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1200 soorten Fuchsia’s 

200 soorten Pelargoniums 
Violen, wintervaste planten, perkplanten, 

Zomerbloeiers, potten, potgrond, enz.,enz. 

 

Winterstalling voor 

Fuchsia’s en kuipplanten. 
 

In het najaar kunt u alvast uw fuchsia’s bestellen 

voor het voorjaar. 

Ook is er een leuke sortering botanische en 

winterharde fuchsia’s. 

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!  

Snoeidag ….. zaterdag 21 oktober 

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

ook via onze webshop bestellen: 

www.kwekerijzeelenberg.nl 

 

Het hoofdbestuur heeft het volgende besloten:
 
Iedereen die mee wil doen aan de landelijke wedstrijden op 9 september a.s. kan zijn entreegeld voor de Vrienden-
dag terugverdienen.
U dient daarvoor een keuringswaardige plant aan te bieden, dit ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie.
Bij acceptatie van uw plant krijgt u aan de inschrijftafel uw entreegeld terug.
We rekenen op veel mooie planten voor de wedstrijden en hopen dat de bezoekers kunnen zeggen:
“Het is echt de moeite waard om naar de Vriendendag te gaan. Ook om naar de planten van de wedstrijden te kij-
ken.”
 
Nog even ter herinnering:
 
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 de keuring kan het publiek rond 13:30 uur de wedstrijdplanten bekijken.
Prijsuitreiking: 14:00 uur.
 
Alle overige gegevens vindt u in de Fuchsiana van juni 2017 en voor nadere informatie kunt u terecht bij Klaas van de
Kamp, tel.: 0341-491748 of e-mail: deridder.8@hetnet.nl.
 
Het wedstrijdreglement kunt u nog eens nalezen op pagina 22 en 23 van deze Fuchsiana.

Gratis toegang Vriendendag voor wedstrijddeelnemers
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van 2017 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag 6 september 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.
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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden,
 
In deze tijd van het jaar is er van mijn kant weinig nieuws te melden, alles gaat zo z’n gange-
tje.

Ik zou iets kunnen schrijven over de temperatuur maar iedereen weet wel dat het verschrikke-
lijk warm is, en dat onze planten dan wel een extra slokje water willen.

Wat ik wel aan jullie zou willen vragen: op onze Vriendendag zou ik graag eens in contact wil-
len komen met leden die een leuk of interessant verhaal hebben.

 
Daar kan ik dan weer een leuk stukje over maken in mijn volgende voorwoord, maar natuurlijk mag u mij voor iets
anders ook altijd aanspreken.
 
Ik ben blij met elk gesprek met een van onze leden, want dat bevordert onze saamhorigheid.

Ik hoop velen van jullie te mogen ontmoeten op onze Vriendendag op 9 september.
 
Cor van Empel. 

'Erna van den Brink'                                                                                                                                     Foto: Sjaak Loef
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Van de redactie

Inmiddels is 2017 geruisloos augustus binnengegleden en
beginnen de dagen langzaam maar zeker te korten.
Het benauwt me steeds vaker dat voor mijn gevoel de
tijd iedere keer sneller in het verleden verdwijnt. Wat me
ook bevreemdt is dat ik van willekeurige voorbije jaren
me niet veel belangrijke momenten meer kan herinneren.
Vaak weet ik wel waar ik was als ik het nieuws hoorde
over rampzalige gebeurtenissen.
Toen mijn buurman me vertelde dat John F. Kennedy in
Dallas was vermoord stond ik in de smeerkelder en was
ik de olie van een Volkswagen kever aan het verversen.
De moord op Pim Fortuyn op het Media Park in Hilversum
hoorden we in de Harmonie te Leeuwarden waar we ons
aan het voorbereiden waren op de Friese elf steden wan-
deltocht.
Het bericht dat er een gekaapt passagierstoestel de noor-
delijke WTC-toren binnen was gevlogen werd me verteld
door de echtgenoot van een goede kennis van me waar
ik op dat moment in de tuin bezig was. Hij had de eerste
beelden op de televisie gezien en kon het gebeurde nau-
welijks bevatten.
 
Deze en andere momenten staan in mijn geheugen ge-
grift, maar de data heb ik niet paraat.
 
Dit heb ik ook wel met kleine gebeurtenissen. Zo waren
we eind jaren negentig van de vorige eeuw in het najaar
op de Fuchsia Happening in De Bilt. Er was van alles te
doen en veel te zien. Er waren snoeidemonstraties, er
was een diapresentatie en je kon er leuke dingen kopen.
Ook was er een showtafel met daarop prachtige planten.
Vooral één plant trok mijn aandacht. Het was een botani-
sche fuchsia, de plant hing vol met rozerode erg kleine
bloemetjes tussen prachtig klein blad. Er was echter nie-
mand in de buurt die me wat meer over deze plant kon
vertellen. Tegen het eind van de middag ging ik nog een
keer naar de tafel toe om de fuchsia te bewonderen.
 
"Mooi hè?" klinkt er plotseling een mannenstem achter
mij. Ik draai me om en antwoord: "Ja, ik vind hem erg
bijzonder. Hoe heet deze fuchsia?" "Dit is de F. bacillaris"
antwoordt de man, "het is een winterbloeiende botani-
sche fuchsia. Als het niet vriest kan de plant in een pot
buiten blijven staan en bloeit hij door tot aan de kerstda-
gen. Misschien is hij wel winterhard in de volle grond
maar ik waag het er niet op. Wilt u soms een stekje?"
"Graag", antwoord ik.
 
Heel voorzichtig peutert de trotse eigenaar van de
F. bacillaris een paar kleine stekjes met hieltje van de
plant. Dankbaar neem ik afscheid van de gulle gever,
spoed me naar de toiletten en wikkel de stekjes als een
kostbaar kleinood in vochtig toiletpapier. Thuis aangeko-
men maak ik de stekjes klaar, zet ze in potjes en laat ze
op warmte bewortelen.

 
Een paar jaar geleden hadden we een redactievergade-
ring bij Gerard Rosema in Harmelen. Na een paar files
rond de stad Utrecht getrotseerd te hebben kwam ik nog
net op tijd in Harmelen aan. Daar was ik nog nooit ge-
weest, maar de naam was voor mij al lange tijd verbon-
den met de dramatische treinramp op 8 januari 1962.
 
Gerard en zijn vrouw wonen op een prachtige locatie net
buiten Harmelen. Na de vergadering hebben we de
mooie grote tuin en de kas bekeken. De kas was voor
ons als plantjesliefhebbers net een snoepwinkel. Het oog
viel onder andere op de stekjes van een fuchsia met klei-
ne enkele bloemetjes. “Dat is F. magellanica ‘Arauco’ en
is winterhard”, vertelde Gerard. U raadt het al: we kregen
een stekje mee. Op dit moment staat de plant bij mij in
de volle grond in halfschaduw prachtig te bloeien.

 
In augustus en september zijn voor fuchsialiefhebbers
nog veel onvergetelijke momenten te beleven. In deze
Fuchsiana staat nog een aantal bijzondere open fuchsia-
tuinen vermeld en vergeet u vooral niet om op zaterdag
9 september de Fuchsiavriendendag te bezoeken.
  
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.
 

F. magellanica 'Arauco'                    Foto: Dominicus Bergsma

6



Beste fuchsialiefhebbers,
 
In een vorige editie van Fuchsiana heb ik een oproep gedaan wie mijn taak van secretaris in april 2018 zou willen
overnemen.
Helaas is daar maar van één persoon een reactie op gekomen.
Het kan zijn dat na een eerlijke opsomming van de taken men daar van is geschrokken, maar het kan ook verkeerd
gelezen worden en iemand afschrikken.
Als ik per week één uurtje voor de NKvF aan het werk ben is het werk zo gedaan. Natuurlijk is er meer werk voor
de Jaarvergadering en de Najaarsvergadering en de Hoofdbestuursvergaderingen, maar bij een goede indeling van
taken is ook dat te overzien.
 
Neemt u eens contact met mij op als u interesse heeft. Ik kan u dan uitleg geven.
Denkt u er eens over na, de NKvF kan niet zonder een secretaris. Vanuit onze leden moet er toch iemand zijn die
deze taak wil gaan invullen?
Ik hoop dat er iemand is die daar eens over wil nadenken.
 
Margo Vaandrager, secretaris van de NKvF.

Vacature secretariaat NKvF

Oproep van de redactie

Fuchsiafoto's
 
Voor ons verenigingsblad Fuchsiana zijn we op zoek naar mooie en scherpe foto's van fuchsia's. Voorbeelden daar-
van kunt u zien in eerder verschenen Fuchsiana's. De foto’s dienen een minimale resolutie te hebben van 300 dpi
en een grootte van minimaal 1 Mb.
 
Deze foto’s willen wij graag (rechtenvrij!) gebruiken voor publicatie in Fuchsiana en/of op de website www.fuchsia-
vereniging.nl. De naam van de fuchsia en de fotograaf zullen bij de betreffende foto worden vermeld. De foto’s die-
nen te zijn voorzien van de juiste fuchsianaam. Foto’s zonder de juiste naam zullen en kunnen niet gepubliceerd
worden.
 
Fuchsiapictures
 
For our magazine Fuchsiana we are looking for nice and sharp pictures of fuchsias. Pictures with a resolution of at
least 300 dpi and a file size of at least 1 Mb.
 
These pictures we would like to use (royalty-free!) for publication in Fuchsiana and/or on the website www.fuchsia-
vereniging.nl. The name of the fuchsia and the photographer will be indicated in the photo. The pictures should in-
clude the correct fuchsia name. Pictures without a correct name will and can not be published.
 
Vertalen artikelen uit buitenlandse bladen.
 
Wie wil voor de redactie artikelen vertalen uit buitenlandse bladen? Het gaat om artikelen die geplaatst zijn in bla-
den van zusterverenigingen van de NKvF. Het betreft het vertalen vanuit het Engels, Duits en Frans.
 
Kunt of wilt u dat niet zelf doen dan weet u wellicht iemand die dat wel zou willen doen voor ons.
U kunt contact opnemen met de eindredacteur van Fuchsiana. E-mail: eindredactie@nkvf.nl, tel. 0182-649120.
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Fuchsiagalmijt in Nederland

Begin juni kregen wij via de website een bericht binnen van een niet-lid van de NKvF die vermoedde dat zij de fuch-
siagalmijt in haar fuchsia's had en wat zij moest doen.
 
Wij hebben haar gevraagd om foto’s van de aantasting te sturen en hebben deze doorgestuurd naar de Plantenziek-
tenkundige Dienst.
 
De Plantenziektenkundige Dienst heeft bij de familie monsters genomen en deze onderzocht.
Helaas bleek hieruit dat het inderdaad de fuchsiagalmijt betrof.
Al haar fuchsia's zijn inmiddels geruimd en ingegraven.
 
Tevens heeft de Plantenziektenkundige Dienst ons geadviseerd om de open tuinen in deze regio af te blazen om zo
het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken.
Dit advies heeft de regio ook overgenomen.
 
De Plantenziektenkundige Dienst heeft op 20 juli 2017 ook een onderzoek verricht bij kwekerij Zeelenberg in Dongen
en heeft daar geen galmijt geconstateerd.
 
Helaas hebben we in Nederland nu te maken gekregen met het tweede geval van de fuchsiagalmijt. We hopen dat
het hier bij blijft, maar mocht iemand twijfelen als hij vergroeiingen ziet in zijn fuchsia’s, aarzel dan niet maar meld
het ons.
Denk niet, wat jammer want ik raak dan al mijn fuchsia’s kwijt. Fuchsiagalmijt is niet te bestrijden en het herstelt ook
niet. Iedere dag dat er niets wordt gedaan loopt men kans op verdere besmetting. Beter 10 keer verkeerd gemeld
dan 1 keer niet gemeld.
Wij adviseren u om geen stekken of planten mee te nemen uit het buitenland.
 
Hieronder staat een aantal foto's van de fuchsiagalmijt en vergroeiingen.
 
Jan de Groot, Voorzitter UTC.
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Fotopuzzel 84

 
 
 
 

 
 

 
 
Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes: 
 
1. ‘Amélie Vos’ 
2. ‘Waternymph’ 
3. ‘Tsjiep’ 
4. ‘Remembering Claire’ 
5. ‘Willie Tamerus’ 
6. ‘Mood Indigo’ 
 

 
 

 
1         2                 3 

 
Uw oplossing vóór 6 september 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. 
 
Zoals u al gelezen kunt hebben in de Fuchsiana van juni 2017 is de oplossing van fotopuzzel 83:  
 
Foto 1: ‘Alexandr Balyasnikov’ 
Foto 2: ‘Brookwood Joy’ 
Foto 3: ‘Ballerina Blue’ 
 

en de winnaar is de heer H. van Aspert uit Arnhem. 

 
 
Foto's: Sigrid van Schaik en Sjaak Loef  
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"On"kruiden 7. Bellis Perennis: Madeliefje

Het Madeliefje, wie kent het nou niet. Dit leuke compo-
sietje vrolijkt het grasland bijna het hele jaar op met zijn
witte bloemen met geel hartje. Alleen als het vriest sluit
het zijn ogen. De naam Bellis, wat mooi of schoon bete-
kent, vertelt ons al heel lang dat dit een mooi, lieflijk
plantje is, want bij Plinius vinden we deze naam al.
Voor de herkomst van 'Bellis' wordt ook wel verwezen
naar de mythe van Belides, een boomnimf: Op een dag
danste Belides met Ephigeus, die haar geliefde was. Het
oog van Vertumnus, de god van de boomgaarden, viel op
haar en om aan zijn onwelkome avances te ontsnappen
veranderde de nimf zich in een Madeliefje.
Met perennis, wat eeuwig of voortdurend betekent, kun
je meerdere kanten op. Bij eeuwig kun je zeggen dat het
eeuwige schoonheid betekent, bij voortdurend kan het
slaan op het al maar door blijven bloeien.
In ieder geval is het een vaste plant (perennial) in ge-
maaide graslanden, weiden en plantsoenen. Maar ook in
het gazon voelt hij zich thuis. Voor de een is dat een pro-
bleem (een gazon mag alleen uit gras bestaan) en wordt
het soms met veel (milieu)geweld te lijf gegaan. Voor de
ander is het een verfraaiing. Ik heb zelf ooit een polletje
uit een weiland meegenomen en in mijn gazon gezet. Ik
vind het prachtig staan en mijn kleinkinderen ook.
 

Foto: Henk Hoefakker

Kinderen plukken wel madeliefjes om een hoofdkrans of
bloemenketting van te maken. Dit doe je door een made-
liefje te plukken, door het einde van de bloemstengel een
gaatje te maken met je nagel, en daar dan een ander
stengeltje door te steken, waar je ook weer een gaatje in
maakt, en zo gaat dat door.

Een meneer Uittien schreef ergens dat algemeen aan-
vaarde namen die iedereen denkt te begrijpen voor taal-
geleerden toch niet zo’n zekere herkomst hebben. Ieder-
een weet dat het Madeliefje een plantje is dat de maai-
landen of maden prefereert; als je geregeld het gras
maait, krijg je om zo te zeggen vanzelf Meizoentjes in
overvloed. En toch is die afleiding onwaarschijnlijk. De
plant wordt vaak in verband gebracht met de Heilige
Maagd Maria. Hij heet in het oosten van het land ook
vaak Mariabloempje. Ook in Duitsland heet hij

Marienblümchen. Overigens, het hiervoor genoemde
Meizoentje komt daar waarschijnlijk vandaan en niet van
de maand mei. Mei is hier een verbastering van het
woord ‘maget’, denk aan maagd, meid, meisje. De ‘maget
soet’ of ‘meisje soet’ werd zo ‘meisoet’. In de volksmond
werd dat Meizoentje, omdat de maand mei elk jaar het
bloempje wakker kust.

Foto: Henk Hoefakker

In mijn oude Herbaria wordt hij Maeghdelieve genoemd.
Dat lijkt al heel veel op Madelief. Stephaan Blankaart be-
schreef hem in 1698 heel mooi: De eerste soort (er wor-
den er drie genoemd in zijn 'den Nederlandschen Herbari-
us') van Maeghdelieven wast in de Weijen over al in ’t
wild, welkers bladen gelyvig, vet, glad en langwerpig
breed zyn, eeniger maten aan de kanten gekartelt; schie-
tende uit een veselachtige wortel; tuschen dese schieten
groene, ronde steeltjes een vinger lang, hebbende yder
op haar top een bloemtjen, in ’t midden geel, en rontom
van witte, Rosen-koleurige, ofte tusschen beiden gemen-
gelde langwerpige blaadjes beset, welke afvallende, een
geel hoofdeken volgt, onder welke het zaad legt.
Dan wilt u natuurlijk weten wat de tweede soort is. “Dese
tweede soort, is de wilde seer gelyk, maar is dubbelt,
soodanig dat men het middelste geel niet kan sien, van
koleur rood, gemengelt, ofte geheel wit, welke soos y
niet verplant werden om het jaar of twee, veranderen sy
in enkele, gelyk de wilden zyn. Dese tweede soort siet
men mede, dat aan de zyden van de selvige veele klein-
dere uitwasschen, en dan noemt men die Maeghdelieven
met Kindertjes”.
Dus toen bestonden de dubbele tuinmadeliefjes al. En
ook de vorm met bloemstengels met zijtakjes en daar-
door meerdere bloemen op een steel. Deze vorm wordt
in het Engels de Hen-and-chicken-daisy genoemd. De
derde soort die genoemd wordt is een beschrijving van
de Wilde Margriet.
Een andere leuke naam is het Zuid-Hollandse
Bleekveldbloempjes. Het bleekveld is een stukje gras
waar men de witte was op te bleken legde.
De plant wordt ook wel door het vee gegeten. Daardoor
vinden we her en der namen als Koeienbloem en
Schapenbloem.
 
Ook voor de mens is hij eetbaar. In het voorjaar kunnen
de jonge blaadjes worden geplukt om verwerkt te worden
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in een salade. De bloemen kunnen ook worden gegeten.
Bloemen die nog in de knop zitten of slechts gedeeltelijk
zijn geopend, smaken nootachtig. Een geheel geopende
bloem smaakt ietwat bitter. Als de bloemknoppen zuur
worden ingelegd, dan kunnen ze ook als vervanging voor
kappertjes worden gebruikt. Gecultiveerde madeliefjes
zijn meestal niet eetbaar.

Foto: Henk Hoefakker

In oude herbaria komt, in 1528 al, ook de naam
Kersouwe voor. Deze is in Zeeland verbasterd tot
Curaçousjes of Karsousjes en ook wel tot Sukersousjes.
Dit heeft niets te maken met Curaçao. Want in 1528
komt het woord Kersouwe voor Madelief al voor en toen

bestond Curaçao nog niet. Volgens Heukels zou het dan
met Kerst, Christus, heilig, te maken hebben. Maar ook
dat klopt niet. Nee, het is een verbastering van het oud-
franse Consaude (de volksnaam voor madeliefje), dat
weer afgeleid is van het Latijnse consolida wat helen of
vastmaken betekent. Jawel, het Madeliefje werd als ge-
neeskruid gebruikt. Het gekneusde kruid, blad en bloem,
werd gebruikt ter verkoeling en genezing van wonden en
het herstellen van beenbreuken. Dat was aanleiding voor
de Duitse volksnaam Beinwell en Knochenheil.
 
De plant was gewijd aan de Germaanse godin van de
lente en schoonheid Ostar, maar ook aan Freya, de godin
der liefde en vruchtbaarheid. In de dertiende eeuw werd
de naam Flosamoris: liefdebloempje, geschreven. Daar
ligt waarschijnlijk de oorsprong van het orakel met het
afplukken en aftellen van de bloemblaadjes met “hij
houdt van mij, hij houdt niet van mij”.
 
Er zijn nog veel meer streeknamen en oude namen te
vinden, maar dan wordt dit stuk veel te lang. Zo is er nog
de legende, dat het Madeliefje ontsproten zou zijn uit de
tranen van Maria, die zij vergoot tijdens de vlucht naar
Egypte. Een andere legende vertelt dat de rode vlekjes
op de witte lintbloemen zijn ontstaan toen Maria bezig
was de witte bloempjes als weefpatroon te verwerken
voor het kindje Jezus en dat ze zich daarbij in de vinger
prikte en de druppels bloed vielen op het patroon; en
daardoor….
Maar nu houd ik echt op.
 
Henk Hoefakker
 

'Walz Blauwkous'                                                                                                                                       Foto: Sjaak Loef
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      Vriendendag 2017 

 
 

 

Beste fuchsiavrienden, 
 

We zijn vroeg begonnen met de voorbereiding van onze Vriendendag 2017. 
We hebben er lang naar uitgekeken, maar als u dit leest is het nog een maand en dan is het 

zover. We staan weer te popelen om u op 9 september te verwelkomen bij de kwekerij van 
Esther en Gerrit van der Velde tijdens hun Herfstfair in Heerde. 

 

Uitnodiging Fuchsiavriendendag 2017: 
 

Het bestuur van de NKvF nodigt u allen uit voor onze Vriendendag op 9 september bij kwekerij 
Van der Velde te Heerde. 

 

Het definitieve programma is: 
   

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. 

 
13:30 uur Mogelijkheid tot bezichtiging van zowel de wedstrijdplanten als de nieuwigheden. 

 
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 Bekendmaking 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. 
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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. 
� Stand fuchsiadokters Tony Verschoor en Cees van den Berg. 

� Loterijstand NKvF. 

� Fuchsialore mevrouw Leuthardt. 
� Informatiestand regio 7. 

� Stand Aat van Wijk aquarellen. 
� 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 tuin met winterharde fuchsia’s is de moeite waard om te bezichtigen. 

 

  
 

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 wensen u allen een mooie en gezellige Vriendendag 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. 
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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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'Kyoto', Bögemann 1989 DE. AFS nr.: 2674.
Afstamming: 'Foolke' x 'Eisleben'. 

 
 
 
 
 
 
De Duitse veredelaar Lutz Bögemann uit Oost-Friesland was de eerste die een fuchsia wist te 
 
kweken met normale fuchsiabloemen in de nieuwe aubergine kleur. Dat was 'Foolke'
 
(F. excorticata x 'Ting-a-Ling') x (F. magellanica alba x F. perscandens). Deze plant behaalde
 
het Getuigschrift van Verdienste van de VKC in Aalsmeer in 1987. Uitgaand van 'Foolke' als
 
vader bracht Lutz alleen in 1988 vijf aubergine nieuwigheden op de markt, uit zaad won hij er
 
nog drie waaronder 'Kyoto'. Helaas is 'Foolke' geen sterke groeier, wat waarschijnlijk te
 
maken heeft met het wortelstelsel. Sommige, soms uitzonderlijk mooie nakomelingen, moest
 
hij afschrijven omdat ze haast de eerste winter niet doorkwamen. Zo had hij een plant met
 
aubergine bloemen van het 'Loeky'-type maar waarvan de wortelkluit van de volwassen plant
 
in een bloempotje 8 paste. Zoiets werkt niet! Gelukkig werden er nieuwe ingangen gevonden
 
om aubergine cultivars te kweken. 'Kyoto' redde het wel en vertoont een opgaande
 
zelfvertakkende groeivorm, waarvan de takken een horizontale stand innemen met daarbij
 
lange stengelleden. Omdat de grote bloemen aan lange bloemstelen hangen krijgen ze zo
 
veel ruimte om zich te tonen met hun fraai gekleurde en gevormde kelk. De Japanse naam
 
duidt op de voorliefde van Lutz voor dat land, dat hij ooit bezocht. Eerder gebruikt hij oude
 
Oost-Friese meisjesnamen, maar die raakten op. Hij haalde ze trouwens uit rouwadvertenties
 
in de regionale krant. Bij mijn weten is 'Kyoto' alleen als stuifmeelgever gebruikt voor verdere
 
veredeling. 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Kyoto' Foto: Coen Bakker



'Ratatouille' Foto: Coen Bakker



'Ratatouille', de Graaff 1988 NL. AFS nr.: 2519.
Afstamming: ('Rosea' x F. excorticata) x 'Seventh Heaven'.  

 
 
 
 
 
 
Hoewel ik geen liefhebber ben van dubbelbloemige fuchsia's heb ik me er toch aan
 
bezondigd. U zult zich afvragen waarom. Het antwoord is: omdat er toen nog geen
 
dubbelbloemige auberginekleurige fuchsiacultivars bestonden. En is het niet de bedoeling van
 
elke veredelaar om dat te kweken wat er nog niet is? Als het gaat om aubergine is dat niet zo
 
moeilijk omdat die kleur dominant is. Bij recessieve kleuren als geel en oranje ligt dat
 
moeilijker. De kruising van 'Zulu Queen' ('Rosea' x F. excorticata) met de Amerikaanse
 
grootbloemige dubbele fuchsia 'Seventh Heaven' leverde 'Haute Cuisine' en zusterzaailing
 
'Ratatouille' op. Terwijl mijn derde zonde op dit gebied 'Art Deco', een kruising van 'Haute
 
Cuisine' en 'Pink Marshmallow' was. Van deze drie is 'Ratatouille' zonder meer de
 
gemakkelijkste. De plant groeit van nature als een lage struik, waar je allerlei opgaande
 
vormen van kunt maken. Daarnaast kun je er ook een mooie hangbak op ooghoogte mee
 
vullen. De naam 'Ratatouille' verwijst net als die van 'Haute Cuisine' naar de door mij
 
gewaardeerde Franse keuken. Ratatouille is een gerecht bestaand uit een in olijfolie
 
gesmoord mengsel van tomaten, aubergine, courgette, ui en knoflook. De Nederlandse
 
uitdrukking "ratjetoe" is daar waarschijnlijk aan ontleend. De gekozen naam slaat op het
 
ratjetoe aan kleuren in de opvallende bloemen, waarbij de aanwezige blauwe tinten, afkomstig
 
van F. excorticata, wonderlijk houdbaar blijken. Onze losbladige cultivarlijst geeft aan dat de
 
plant rijk bloeit op een lichte standplaats. 'Ratatouille' is voor veredeling als moederplant
 
gebruikt.
 
 
 
 
 H. J. de Graaff.
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Foto-impressie open tuinen 2017

Tuin fam. Tjipjes in Zaandam                         Foto: Sjaak Loef Tuin fam. Tjipjes in Zaandam                         Foto: Sjaak Loef

Tuin fam. Golverdingen in Gorinchem               Foto: Sjaak Loef Tuin fam. Golverdingen in Gorinchem              Foto: Sjaak Loef

Tuin fam. Van Vliet in Nieuwerkerk a.d. IJssel   Foto: Sjaak Loef Tuin fam. Van Vliet in Nieuwerkerk a.d. IJssel  Foto: Sjaak Loef

Tuin fam. Zegger in Hengevelde                     Foto: Sjaak Loef Tuin fam. Zegger in Hengevelde                    Foto: Sjaak Loef



OPEN TUINEN VANAF AUGUSTUS 2017 
Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 

tijdstip 

Regio 1 Friesland 

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 6 Oost Gelderland  

Fam. Elsman Baron van de 
Heydenlaan 24 

Wichmond (gem. 
Bronckhorst) 

0575-441893 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 Op tel. afspraak. 

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 11 Noord-Holland Midden 

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 

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 20 Eiland van Dordrecht 

Fam. P. 

Golverdingen 

Langebaan 38 Gorinchem 0183-622817 Na tel. afspraak. 

Parkeren auto 
IJsbaan 455, 

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

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  

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

uur tot 16:00 uur. 

Regio 23 West Brabant 

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. 

 

Van mevrouw Esther van de Vooren kregen wij onderstaande foto's toegestuurd van een Tiffany (toilet)raampje dat
zij voor haar vriend Sijaan Boer (een enorme fuchsialiefhebber) heeft gemaakt. Zij geeft daarbij aan dat fuchsia's ook
leuk zijn op het toilet. Misschien ook een goed idee voor u?

Van de leden
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1. Algemeen 

a. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de landelijke fuchsiawedstrijden (open klasse), 

alsmede op de clubwedstrijden van regio 8 (gesloten klasse). 

b. Het doel van de wedstrijden is het zo goed mogelijk opkweken van een plant van een 

bepaalde cultivar of soort gedurende één of meer groeiseizoen(en), waarbij door de 

keuringscommissie wordt gelet op de volgende criteria: 

(1) presentatie, 

(2) vorm, 

(3) bloeirijkdom, 

(4) moeilijkheidsgraad in relatie tot de aard van de gebruikte soort of cultivar. 

c. Planten dienen vrij te zijn van ziekten en plagen. Planten die hier niet aan voldoen, kunnen 

van deelname worden uitgesloten. 

d. Planten dienen ingeleverd te worden in schone potten. Kleur, materiaal en afmeting volgens 

de regels gesteld bij de desbetreffende categorie, met een maximum van 50 cm doorsnede. 

e. Voor alle categorieën zijn ook opgekweekte muurhangers toegestaan. 

f. Voor het bepalen van de juiste categorie wordt de door de NKvF uitgegeven cultivar 

inventarislijst gebruikt. 

g. Locatie en tijdstip van de wedstrijden worden jaarlijks in Fuchsiana en het regioblad Zuid-

Gelre aangekondigd. 

h. De wedstrijden staan open voor alle leden van de NKvF en hun introducés. 

i. Planten dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden ingeleverd te worden 

op de wedstrijdlocatie door de eigenaar/deelnemer of gevolmachtigde bij de 

wedstrijdcommissie. 

Volmachten kunnen, bij uitzondering, door een aanwezig bestuurslid van de regio Zuid-Gelre 

worden verstrekt. 

De planten moeten op cultivar- of soortnaam staan. De eventuele naam van de eigenaar 

wordt verwijderd. 

De wedstrijdcommissie voorziet de plant van een nummer en deelt, in overleg met de 

eigenaar, de plant in een bepaalde categorie in. 

j. De beoordeling van de planten geschiedt door een keuringscommissie die minimaal uit drie 

leden dient te bestaan en die door de wedstrijdcommissie hiervoor is aangezocht. De 

keuringscommissie kan niet aangesproken worden op de tenaamstelling van de aangeboden 

planten. Leden van de keuringscommissie zijn van deelname aan de wedstrijden uitgesloten. 

k. De keuringscommissie selecteert per categorie drie planten die naar haar inzicht het meest 

aan de gestelde criteria, zoals vermeld onder 1b, voldoen en geeft een korte motivatie van 

haar keuze. De wedstrijdcommissie maakt daarop de naam van de prijswinnaars bekend. 

l. (1) De winnaar van de eerste prijs van elke categorie krijgt de bij die categorie behorende 

wisseltrofee en een blijvende herinnering. De tweede en derde prijswinnaar ontvangen 

eveneens een herinnering. 

(2) De wisseltrofee blijft eigendom van de regio Zuid-Gelre met uitzondering van de NKvF-

bokaal. Deze blijft eigendom van de landelijke vereniging van de NKvF. 

(3) Indien een deelnemer in drie achtereenvolgende jaren dezelfde trofee wint, krijgt deze 

een bijzondere onderscheiding. 

(4) Winnaars van een trofee mogen deze tot 15 juni van het eerstvolgende jaar in hun bezit 

houden. Zij zijn daarna verplicht de trofee in ongeschonden staat aan de wedstrijdcommissie 

terug te geven. 

 

Wedstrijdreglement landelijke fuchsiawedstrijden
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(5) Deelnemers aan de wedstrijden in de gesloten klasse, die in drie achtereenvolgende jaren 

twee of meer prijzen hebben gewonnen, zijn uitgesloten voor de eerste-klasse-trofee. 

m. Het aantal planten dat per deelnemer per categorie wordt aangeboden is onbeperkt met dien 

verstande dat per categorie wel verschillende soorten/cultivars worden aangeboden. 

n. Bij deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met de wedstrijdreglementen. 

o. Klachten en/of commentaar op beslissingen van de keurings- of wedstrijdcommissie kunnen 

mondeling bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie worden ingediend en ter plaatse 

worden afgehandeld. Indien dit niet tot genoegdoening van de klager heeft geleid is beroep 

mogelijk, door de klacht/het commentaar schriftelijk in te dienen bij de secretaris van 

regiobestuur Zuid-Gelre. 

2. De wedstrijden open klasse 

a. 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. 

 

b. Newman-cup 

Wedstrijd om de mooiste buisbloemige, 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. 

 

c. Mia Goedman-trofee 

Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met betrekking tot 

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

of container. 

 

d. Arends-trofee 

Wedstrijd om de mooiste dubbele hanger. Potmaat maximaal 26 cm boven diameter. Geen 

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

of potkleur. 

 

e. 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. 

3. De wedstrijd gesloten klasse 

a. Deze wedstrijd staat alleen open voor leden/gevolmachtigden van de regio Zuid-Gelre of hun 

introducés. 

b. Potmaat is maximaal 17 cm boven diameter, kleur zwart en meerdere stekken per pot is 

toegestaan. 

c. Per lid/gevolmachtigde kan slechts één plant worden ingeleverd. 

d. De mooist opgekweekte eenjarige plant van een stek die door de wedstrijdcommissie als 

zodanig is uitgekozen en op een regiobijeenkomst van het zelfde jaar is verkocht. 
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Heeft u ook een “veegtelefoon” ? Ik bedoel natuurlijk een smartphone en/of een tablet en is daar 

de app QR-code scanner op geïnstalleerd? Dan bestaat de mogelijkheid om QR-codes van uw fuchsia’s te 

printen. 

 

 

 

 

Als u gebruik maakt van het sub- 

menu Mijn Bestand (Fuchsia’s) en 

als u hier al uw fuchsia’s heeft 

geselecteerd, dan zijn er drie 

mogelijkheden beschikbaar.  

Namelijk de Beschrijving, Labels en 

QR-codes van uw planten. 

 

De letters QR zijn een afkorting van 

Quick Response ("snel antwoord"). 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste twee spreken voor zich. Met de laatste optie QR-codes bestaat de mogelijkheid om samen 

met uw smartphone en/of tablet de 

QR-codes te lezen (scannen). 

 

 

 

 

Klik op QR-codes en het scherm opent 

zich 

 

Klik op symbool printen 

 

 

 

Hier staan de QR- codes. 
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Het is nu een kwestie van printen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld plaketiketten gebruiken en als je een 

laserprinter hebt zijn er weer andere mogelijkheden, iets met folie of anderszins dat waterbestendig 

is. 

 

 

 

Hier ziet u een voorbeeld hoe 

een geprint label er uit kan zien. 

 

Plak er één op de pot en de 

ander op het insteeklabel 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna kan het scannen beginnen. Je maakt met de code contact met de website van de 

Fuchsiavereniging met het menu Fuchsia’s/Mijn bestand. Op de smartphone en/of tablet is dan de 

uitgebreide beschrijving van de cultivar beschikbaar (inclusief foto).  

Waar de planten zich ook bevinden, in de kas, tuin of op een show, zodra de QR-code herkenbaar is, 

heeft u snel alle informatie voorhanden. 

Ik realiseer mij dat niet alle liefhebbers beschikken over een laserprinter of een inkjetprinter. Het is ook 

een kwestie van uitproberen hoe en met welk papier of etikettenlabels de QR-codes het beste kunnen 

worden geprint. 

Het is de moeite waard om het eens te proberen. Mocht het lukken, dan heeft u er weer een mooie 

methode bij om snel uitgebreide informatie van de fuchsia te krijgen (zie onderstaande voorbeelden). 

 

 

 

 

 

 

 

               Windhapper (stek)     Windhapper (stek) 

    

Websitecommissie Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, 

Gerrit Koerselman, e-mail: Gerrit@fuchsiavereniging.nl, 

Tel.: +31 (0) 575 55 25 61, www.fuchsiavereniging.nl. 
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Ledensecretariaat

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Augustus 2017 
 
   

   Overleden: 
 

   Mevrouw S.M. Bakker-Wille  IJmuiden 

   De heer Harmsen   Laag Keppel 
   Mevrouw F. Kok    Ruurlo 

    
    

   Nieuwe leden: 
 

   Mevrouw A.I. van Bruggen-Middelink Wormer 

   De heer M.C. Dijkstra   Leiderdorp 
   Mevrouw H. Dill-Mense  Lemelerveld 

   Mevrouw A. Faber-Hoekstra  Beetgum 
   Ootmarsum Flora   Reutum 

   De heer D.E.  Haakma  Broeksterwold 

   Mevrouw L. Hennen   Oploo 
   De heer P. van Opijnen  Rijswijk 

   De heer F.J.M. van Poppel  Wouw 
   De heer J. Vogelpoel   Vlaardingen 

  

   
   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.  
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Tot mijn blijdschap zag ik in het juni-nummer van Fuchsi-
ana de advertentie van de Hobbykwekerij Fam. Lokhorst
waaruit bleek dat het bedrijf het werk van Jan voortzet.
Deze blijdschap komt niet alleen voort uit sympathie voor
de familie, maar ook uit de wetenschap dat dit soort kwe-
kerijen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van onze
liefhebberij. De spaarzame leden die de begintijd van
onze vereniging meemaakten zullen weten wat ik bedoel.
Fuchsialiefhebbers hebben nu eenmaal fuchsia's nodig en
die te krijgen was in die begintijd helemaal niet zo sim-
pel. Om te beginnen waren er hooguit maar een paar
honderd verschillende in Nederland.

Product of Holland CCIX 

 
De tegenwoordige kwekerijen hebben er meer dan dui-
zend. In feite was je in die begintijd afhankelijk van het
buitenland (Engeland) of goede relaties. Het buitenland
gaf problemen omdat de planten goedgekeurd moesten
worden door de plantenziektenkundige dienst.
 
Een aardig verhaal in dit verband hoorde ik van John
Wright. Hij kwam met een hele verzameling van zijn
planten onder de achterklep van zijn auto naar Neder-
land. Tot zijn schrik werd hij er door de douane uitgepikt
en moest zijn kofferdeksel open maken. Toen hij vertelde
dat zijn planten alleen voor een keuring naar ons land
kwamen en weer teruggingen mocht hij doorrijden en
wensten ze hem nog succes ook. Ter illustratie van het
gebrek aan planten wil ik teruggrijpen op een klein boek-
je, uitgegeven door de NKvF in verband met de eerste
tentoonstelling in 1968 op het landgoed Elswout (Bloe-
mendaal). Daar stond, naast een heleboel advertenties
met allerhande aanbiedingen voor de tuin, zegge en
schrijve één advertentie in, die het grootste assortiment
fuchsia's aanbood van de handelskwekerij N.V. M. de
Groot en Zonen te Heerde. Hoe groot de vraag en hoe
gering het aanbod blijkt uit de vermelding: "in 1967 kon-
den we aan alle aanvragen niet voldoen; in 1968 hopen

wij u aan alles te kunnen helpen". Tien jaar later vinden
we in Fuchsiana al drie advertenties en tien jaar later op-
lopend naar zeven en dat waren er wel genoeg. Temeer
daar ze redelijk over het land verspreid waren. Dat bleef
zo lange tijd met daarnaast concurrentie van liefhebbers,
die aanvankelijk de gemaakte winst aan de vereniging
schonken, maar het later zagen als welkome aanvulling
van hun eigen kas wat, aangezien ze geen andere kosten
dan hun materiaal hadden, met lede ogen door de be-
roepskwekers werd aangezien.
Dat plantenverkoop aardig wat op kon brengen blijkt wel
uit het feit dat de Fuchsiaden van de regio Rijnland, waar
geen entree werd geheven, draaiden op de verkoop van
planten die geleverd werden door beroepskwekers en
zelfs ook nog de regiokas spekten. Nu, in 2017, 30 jaar
later, tel ik in ons verenigingsblad nog drie adverteerders,
weliswaar grote betrouwbare kwekerijen, redelijk ver-
spreid over ons land, maar daar moeten we zuinig op
zijn.

 
Vandaar mijn vreugde over het besluit van de familie
Lokhorst om door te gaan. Als deze drie laatste kwekers
er mee stoppen betekent dat de doodsteek voor onze
mooie hobby.
 
Lisse, 3 juli 2017                                     H.J. de Graaff.

Foto: H.J. de Graaff.

 
Foto: H.J. de Graaff.
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Fuchsia’s in Aquarel – 97 Aat van Wijk

‘Mieke Alferink’ Stoel 1993 NED. NKF 3049 AFS 3285
‘Hinnerike’ x ‘Golden Glow’.

Bloemen met een fraaie kleurstelling: rozerode bloembuis, oranjeroze kelkbladeren en oranje kroon die fraai contras-
teren met het lichtgroene blad. De plant verdraagt volle zon.
Deze plant is genoemd naar een buurvrouw van de kweker.
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Regiobladen en regionieuws

'Bell'nproaties' (Regio 3, Drenthe) nr. 2: In Memoriam mevrouw T. Poot-Drost. Verslag maken baskets op 25 april
2017 bij Fuchsiakwekerij Gommer in Dalen. Busreis op 19 juli 2017 naar de Passiflora Hoeve in Harskamp en de Beu-
kenhof in Barneveld. De wedstrijdplanten van 2017 'Dollar Princess' en 'Pink Galore'. Agenda 2017. 
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost Gelderland) nr. 2: Jaarprogramma 2017. Busreis naar Boskoop op 22 juli 2017. No-
tulen jaarvergadering op 23 maart 2017. Namen van planten voor de Achterhoek Trofee. De fuchsia voor de op-
kweekwedstrijd is 'Arels Molenwiek'.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 4: Aktiviteitenkalender 2017. Verslag busreis naar De Zaanse
Schans op 17 juni 2017. 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 4: Agenda 2017. Verslag van de barbecue op 17 juni 2017.
LED-groeilampen. 20 kamerplanten die de lucht zuiveren deel 2. "On"kruiden deel 44 Galium odoratum: Lievevrouwe-
bedstro. Wedstrijdplant 'Carmel Blue' voor de regiowedstrijd op 2 september 2017. Vogels in de tuin deel 24: Scholek-
ster Haematopus ostralegus.
 
'Fuchsiaweelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 2: Aktiviteitenkalender 2017. Verslag apriluitje 2017. Diverse
artikelen uit het boekje 'Leven met Fuchsia’s'. 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 3: Aktiviteiten 2017. Verslag stekkenmarkt. Verslag dagtocht op 20
mei 2017 naar Den Bosch.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Uitnodiging en agenda ledenbijeen-
komst op 19 juni 2017. Agenda 2017. Verslag stekkenruil bij Janneke op 6 mei 2017. Bijen en vlinders. Bij mij in de
kas en tuin door A.B. Bremer. Verslag stekkenmarkt. 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 4: Notulen van de algemene ledenvergadering op 25 maart 2017.
Busreis 5 augustus 2017 naar Noord-Holland. Aktiviteitenkalender 2017. Tuinentocht 15 juli 2017. Verslag stekken-
markt op 13 mei 2017. Verslag maken hanging baskets op 10 mei 2017. 
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 25: Busreis op 5 augustus 2017 naar Midden-Brabant. Stekkenkeuring op 10
septemer 2017. Fuchsiashow op 14, 15 en 16 juli in Wateringen door de Fuchsia Hobbyclub Westland. Verslagen over
bezoek aan Handelskwekerij Hendriks in 's-Gravenzande op 28 april 2017 en de fuchsiastekkenmarkt op 20 mei 2017.
 
'Furore' (regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Notulen van de ledenvergadering op 11 maart 2017. Twee open tuinen in
de regio. Barbecue op 19 augustus 2017. Busreis op 5 augustus naar Noord-Holland met regio 17. Aktiviteiten
2017/2018. 
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Verkorte notulen algemene ledenvergadering van 25 maart
2017. Wedstrijdplant 'Seventh Heaven'. Aktiviteiten 2017. Verslag ledenraadvergadering op 1 april 2017. Regio foto-
wedstrijd 2017.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 2: Verslag top- en stekochtend op 22 april 2017. Verslag van het
bezoek aan het natuurgebied 'De Kooi' in Streefkerk op 6 mei 2017. Open tuinenroute op 8 juli 2017. Fuchsia in
woord en beeld 'Jaspers Pink Pipes'. Busreis op 29 juli 2017. Fuchsiawedstrijd op 19 augustus 2017. 
 
''t Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) juni 2017: Aktiviteitenagenda 2017. Botanische fuchsia's deel 36. Jaarverslag
2016. Roest. Beschrijving fuchsia 'Kempenland'.
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 80: Aktiviteiten 2017. Verslag contactmiddag-stekcursus op 4 maart
2017. Busreis naar Limburg op 15 juli 2017. Fietstocht op 19 augustus 2017. Verslag stekkenruil/contactdag op 13
mei 2017. Beschrijving met foto's over een hulpmiddel om beugels van hangpotten los te maken.
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Kalender

Augustus 2017 
 
05    Regio 17, Rijnland. Busreis samen met regio 19.
05    Regio 18, Delfland. Busreis.
05    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
11/20   Flora Ootmarsum. Bloemenshow op het terrein van het Openluchtmuseum Ootmarsum.
12    Regio 06, Oost Gelderland. Plantenkeuring bij Ineke Wisselink.
12    NKvF, 2e landelijke plantenkeuring in De Bilt.
19    Regio 03, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten bij de fam. Moes in Diever.
19    Regio 07, 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 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee.
19    Regio 25, De Kempen. Fietstocht/opkweekwedstrijd.
26    Regio 23, West-Brabant. Themadag en barbecue. 
 
September 2017 
 
02    Regio 08, Zuid-Gelre. Lezing over Noorwegen en regiowedstrijd.
09    NKvF, Vriendendag in Heerde en 3e landelijke plantenkeuring.
10    Regio 18, Delfland. Stekkenkeuring.
16    Regio 01, Friesland. Jubileumfeest en floraliakeuring.
16    Regio 09, 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 07, Veluwe. Hans v.d. Beek-trofee.
23    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
23    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
23    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
25    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Oktober 2017
 
02    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsbijeenkomst.
07    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
07    Regio 06, Oost Gelderland. Inloopochtend.
07    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien bij fam. Smits in Udenhout.
14    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeiochtend.
14    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
21    Regio 06, Oost Gelderland. Bingomiddag.
21    Regio 07, Veluwe. Lezing over harmonie en contrast in de tuin.
28    Regio 01, 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 08, Zuid-Gelre. 3D-diapresentatie door Robert van de Brink. 
11    Regio 09, Noord-Holland Noord. Lezing over molens in Noord-Holland.
18    Regio 07, Veluwe. Stamppotbuffet.
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December 2017 
 
16    Regio 06, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
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 ledenvergadering.
 

Botanische groep.
 
De Botanische groep is op 20 mei bij Henk Hoefakker in Bennekom bijeengekomen; het was een zeer interessante bij-
eenkomst waar veel nieuwtjes werden uitgewisseld.
De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op 26 augustus 2017 bij Tiny van de Sande, Bergstraat 4, 5298 VK in
Liempde. Aanvang 10:30 uur.
 
BCK.
 
Nu u dit leest heeft de 1e keuring reeds plaatsgevonden, in de Fuchsiana van oktober zal hiervan verslag worden ge-
daan.
 
De 2e keuring zal gehouden worden op zaterdag 12 augustus 2017. 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, 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. 0255-535007).
De keuring wordt gehouden in Wijkcentrum "De Schakel", Soestdijkseweg 49B, 3732 HD De Bilt.
 
De 3e keuring wordt gehouden op zaterdag 9 september 2017 tijdens onze Vriendendag.
Aanvang keuring 10:15 uur. Planten inleveren vanaf 9:00 uur. De keuring wordt dus gehouden bij Kwekerij van der
Velde, Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde.
 
Verder is de BCK op zoek naar nieuwe aspirant keurmeesters.
Waaraan moeten deze keurmeesters voldoen?
Zij dienen een ruime kennis te hebben van het assortiment cultivars en/of botanische fuchsia's en kennis van het op-
kweken en verzorgen van fuchsia’s.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de UTC.
 
Veredelingsgroep en Studiegroep winterharde fuchsia's.
 
Deze gecombineerde groep komt op 14 oktober 2017 (deze datum is een herziene datum) weer bijeen bij kwekerij
van der Velde, Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde.
Aanvang 10:30 uur.
 
Beschrijvingsgroep.
 
De beschrijvingsgroep is inmiddels ook bijeen geweest. Er is besproken hoe we een nieuwe start gaan maken, waarbij
we voorrang zullen geven aan de nieuwe Nederlandse cultivars.
Inmiddels heeft een oud lid van de beschrijvingsgroep zich aangemeld om mee te helpen om de nieuwe leden weg-
wijs te maken in het beschrijven. Toch hopen wij dat er zich meer personen opgeven om ons te helpen met het be-
schrijven van fuchsia’s. Wij zullen deze zomer een dag organiseren om gezamenlijk beschrijvingen te maken. 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)
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'Joy Patmore' Foto: Sjaak Loef


