijk jaar. Ik vond het een eer om voor u en onze 

fuchsiavereniging deze inspanningen te mogen doen. 

 
Toch wil ik u er even aan herinneren dat ik in de jaarvergadering van april 2018 mijn taak als secretaris zal 

gaan neerleggen! Het zou geweldig zijn als er dan een nieuwe secretaris is die het stokje van mij gaat 
overnemen. 

 
Margo Vaandrager-Wulffele 

 

 

Jaarverslag ledensecretaris 
 

In het jaar 2016 hebben we in totaal 85 nieuwe leden ingeschreven.  
De actie "leden werven leden" leverde ook weer verschillende nieuwe leden op. De aanbrenger van een 

nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of servicepunten van de regio's. 
 

Via mediakiosk, voorheen Read & View, kregen we 16 nieuwe leden binnen. 
6 personen kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap. 

Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 75 mensen uitgereikt. 

Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 18 leden. 
 

Tiny van de Sande-de Beer. 

 

 

Jaarverslag bibliotheek 
 
Een heel kort verslag. Ik heb dit jaar niets uitgeleend en niets terugontvangen. 

Op de vriendendag werd evenwel veel in de boeken gekeken, dus op zo’n dag is het nog steeds nuttig om 
aanwezig te zijn! 

 
Fon Koek. 

 

 
Jaarverslag redactie Fuchsiana 
 

De redactie bestond het gehele jaar uit: 
  Dominicus Bergsma, secretaris, 

  Sjaak Loef, redactievoorzitter en eindredacteur, 

  Ria Nauta, advertenties, 
  Vacature, algemene zaken. 

Jaarverslagen NKvF over 2016
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Vanaf 1 januari is de vacature voor Gerard Rosema nog steeds niet ingevuld. Dit ondanks diverse oproepen 

in Fuchsiana en regiobladen. Zeer teleurstellend dat niemand van de leden zich hiervoor heeft willen melden. 
De redactieleden maken zich dan ook ongerust over de toekomst van Fuchsiana als deze vacature niet snel 

wordt opgevuld. 
 

In 2016 waren er 6 redactievergaderingen, te weten op 9 februari, 12 april, 21 juni, 9 augustus, 11 oktober 

en 14 december waarvan 5 in Ermelo en 1 in Joure. 
 

Per 1 juli 2016 liep het contract af met de drukker van Fuchsiana, Editoo te Arnhem. Omdat we prima 
ervaringen hebben met deze drukker en een goed aanbod kregen is het contract met 3 jaar verlengd. 

 

De redactie heeft 1 maal met het hoofdbestuur vergaderd en wel op 17 december 2016. 
 

Dominicus Bergsma. 
 

 

Jaarverslag UTC  
 

De UTC komt langzamerhand weer in rustiger vaarwater. Er zijn weer een aantal nieuwe enthousiaste 
mensen tot de verschillende groepen toegetreden.  

Hieronder worden per groep de activiteiten in 2016 weergegeven. 
 

Beschrijvingsgroep. 

 
Deze groep begint weer vorm te krijgen. Er zijn nieuwe mensen bereid gevonden de genomineerde cultivars 

te beschrijven. 
 

BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK). 

 
Heeft dit jaar weer 3 keuringen georganiseerd op 16 juli, 6 augustus en 3 september. In totaal werden 13 

planten genomineerd. 
                     

Botanische Groep. 

 
Deze is 21 mei bij elkaar geweest in Liempde bij Piet en Tiny van de Sande. De tweede vergadering vond 

plaats op 27 augustus 2016 bij Henk Westerhuis in Rheden. Beide vergaderingen werden druk bezocht. 
 

Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's. 
 

Deze gecombineerde groep kwam 1 oktober 2016 bij elkaar in Heerde. Er werden goede afspraken gemaakt 

ten aanzien van de proeftuin om winterharde fuchsia's te testen. Voorstellen voor nieuwe 
veredelingsprojecten werden besproken. Extra aandacht werd dit keer besteed aan de bestuiving en 

bevruchting van fuchsia's. 
 

Jan de Groot. 

 

 

Jaarverslag websitecommissie  
 
In 2016 is hard gewerkt aan het bruikbaar en leesbaar maken van de website. Steeds meer kinderziektes 

verdwijnen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de website. Dat verheugt ons zeer. 
 

Gerrit Koerselman maakt voor u heel duidelijke aanwijzingen en zijn inzet wordt beloond. Zijn uitleg is 
duidelijk en gemakkelijk te lezen. Ook zijn er plannen om deze gebruiksaanwijzingen te bundelen zodat u ze 

ook direct naast uw computer kunt leggen wanneer u met de website aan de slag gaat. Minder zichtbaar is 

het werk van Germ Wentink en Jan de Groot die voor de UTC (Uitgebreide Technische Commissie) veel 
papieren rompslomp geautomatiseerd hebben. Er verhuist wel eens een onderwerp naar een andere plaats 

omdat zij vinden dat het daar beter thuishoort. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om dat ook kenbaar te 
maken maar desondanks moet er toch wel eens gezocht worden, daar ontkomen we niet aan. 
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Nu staat er op het eerste plan om de websitebeheerder van iedere regio te ondersteunen zodat alle regio’s 
zich kunnen profileren op de website. Zo kunnen de regioboekjes er op en kan men overal meelezen over de 
activiteiten die georganiseerd worden. En misschien, wat heel belangrijk is, een idee opdoen om er zelf ook 
mee te werken. Het blijft toch altijd zo, twee weten meer dan één. Daarom wil ik de besturen van de regio’s 
aansporen om een websitebeheerder aan te stellen. 
 
Aan advertentiemogelijkheden wordt ook gedacht en wij zoeken eigenlijk iemand die dat, misschien in 
samenwerking met de redactie van Fuchsiana, op zich kan nemen. 
Wij verwachten een prettig en beter werken met de website in het komende jaar en heeft u problemen op 
het gebied van de website, schroom dan niet en meldt u bij één van de commissieleden, dan komt het 
vanzelf op de juiste plek terecht en krijgt u antwoord. 
 
Joke Koek-Caspers. 

 
 

Jaarverslag vriendendag  
 
Onze vriendendag zou in 2016 gehouden worden in de Kasteeltuinen van Arcen in Limburg. Door 
organisatorische omstandigheden kon dit niet helaas geen doorgang vinden. We kregen toen een 
uitnodiging om deel te nemen aan Fleurig 2016 in de Tuinen van Appeltern van 12 t/m 19 juni. We vonden 
het wel een goed idee om ons als NKvF te presenteren op een groot evenement dus er werd besloten om 
hieraan deel te nemen. 
 
Onze vriendendag werd vastgesteld voor zaterdag 18 juni. We vonden het wel vroeg in het seizoen, maar 
een ander tijdstip in het jaar was het proberen waard. Sommige activiteiten, zoals een keuring van 
nieuwigheden en de jaarlijkse plantenwedstrijd zouden dan niet plaats kunnen vinden. Wel de fotowedstrijd. 
De plantenwedstrijd is gehouden op 10 september bij kwekerij Zeelenberg. 
 
Vrijdag 10 juni werd met mensen uit Midden-Brabant en Noord-Oost Brabant een prachtig fuchsiashowtje 
opgebouwd op het Orangerieplein. Kwekerij Zeelenberg maakte met veel planten en een mooie 
verkoopstand het geheel compleet. 
 
Het verschrikkelijk slechte weer werd onze grote spelbreker. Samen hadden we het heel gezellig maar door 
de vele regen was de belangstelling niet groot. Het kon de pret echter niet drukken en iedere dag kwamen 
we weer met frisse moed naar Appeltern, met de hoop op een droge dag. Het was echter voor alle 
standhouders een hele teleurstelling dat het, wat het weer betreft, niet beter werd. 
 
Zaterdag 18 juni was dan de vriendendag. Toen we ‘s morgens aankwamen scheen de zon en het beloofde 
weer eens, zoals vorige jaren, een zonnige vriendendag te worden, zoals vorige jaren. Diverse 
informatiestands stonden opgesteld en de belangstelling bleek al een stuk groter dan voorgaande dagen. 
 
Onze fuchsiadokter kon naar hartenlust de mensen helpen bij hun vragen over fuchsia’s. De mensen van de 
informatiestand van de NKvF hoefden zich ook al niet te vervelen en konden redelijk veel publiek welkom 
heten. De stand van de bibliotheek en kaarten van Joke en Fon Koek mocht er ook weer zijn. Onze jaarlijkse 
loterijstand mocht, na zoveel tegenvallende dagen, toch veel mensen een prijsje mee naar huis geven. 
 
De fotowedstrijd, opgesteld in het restaurant van het Orangerieplein, trok veel belangstelling. De deelname 
was iets minder dan andere jaren maar er waren weer prachtige foto’s te bezichtigen. Ook Germ Wentink, 
webmaster van onze website, kon zijn praatje aan veel belangstellenden kwijt. Kwekerij Zeelenberg kan 
eveneens terugzien op een geslaagde dag en vele planten werden verkocht. 
 
Ondanks dat af en toe een bui de zaak verpestte, mogen we toch terugzien op een geslaagde 
fuchsiavriendendag 2016, die voor iedereen een gezellige dag was. 
Deze dag en hele week zullen we niet snel vergeten, de sfeer en de gezelligheid onder elkaar stonden 
voorop.  
 
Tiny van de Sande-de Beer, 
Huub Steeghs. 
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 1.249 1.249

Totaal apparatuur 1.249 1.249

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 400 280

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.864 55.185

ING Rek.crt. 1.421 166

ING Vermogen Spaarrekening 76.927 83.717

ING Ledensecretariaat 1.460 3.950

Totaal liquide middelen 136.072 143.298

Vorderingen

Debiteuren 717 529

Totaal vorderingen 717 529

Voorraden

Voorraad verzamelbanden 0 0

Voorraad jubileumspeldjes 1.459 654

Totaal voorraden 1.459 654

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 1.108 841

Nog te ontvangen bedragen 716 1.389

Totaal overlopende activa 1.824 2.230

TOTAAL ACTIVA 141.321 147.960

0

Balans per 31-12-2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2016 31-12-2015

bedragen in € bedragen in €

 

F. jimenezii                                                                                                                                                Foto: Sjaak Loef
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Passiva 

 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 1.249 832

Totaal afschrijving apparatuur 1.249 832

Eigen vermogen

Kapitaal 61.611 73.395

Resultaat boekjaar -9.417 -11.784

Totaal eigen vermogen 52.194 61.611

Reserves

Statutaire reserve 34.034 34.034

Reserve jubileumjaar 2020 2.033 1.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 580 596

Totaal reserves 49.782 48.798

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 3.900 3.785

Totaal vreemd vermogen 3.900 3.785

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.106 66

Totaal kortlopende schulden 1.106 66

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 46

Vooruit ontvangen contributies 33.065 32.822

Totaal overlopende passiva 33.090 32.868

TOTAAL PASSIVA 141.321 147.960
0

Balans per 31-12-2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2016 31-12-2015

bedragen in € bedragen in €

 

'Bicentennial'                                                                                                                                 Foto: Dominicus Bergsma
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Resultatenrekening 

 

2016 2015

Ontvangsten

Contributies 40.411 43.217

Rente 716 1.389

Advertenties 1.817 2.311

Opbrengsten Vriendendag 635 1.107

Overige opbrengsten 126 1.533

Opbrengsten uit reservering 9.000

Dotatie uit kapitaal 6.000

Opbrengst verkopen 45

Totaal ontvangsten 43.705 64.602

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 15.734 16.502

Attenties 277 897

Relatiegeschenken en speldjes 1.155 5.625

Contributies en abonnementen 258 178

Assurantiekosten 172 393

Drukwerk 9.490 10.660

Diverse vergoedingen 743 1.087

Telefoonvergoedingen 60 239

Portikosten 778 604

Kantoorartikelen 405 1.193

Hardware en software 300

Bank- en administratiekosten 823 975

Vergaderkosten 2.482 3.413

Reis-en verblijfkosten 1.123 1.585

Diverse kosten jubileumshow 4.756

Diverse kosten jubileum 6.205

Autokostenvergoeding 5.746 10.601

Verzendkosten Fuchsiana 5.668 5.947

Diverse huren 735 1.266

Algemene kosten 5.757 2.187

Afschrijvingskosten 416 1.031

Kosten reservering 55-jarig jubileum 1.000 1.000

Inkoopwaarde verkopen 42

Resultaat boekjaar -9.417 -11.784

Totaal uitgaven 43.705 64.602
0

Resultatenrekening 2016 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 
  

'Charelke Dop'-7140                         Foto: Dominicus Bergsma
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2016 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 

 

 
 
 
 

Vergelijking kosten 2014 t/m 2016 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Inmiddels hebben alle leden de Korte handleiding van de website ontvangen. We hebben vele positieve re-
acties mogen ontvangen en steeds meer van onze leden hebben zich bij de website aangemeld. De website 
wordt dan ook door velen geraadpleegd en bezocht. Uiteindelijk doen we het daarvoor, een prachtige aan-
vulling op onze hobby.  

Het moge duidelijk zijn dat wij als websitecommissie best trots zijn op de totstandkoming van de website en 
deze korte handleiding.  

Verder hebben alle dagelijkse bestuursleden van de regio’s een instructie ontvangen om de eigen regiopagi-
na te beheren. Het is misschien handig om iemand die het leuk vindt om met de website bezig te zijn te be-
noemen als regiobeheerder. Hieronder de instructie van onze webmaster Germ Wentink. De * in de tekst 
verwijst naar de diverse codes en wachtwoorden (bekend bij het dagelijks bestuur). 

Elke NKvF-regio heeft bij de NKvF een pagina waarop de bestuursgegevens, de nieuws-
brieven en eventueel een fotoalbum zijn weergegeven. 
 
Op de “home”pagina van de website www.fuchsiavereniging.nl kunt u inloggen. Dit was 
u al gewend met uw eigen gebruikersnaam (=lidnummer). 
 
Voor het onderhouden van de regio-informatie van regio “*” logt u in met de gebrui-
kersnaam “*” en het wachtwoord “*” (Let op de kleine letters). Nadat u bent ingelogd, 
verschijnen in de menubalk bij het onderdeel “Beheermenu” verschillende opties om uw 
regio-informatie te wijzigen. 
 
U kunt kiezen voor “Evenement Toevoegen”: hier kunt u de open tuindagen en andere 
regionale of landelijke evenementen aanmelden. 
 
U kunt kiezen voor “Beheer Regiogegevens”: bij deze optie krijgt u een pagina waarbij 
u uw regio en uw regiocode moet opgeven, dit is: Regio*  Code* 
 
Na het invullen van bovengenoemde gegevens verschijnt er een pagina met de moge-
lijkheid om de soort wijziging te kiezen. Voor de gegevens in het venster met de be-
stuurssamenstelling van uw regio was dit al sinds 2015 in gebruik. Hier is aan toege-
voegd het onderhouden van de Nieuwsbrief en de uitleg voor het plaatsen van het re-
gioblad (indien dit in gebruik is).   
 
U kunt kiezen voor “Beheer Reclamegegevens”: na het inloggen met de bovenstaande 
gegevens kunt u de adverteerders/sponsors uit uw regio toevoegen. Deze worden ge-
toond op de sponsorpagina.  
 
Het toevoegen van reclame voor uw regio op de druk bezochte website van de NKvF is 
een goede optie om als tegenprestatie te bieden bij het werven van regionale inkom-
sten. 
 
Verder wil ik graag aangeven dat de websitecommissie van de NKvF u graag wil onder-
steunen bij al het bovenstaande.  
 
Mocht u er niet uitkomen of even wat hulp nodig hebben schroom dan niet om te bel-
len met 06-18941345 of alvast een mail te sturen aan Germ@fuchsiavereniging.nl.  
 
De websitecommissie helpt u graag. 
 
Germ Wentink. 

34



Ongetwijfeld zullen er altijd zaken zijn die aan onze website ontbreken. Als websitecommissie zijn we constant 
bezig om allerlei nieuwe zaken te ontwikkelen en uit te bouwen met als doel te komen tot een website die een 
goede en blijvende aanvulling is op onze hobby. In de zomermaanden staan deze zaken op een laag pitje, ook 
de websitecommissieleden zijn fuchsialiefhebbers en zoals een ieder wel weet gaan de fuchsia’s in de tuin voor, 
ook bij ons.  

Deze keer vragen wij uw aandacht voor het menu-onderdeel Evenemen-
ten en specifiek het submenu Open Tuinen.  

In samenwerking met de redactie van de Fuchsiana, waarin alle open tui-
nen van de regio’s zijn vermeld, staan deze nu ook op onze website.  

Klik hier op. 

Wat ontbreekt zijn foto’s van de veelal prachtige tuinen. De foto’s maken het juist aantrekkelijker om de tuin 
te bezoeken. Dus als u een foto heeft van uw tuin stuur deze dan op naar gerrit@fuchsiavereniging.nl. De foto 
zal dan bij de desbetreffende tuin geplaatst worden. 

Fuchsia van het jaar 2017 “Celia Smedley”   

Gerrit Koerselman, lid websitecommissie. 
Gerrit@fuchsiavereniging.nl. 
+31 (0) 575 55 25 61. 
Fuchsiavereniging.nl. 
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Kalender

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 23, West-Brabant. Busreis naar Doesburg.
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    NKvF. 1e landelijke plantenkeuring in De Bilt.
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 samen met regio 19.
05    Regio 18, Delfland. Busreis.
05    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Opentuinen en barbecue.
12    NKvF. 2e landelijke plantenkeuring in De Bilt.
19    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten bij de fam. Moes in Diever.
19    Regio 7, Veluwe. Barbecue.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplant.
19    Regio 19, Rotterdam e.o. Barbecue bij 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).
26    Regio 23, West-Brabant. Themadag en barbecue. 
 
September 2017 
 
02    Regio 8, Zuid-Gelre. Lezing over Scandinavië (onder voorbehoud) en regiowedstrijd.
09    NKvF. Vriendendag in Heerde en 3e landelijke plantenkeuring.
16    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 7, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee.
23    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
23    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
23    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag/snoeien.
25    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Oktober 2017
 
02    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
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07    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
14    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeiochtend.
14    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
21    Regio 7, Veluwe. Lezing over harmonie en contrast in de tuin.
28    Regio 1, Friesland. Najaarsvergadering in Oudehorne.
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. Lezing over molens in Noord-Holland.
18    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet.
 
2018 
 
Januari 2018 
 
06     Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
06     Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsreceptie.
12     Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
20     Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
Maart 2018 
 
10     Regio 19, Rotterdam e.o. Algemene ledenvergadring.

- Advertentie -
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 2: Programma busreis 28 juni 2017. Informatie over het jubileumfeest en de
floraliaplantenkeuring op 16 september 2017. Open tuinen 2017. Verslag fotocursusdagen. In Memoriam de heer A.S.
Kooistra. Belangrijke data 2017.
 
'Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 2: Busreis 8 juli 2017.  In Memoriam de heer H. Marsman en mevrouw
M. Beckers. Notulen ledenvergadering van 13 maart 2017. Adressen met toelichting tuinentocht 2017. Stekkenmarkt
20 mei 2017.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 2 en 3: Verslag nieuwjaarsreceptie van 14 januari 2017. Data
landelijke plantenkeuring 2017. Fuchsia 'Hulshorst Snoesje'. Verslag lezing 18 februari 2017. Activiteitenkalender
2017. Verslag voorjaarsvergadering van 25 maart 2017. Dagprogramma busreis 17 juni 2017. Verslag lezing over cle-
matissen op 22 april 2017. Open tuinen 2017. 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 2: Activiteitenagenda 2017. Verslag potgronddag 25 februari 2017.
Verslag jaarvergadering 11 maart 2017. Verslag stekkenmarkt 29 april 2017. Bijeenkomst op 10 juni 2017 met lezing
door Bianca van Puur Tuinen. 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 3: Activiteitenkalender 2017. Verslag algemene ledenvergadering
van 25 maart 2017. 
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 24: Verslag jaarvergadering van 18 maart 2017. Regioprogramma 2017. Han-
ging baskets maken op 10 mei 2017. Lijst met fuchsia's ten behoeve van de stekkenmarkt op 13 mei 2017. Program-
ma busreis op 5 augustus 2017.
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 2: Open tuindagen 2017. Verslag en foto's voorjaarsvergadering van 25 maart
2017. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 2017. Uitnodiging busreis op 10 juni 2017. Recept wentelteefjes.

UITGEBREIDE TECHNISCHE COMMISSIE

Botanische groep.
 
Deze komt 26 augustus weer bij elkaar. De bijeenkomst zal gehouden worden bij Piet en Tiny van de Sande,
Bergstraat 4, 5298 VK te Liempde.
 
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. In-
gang en parkeren aan Laan 1813.
De planten dienen tussen 08:45 uur en 10:00 uur aangeboden te worden. De keuring begint vervolgens om 10:15
uur.
De derde keuring zal gehouden worden tijdens de Vriendendag bij kwekerij Van der Velde in Heerde. De planten die-
nen tussen 09:15 uur en 10:00 uur aangeboden te worden. De keuring begint om 10:15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij de voorzitter van de BCK, de heer Coen Bak-
ker. Bij hem dient u ook de planten die u wilt laten keuren aan te melden en wel uiterlijk 1 week voorafgaand aan de
keuring (Coen Bakker: tel. 00255-535007).
 
Veredelingsgroep + Studiegroep Winterharde Fuchsia's.
 
Deze gecombineerde groep is op 8 april in Heerde bijeen geweest. De groep komt 7 oktober nogmaals bij elkaar. De
bijeenkomst zal weer plaatsvinden bij kwekerij Van der Velde, Borchgraverweg 3A, 8181RW te Heerde. Dit jaar zal er
ook weer een UTC-info verschijnen. Wij roepen de UTC-leden op om kopij aan te leveren voor deze info.
 
Beschrijvingsgroep.
 
De beschrijvingsgroep komt op 10 juni om 10:30 uur bij elkaar om een aantal zaken betreffende de beschrijvingen,
formulieren en de website en AFS op elkaar af te stemmen.
De vergadering zal plaatsvinden in De Bilt, Wijkcentrum "de Schakel", Soestdijkseweg 49B.
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Nadere gegevens voor bovengenoemde wedstrijden die deze keer weer gehouden worden tijdens de 

Vriendendag. 
 

Inleveren planten: 10:00 - 11:30 uur. Toon bij het inschrijven uw ledenpas en vermeld op een lijstje  
       de naam van de plant en de categorie waarvoor u deze plant aanbiedt. 

Keuring:      vanaf 11.30 uur. Na 13:30 uur mag het publiek de wedstrijdplanten bekijken. 

Prijsuitreiking:      14:00 uur. 
 

Ook dit jaar kunt u weer met meerdere planten meedoen in een van de vijf onderstaande categorieën: 
 

Jhr. Ir. N.J. Van Suchtelen trofee. 

Open wedstrijd om de mooiste fuchsia. Soort, cultivar, 
ouderdom, vorm, kleur of maat van de container of pot 

en het aantal planten daarin of de kweekwijze van de 
planten zijn niet aan beperkingen onderhevig. 

 
Newman Cup. 

Wedstrijd om de mooiste buisbloemige fuchsia, waarvan 

de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van de 
sepalen verhoudt van 3:1. 

Aard van de hybride, ouderdom, aantal planten per pot 
en kweekwijze zijn niet aan beperkingen onderhevig.  

Potmaat, -vorm, -kleur, geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze categorie valt 

beslist de keuringscommissie. 
 

Mia Goedman trofee. 
Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met 

betrekking tot de ouderdom van de plant, vorm en kleur van de pot of container 
en het aantal planten per pot of container. 

 

Arends trofee. 
Wedstrijd om de mooiste dubbele hang fuchsia. Potmaat maximaal 26 cm. boven 

diameter. Geen beperkingen met betrekking tot het soort cultivar, het aantal of de 
ouderdom van de planten per pot of potkleur. 

 

NKvF-bokaal. 
Fuchsia's van Nederlandse 

origine. Deze originaliteit zal 
worden vastgesteld aan de hand 

van de officiële cultivar 

inventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de 
aanbieder een ondertekende verklaring bij de plant inleveren 

waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden plant. 
Het jaar van introductie speelt geen rol. Er worden geen 

beperkingen gesteld aan potmaat, potkleur en vorm van de 
plant.  

 

Het uitgebreide wedstrijdreglement vindt u op de website 
van de NKvF en ligt ook ter inzage bij de inschrijftafel.  

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Klaas van de Kamp, tel. 0341-491748 of deridder.8@hetnet.nl. 
 

Lees vooral in de volgende Fuchsiana het laatste nieuws over deze fuchsiawedstrijden. 

 
Let op: De grootte van de plant is niet van invloed op uw kans op een prijs! Aarzel dus niet en breng uw 

mooiste (grote of kleine) plant(en) mee en doe mee aan de wedstrijd. 

Landelijke fuchsiawedstrijden 2017
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'Henkelly's Consiva' - 7130 Foto: Dominicus Bergsma


