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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden,
 
We kunnen terug kijken op een geslaagde Vriendendag op 9 september bij de fuchsiakweke-
rij van Gerrit en Esther van der Velde in Heerde.
Deze dag was mede aangekleed door regio 7, waarvoor nog mijn dank. Ook wil ik graag de
chauffeur van het Engels busje (zijn naam is me ontschoten) danken voor de vele ritten met
fuchsiavrienden die hij naar de prachtige opentuin van de familie Schurink heeft gebracht. De
opzet van de fotowedstrijd dit jaar was anders, omdat het publiek mocht jureren, en hiervan
maakten 76 personen gebruik. De herfstmodeshow van Esther werd zeer goed bezocht en de
bezoeksters waren hier erg lovend over wat resulteerde in menige aankoop.

Ook de uitreiking van de bekers voor de fuchsia plantenwedstrijd trok veel bezoekers. Maar het hoogtepunt van een -
Vriendendag is voor mij nog altijd de uitreiking van de goudvergulde spelden voor een 40-jarig lidmaatschap. Dit
jaar was het de eer aan mij om deze op te spelden bij mevrouw W. Giesen-Ten Oever en de heer B. Reuling.
Verder wil ik Tiny van de Sande en Huub Steeghs hartelijk danken voor de organisatie van deze prachtige Vrienden-
dag.

Wat een beetje een schaduw werpt op deze Vriendendag is het feit dat het voor Huub Steeghs de organisatie was
van zijn laatste Vriendendag. Huub heeft aangegeven dat hij gezien zijn leeftijd het stokje na 8 jaar graag wil over
geven aan een opvolger. Huub, heel hartelijk dank voor de vele prachtige Vriendendagen die je hebt georganiseerd.

Op 16 september hadden we een drukke dag. 's Morgens om 09.30 uur moesten Helma en ik aanwezig zijn bij een -
contactmorgen van onze regio. Deze werd georganiseerd in Roermond. Om
11.15 uur vertrokken we naar Koog aan de Zaan (Zaanstad) alwaar we waren uit-
genodigd door regio 11 Noord Holland Midden. Na vele omleidingen kwamen we
daar om 14.00 uur aan. We werden hartelijk ontvangen door het bestuur onder
leiding van Willem Bosman.
Na een kopje koffie hebben Helma en ik ons voorgesteld aan de leden, waarna
we werden verzocht om deel te nemen aan de vergadering. De vergadering ver-
liep in een ontspannen sfeer, en er waren dan ook weinig op- of aanmerkingen.
Na de  rondvraag werd ons de vraag gesteld of we ook hier de plantenwedstrijd
wilden jureren wat we natuurlijk toezegden. Er waren twee categorieën, eenmaal
hanger en eenmaal struik. Ik weet niet of alle 21 aanwezige leden deelnamen aan
deze wedstrijd, maar er was een behoorlijk aanbod van fuchsia's. Na een tijdje
wikken en wegen door Helma en mij konden we de prijswinnaars bekend maken,
waarna we werden verrast met een mooie attentie voor de genomen moeite. Na
nog een drankje en wat gesprekken met de aanwezige leden was het weer tijd om
naar huis te gaan.

Dit is het eerste voorwoord dat ik schrijf vanaf mijn vakantieadres in Spanje,
waar we een week in de bergen bij een vriendin van Helma verbleven bij het
plaatsje Montortal. Dat ligt ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Valencia. Het is
nu 26 oktober en we genieten op een terrasje bij een temperatuur van 30 graden
van een drankje. Ook hebben we natuurlijk - als plantenliefhebbers - een bezoek
gebracht aan de botanische tuin in Valencia. Dit was wel iets anders dan we ge-
wend
waren, want hier voerden palmbomen van 30 meter hoog en reuzencactussen de boventoon. Maar het was er prach-
tig. Nu maar hopen dat bij thuiskomst mijn fuchsiastekken het hebben overleefd. Nu het jaar ten einde loopt rest
mij nog u en allen die u lief heeft, een voorspoedig maar vooral een gezond en bloemrijk 2018 toe te wensen.

Cor van Empel.
 

'Aladna's Red Pipes'                          Foto: Thymen van Schaik 5



Van de redactie

Over enkele weken nemen we afscheid van 2017. De één
doet dat met een kater. De ander met heimwee. Er zijn
ook mensen die blij zijn dat dit voor hen ellendige jaar
voorbij is en stoppen 2017 zo diep mogelijk in de archief-
kast, om er nooit meer aan herinnerd te worden.
Onlangs vierden de Friese fuchsiavrienden van NKvF het
40-jarige jubileum van hun regio.
In deze Fuchsiana staat een verslag van Johannes Cou-
perus waarin hij de vele hoogtepunten van de afgelopen
jaren in herinnering brengt. De heer Couperus zal naar
alle waarschijnlijkheid de archieven van de jubilerende
Friese regio van NKvF uit de kast hebben gehaald en ge-
raadpleegd om de gebeurtenissen zo gedetailleerd moge-
lijk op papier te krijgen. Het is een bijna historisch docu-
ment geworden.
Over de show in Oranjewoud op het landgoed Oranje-
stein van 9 t/m 18 augustus 1995 schrijft hij onder ande-
re “dat de show 15.000 bezoekers trok!”. Een ongelofelijk
aantal. Dat zou nu, 17 jaar later, nooit meer gaan lukken.
Ook de gemeenschapszin om zo’n groot project van de
grond te krijgen is er niet meer.
 
Gemeenschapszin wordt tegenwoordig beleden op de so-
ciale media. Ik kan Live Mail niet openen of de vriend-
schapsverzoeken van wildvreemden vliegen me om de
oren, terwijl ik helemaal geen digitale vriend wil worden.
Met verbazing kijk ik altijd naar Hello Goodbye. Dan kan
het zomaar gebeuren dat er een Nederlandse stoere jon-
geman van bijna 2 meter in de aankomsthal staat te
wachten met een grote bos bloemen in zijn handen.

Op van de zenuwen vertelt hij Joris Linssen dat hij staat
te wachten op zijn vriendin die een maandje overkomt uit
een of ander ver Aziatisch land. Die vriendin heeft hij ont-
moet op sociale media maar nog nooit in levende lijve!
Vervolgens vertelt hij dat hij tot over zijn oren verliefd is
op haar en hoopt dat ze haar hele leven bij hem zal blij-
ven. Hoe naïef kan een mens zijn?
 

 Sfeervol 40-jarig jubileumfeest.                   Foto: Jan Bergsma

Even later gaan de schuifdeuren open en stormt de stoe-
re jongen op een klein mooi exotisch meisje af.
Als ze enkele ogenblikken daarna innig verstrengeld de
aankomsthal verlaten denk ik bij mezelf: “Hoe zal dat
over een paar dagen zijn als ze tot de ontdekking komen
dat de nieuwe liefde ook enkele minder aangename kan-
ten heeft, bijvoorbeeld zweetvoeten, of nog erger?”.
Volgens insiders kunnen computers binnenkort ook geu-

   Hoe naïef kan een mens zijn?

ren afgeven. Je loopt dan door een willekeurige digitaal
opengestelde tuin en blijft even stilstaan bij een mooie
bloeiende roos. Vervolgens komt de verrukkelijke geur
van de roos uit een defroster onder het beeldscherm je
tegemoet.
Je hoeft dan de deur niet meer uit om alle facetten van
de tuin of de natuur te beleven.
We weten niet of in het nieuwe jaar de digitalisatie ons
leven nog drastischer zal gaan beheersen, maar de ge-
meenschapszin die bij de Friese fuchsiavrienden van
NKvF de laatste 40 jaar zo voelbaar aanwezig was komt
waarschijnlijk niet meer terug. Dat is wel erg jammer!
   
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.
 
Reageren? Secretaris.redactie@nkvf.nl
 

'Good Girl'                                                     Foto: M. Poffers
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Fuchsia’s in Aquarel – 99 Aat van Wijk

‘Mighty Mathijs’  Kreijkes NL 2016; AFS 8781; NKF 7078
Afstamming: ‘Amélie Vos’ x ‘Swingtime’.

Halfhanger met grote dubbele bloemen voor in half schaduw. Plant moet op tijd getopt worden.
De plant is genoemd naar de zoon van de kweker.
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Hoe oud wordt een fuchsiacultivar? Deel II

Ja, echt, men gaat er volkomen aan voorbij dat die ma-
nier van werken niets anders is dan het presenteren van
eigen roem terwijl de fuchsialiefhebber een valse spiegel
voorgehouden wordt. Als je meerdere keren meemaakt
dat aan het eind van het jaar nieuwe fuchsia’s ingeschre-
ven worden bij de AFS en ze door de betreffende verede-
laars op de websites geplaatst worden zonder dat ze het
op kunnen brengen om stekmateriaal naar de stekken-
kwekers te brengen dan ben je toch echt verkeerd bezig.
Je kunt het vergelijken met een fabrikant die zijn nieuwe
producten alleen promoot op internet en de winkels niet
voorziet.
Je kunt dan gerust concluderen dat die nieuwe cultivars
niet oud worden en dat het niet meer zijn dan sprookjes-
figuren in het prentenboek op de website van die verede-
laars.
Ook in de tijd dat Nederland duizenden en duizenden
fuchsialiefhebbers rijk was werden er al pogingen gedaan
het aanbod aan nieuwigheden te reduceren. Door middel

De "Floralia" van H. Witte, het eerste in Nederland geschreven
boekje over Fuchsia's uit 1882. Vol zeer interessante verhande-
lingen over de begintijd van de Fuchsia-geschiedenis.
 
Foto: S. van Schaik.

van nieuwighedenkeuringen en uitsluitingen op de keu-
ringen werd dit geprobeerd. Maar men kan, ook al is het
een vereniging, nu eenmaal niet beslissen over wat er
met andermans eigendommen gebeurt.
Wel kun je er afspraken over maken, maar houden aan
afspraken is vaak bij velen in die groep een probleem.
Nu in de laatste jaren om diverse redenen zoals vergrij-
zing, minder vrije tijd etc. het aantal fuchsialiefhebbers
sterk afneemt lijkt het wel of het aanbod van nieuwe cul-
tivars steeds meer toeneemt.
Het aantal bedrijven dat fuchsiastekken verkoopt is sterk
gereduceerd. Enkele daarvan sloten omdat het door het
slinkende bestand van liefhebbers niet meer lonend was.
Andere volgden doordat men een hoge leeftijd had be-
reikt of de opvolging het niet meer financieel aantrekke-
lijk vond om de zaak voort te zetten.
De enkele bedrijven die overblijven zijn op de vingers van
één hand te tellen.

Die bedrijven die overgebleven zijn hebben veel moeite
om het hoofd boven water te houden en ruimen noodge-
dwongen grote gedeelten van hun collecties op om kos-
ten te besparen.
Ook hebben deze bedrijven geen behoefte aan een ware
zondvloed van nieuwe cultivars. Al met al zorgen deze
ontwikkelingen ervoor dat er op afzienbare termijn veel
nieuwe maar ook veel oudere cultivars niet meer de kans
krijgen om oud te worden en verdwijnen.
Maar hoe vreemd het ook klinkt, deze ontwikkelingen van
de laatste decennia zijn niet nieuw. Nu het door de he-
dendaagse digitale wereld voor een breed publiek moge-
lijk is om informatie te raadplegen die verborgen is in
oude documenten en catalogi is te zien wat er vroeger op
het gebied van fuchsiaveredeling gebeurde.
In de tijdperiode vanaf dat de eerste kruising tussen twee
species door mensenhanden verricht werd in 1835 tot
aan de Tweede Wereldoorlog in de eeuw daarop, werd er
in diverse landen rondom Nederland volop veredeld met
fuchsia’s.
In die periode zijn honderden en honderden cultivars ver-
edeld en ook verhandeld. Want handel was in die periode
de motivatie om nieuwe cultivars te scheppen. Het waren

10 Fuchsia's uit 1863 van verschillende, soms onbekende, vere-
delaars.
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voornamelijk plantenkwekerijen die fuchsia’s veredelden
om hun assortiment te vergroten. De veredelaars van
toen die zelf geen handelskwekerij bestierden verkochten
hun nieuwe cultivars voor grof geld aan deze kwekerijen.
De fuchsia was toen nog iets exclusiefs en geen weg-
werpplant zoals heden ten dage veel gebeurt.
Fuchsiaboeken werden nog niet uitgegeven en cultivar-
lijsten zoals we die nu kennen bestonden nog niet. Het
zijn de oude catalogi van die bedrijfjes die nu gedigitali-
seerd zijn en een goed inzicht geven in wat er destijds al-
lemaal voor nieuwigheden op de markt kwam. Aangevuld
met oude tekeningen en schaarse kleurenplaten is te zien
dat, ondanks het ontbreken van de kennis die heden-
daagse veredelaars wel hebben, men toen ook al in staat
was goede resultaten te bereiken.
Het gebruik van botanische fuchsia’s was tot het eind van
de negentiende eeuw beperkt tot slechts een paar ver-
schillende species die ook nog eens moeilijk verkrijgbaar
waren. Je kunt wel stellen dat het hele veredelingsgebeu-
ren berustte op de ervaringen die men tijdens het vere-
delen opdeed.

Voorpagina uit Thornburn's Annual Catalogue uit 1851 met
Fuchsia's uit die tijd.
 
Bron: www.biodiversitylibrary.com

Wat nu opmerkelijk is uit deze periode tot en met 1940 is
dat van de honderden cultivars uit die tijd slechts enkele
tientallen bewaard zijn gebleven en die nu nog steeds in
omloop zijn (zo lang het duurt).
Zo ook ‘Venus Victrix’ van Guilliver uit 1840. Een afstam-
ming van F. magellanica.
De allereerste natuurlijke hybride (kruising) is ‘Speciosa’
uit 1835, gevonden door Presl uit Groot-Brittannië. Dit is
een kruising van F. fulgens en F. splendens, en is nog
steeds verkrijgbaar bij kwekerijen. 
Dat deze tientallen zeer oude cultivars nog steeds ver-
krijgbaar zijn is in de meeste gevallen te danken aan de
liefhebbers van toen die de planten steeds opnieuw ver-
meerderden. Dat zij dit deden en dat hun dat gelukte
heeft weinig te maken met alleen het uiterlijk van de
bloemen die de planten ten toon spreiden.
In die vroege periode, zo leren de oude kleurplaten en de
catalogi ons, zijn vele fuchsia’s gekweekt en ook dubbele
die heden ten dage direct omarmd zouden worden door
de huidige fuchsialiefhebbers. Er zijn er zelfs bij waarvan
we in ons hedendaagse onmetelijke assortiment weer de
gelijken tegenkomen onder een andere naam.
Wat dan wel de reden is dat die oude tot zeer oude culti-
vars uit die tijd nu nog bestaan moge duidelijk zijn.
Het was de kwaliteit van de planten die daar voor zorgde.
Goede groei-eigenschappen gecombineerd met goede
bloei-eigenschappen en niet te vergeten gemakkelijke
overwintering en vermeerdering, dat waren de pluspun-
ten om als cultuurplant oud tot zeer oud te kunnen wor-
den.
Helaas is in deze moderne tijd op fuchsiagebied veel aan

'Venus Victrix' ~ Gulliver 1840.                 Foto: J. van der Post
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het veranderen. De populatie van liefhebbers vergrijst en
neemt daardoor sterk af. Bedrijven die stekken kweken
voor liefhebbers verdwijnen waardoor grote collecties
moerplanten verdwijnen, waaronder ook de oudjes die
decennia lang de liefhebbers veel plezier bezorgd heb-
ben.
Maar geheel tegenstrijdig worden nog jaarlijks honderden
nieuwe cultivars door de veredelaars aangeboden. Nieu-
we cultivars waarbij ook een gedeelte zit dat echt iets
toevoegt aan het assortiment dat nog voorhanden is.
Ook deze nieuwigheden die in de ogen van de verede-

'Speciosa' ~ Presl 1840.                       Foto: Sigrid van Schaik.

'Tom Thumb' ~ Baudinat 1850.             Foto: Sigrid van Schaik.

laars en liefhebbers echt uitblinkers zijn, is geen lang
leven beschoren. De oorzaak hiervan is het overaanbod.

'Lena' ~ Bunney 1862.                        Foto: Sigrid van Schaik

Ieder jaar komen er immers weer nieuwe uitblinkers op
de markt en ook als fuchsialiefhebber kun je nu eenmaal
niet alles bezitten. Prachtige nieuwe kwaliteitfuchsia’s die
slechts enkele decennia geleden geïntroduceerd werden
en toen door de fuchsialiefhebbers felbegeerd werden,
zijn nu niet of nauwelijks meer gewild of sterker nog, niet
meer verkrijgbaar.
Eigenlijk ligt hier een opdracht open voor de serieuze ver-
edelaars. Die opdracht zou zijn dat men ieder voor zich

zich zou inspannen voor het behoud van zijn topstukken.
Dit voor het geval dat er, net als in het verleden, weer
een opleving plaatsvindt in de fuchsiahobby in Europa.
Maar helaas, ook het veredelaarkorps is aan het vergrij-
zen en dat is dus geen oplossing.
Gaan we naar een tijd toe dat de cultivarlijsten goed ge-
vuld zijn en de websites over fuchsia’s uitpuilen van de
foto’s van fuchsia’s die ooit eens het levenslicht gezien
hebben? Sommige voor eeuwen, andere voor decennia of
voor slechts enkele jaren en daarbij nog een gedeelte dat
slechts enkele maanden geleefd heeft, enkel voor de foto
op het internet.
Stoppen met veredelen is meestal geen optie. Vergaarde
kennis wil men nu eenmaal gebruiken en vergroten. Dat
is de mens eigen en dat geldt in hoge mate voor verede-
laars waarvoor het veredelen en het daarmee verkrijgen
van faam en roem een soort verslaving is geworden.
Maar zou het niet verstandiger zijn om alle kennis en er-
varingen die men heeft opgedaan in de veredeling scien-
ce eens te bundelen en te zorgen dat het bewaard blijft
voor een eventuele periode waarin de fuchsiahobby weer
opbloeit?
 
Auteur: Martien A. Soeters.
Sappemeer, Juli 2017.
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1200 soorten Fuchsia’s 
Tevens een leuke sortering botanische en 

winterharde fuchsia’s. 

 

200 soorten Pelargoniums 

Mooi assortiment Streptocarpus 
 

Violen, wintervaste planten, perkplanten, 

Zomerbloeiers, potten, potgrond, enz.,enz. 

 

Winterstalling voor Fuchsia’s en kuipplanten. 

 

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

E-mail:  info@kwekerijzeelenberg.nl 

Website: www.kwekerijzeelenberg.nl 
 

 

 

 

 

 

       

       

      

U bent van harte welkom op de 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!  

Behalve via de post en mail kunt u 

uw fuchsia’s ook via onze  

webshop bestellen, 

www.kwekerijzeelenberg.nl 
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40-jarig jubileum van regio 1, Fryslân, op 16 september 2017

Zaterdag 16 september 2017 werd gevierd dat onze afde-
ling 40 jaar bestaat. Wat hebben we kunnen genieten
van onze fuchsia’s, het veredelen tot nieuwe soorten.
Denk aan onze oud-voorzitter Jan de Boer, de heer Piet
Nap uit Kollum en de heer Dijkstra uit Appelscha.
Ook de vergaderingen, eerst in Akkrum, daarna in Ure-
terp, Beetsterzwaag en tegenwoordig in Oudehorne, met
gloedvolle sprekers over diverse onderwerpen zoals
prachtige reizen in binnen- en buitenland, bestrijden van
ongedierte in de planten, mooie tuinen en natuur.
En niet te vergeten de mooie reizen die we met de vere-
niging gemaakt hebben.
Altijd even gezellig met een gezamenlijke maaltijd tot slot
en soms een verrassende afloop!
De start van ons regioblad “De Beltsjeblom” is na de eer-
ste show in IJsbrechtum een zeer gewaardeerd blad ge-
worden dat nu 4 x per jaar verschijnt. Met mooie verha-
len en noodzakelijke mededelingen. Deze berichten zijn
inmiddels ook via het internet te verkrijgen.
Al jaren stellen onze leden hun tuin open voor belangstel-
lenden. Op deze manier leer je de mensen heel goed
kennen en vorm je als het ware één grote familie.
Maar de allermooiste herinneringen zijn toch de prachtige
fuchsiashows die gezamenlijk zijn opgebouwd met be-
stuur, commissies en de vele vrijwilligers die dat allemaal
in goede banen geleid hebben. Wat is er veel werk
verzet!

De eerste show in IJsbrechtum van 15-20 augustus 1991
was een groot succes. Ongeveer 13.000 bezoekers heb-
ben genoten van deze show op Epemastate, welke geo-
pend werd door Mevr. Griet Lantinga-Siegersma uit Wol-
vega, medeoprichtster van de Friese afdeling van de
NkvF.
De tweede show in Oranjewoud op het landgoed Oranje-
stein van 9 t/m 18 augustus 1995 kreeg als thema "De
Elfstedentocht" mee en overtrof met 15.000 bezoekers
royaal de vorige show en werd geopend door marathon-
schaatser Jeen van den Berg. De prachtige fuchsia 'Walz
Jubelteen' met zijn opstaande bloemetjes was bijna niet
aan te slepen.
De derde show werd van 27 juli t/m 5 augustus 2001 in
de Teatertún van Bart van der Wal in Rijs opgezet en
kreeg als thema "Grienmank fan Beltsjeblommen". Deze
show werd geopend door de burgemeester van Gaaster-

  Op de foto enkele stralende bestuursleden.   
  Foto: Jan Bergsma.

land, de heer Wiebe Pitlo. Ook zeer geslaagd!
Van 10 t/m 13 augustus 2006 was er een mini-fuchsia-
show bij het kassencomplex van de Tropische Kas te
Beetsterzwaag. Het thema was nu "Fuchsia adellijke
pracht". Jonkheer Lycklama à Nijeholt opende samen met

zijn echtgenote deze show (Kees Kuiper en Anneke Fa-
ber).
Twee jaar later, van 31 juli t/m 3 augustus 2008, op-
nieuw een show bij de Tropische Kas te Beetsterzwaag
met als thema "Nostalgisch Landleven Jaren Vijftig". De
tot bloembakken omgebouwde aardappelkistjes vonden
gretig aftrek.
De laatste show in dit 40-jarig bestaan van onze vereni-
ging werd op 10, 11 en 12 augustus 2012 gehouden in
de bamboetuin van de familie Schoonhoven in Nij Beets.
Het thema was: "Oosterse sferen".
Ook werd er in 1993 meegeholpen met het opzetten van
een kleine minishow van fuchsia’s tijdens het Floralia-fes-
tival op Stania State te Oentsjerk.
Verder waren we ook van 11 t/m 20 augustus 1995 aan-
wezig op Slot Zeist vanwege de Nationale Fuchsia Ten-
toonstelling. Hier werd het wereldbekende bruggetje van
Bartlehiem opgebouwd. Een echte publiekstrekker!
In augustus 1998 werd een minishow opgezet in het be-
kende Wilhelmina-park in Sneek.
Vele bezoekers toonden hier hun belangstelling en inte-
resse voor het park en de mooie opstelling van onze
prachtige fuchsia’s.
Om de kas wat te spekken werden verschillende jaren in
het voorjaar stekken verkocht door ledenvrijwilligers,
eerst in Akkrum en later in Ureterp.
De laatste jaren vindt dit plaats in de vorm van een
groenmarkt bij de familie Klijnstra in Oranjewoud.
Vele jaren werd onze vereniging gepromoot door o.a.
enthousiaste leden op de lentefair in Frederiksoord.
En niet te vergeten door Freark en Sjoukje van der Veen
van kwekerij "Het Purperklokje" uit Boelenslaan. Zij heb-
ben jarenlang de vereniging gesteund met raad en daad
en het leveren van stekjes. Kwekerij "Het Purperklokje"
was alom bekend. Nu levert de familie Lokhorst uit Gie-
ten de stekjes tijdens de voorjaarsledenvergadering.
 
Johannes Couperus.

  Blije leden in de feestelijk versierde zaal.
  Foto: Marcel Teitsma
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Product of Holland CCXII 

Hij was een oud-verzetsman en vond censuur ongepast.
Bij zijn opvolgers lag dat veelvuldig anders. Zij waren
vaak geen aanhangers van het vrije woord. Inmiddels, in
die 35 jaar, is Product of Holland een heel boek gewor-
den, waarin u kunt lezen over de ontwikkeling van de Ne-
derlandse veredeling en een aanzienlijk deel van de ge-
schiedenis van onze vereniging, weliswaar vanuit één ge-
zichtspunt, het mijne.
Mocht u alle Fuchsiana's vanaf december 1982 bezitten,
dan heeft u voldoende en naar mijn idee boeiend lees-
voer voor onder de kerstboom. Ik heb het grootste deel
samen met edities van ons tijdschrift vanaf 1965 tot dan
nog eens doorgelezen voor het schrijven van "45 jaar
fuchsiaherinneringen" Het was een hele kluif, maar wel
een interessante.

Exact 35 jaar geleden, in 1982, schreef ik de eerste ru-
briek voor deze serie, waar Product of Holland I boven
stond, voor het decembernummer van Fuchsiana. Dat "I"
beloofde een vervolg, maar dat dat zou bestaan uit ten-
minste 210 afleveringen had ik me toen niet kunnen
voorstellen. Het ging ook met vallen en opstaan. De aard
van de rubriek: schrijven over het Hollandse product,
kortom onze veredeling van fuchsia's, gaf geen proble-
men. Maar het soms kritisch schrijven over het reilen en
zeilen binnen de NKvF deed dat destemeer. Met de toen-
malige redacteur Ir. Jan Brill waren er nooit moeilijkhe-
den.

Foto: H.J. de Graaff.

In mijn opinie was 1985 een topjaar voor de NKvF. Dat
jaar werd de Uitgebreide Technische Commissie opge-
richt met een Botanische Groep die lang de grootste col-
lectie species bezat buiten Amerika, vooral ter ondersteu-
ning van onze Veredelingsgroep, die vooral grote bekend-
heid verwierf door het gebruik van die species. Ook de
Beschrijvingsgroep, die na zijn overlijden het werk van
Leo Boullemier verving, is nog steeds van groot belang
voor de hele fuchsiawereld.
Dat zal, nu men zich gaat beperken tot alleen Nederland-
se introducties, helaas minder worden. In 1982 vond ook
de Floriade in de Bijlmer plaats. De NKvF had daar een
grote inbreng, waarvan de botanische collectie in de kas
bij de uitkijktoren, dankzij de inbreng van de nieuwe Bo-
tanische Groep, een groot succes werd. De binnenexposi-
tie in een veel te donkere ruimte bij kunstlicht was aan-
vankelijk mooi, maar omdat fuchsiaplanten dergelijke
omstandigheden niet verdragen, aan het eind een af-
gang. Het leerde ons wel een harde les en bij de Floriade
'92 in Zoetermeer onder dergelijke omstandigheden heeft
de NKvF voor de eer bedankt. Ondermeer door Floriade
'82 kwamen veel buitenlandse fuchsialiefhebbers naar
ons land. 
Tijdens een bijeenkomst met vooral een grote Britse de-
legatie in Hilversum legde de toenmalige voorzitter Nico-
laas (Bob) Aalhuizen de basis voor wat nu Euro-Fuchsia
is. Prominente leden van de British Fuchsia Society zoals
Margaret Slater en John Wright waren daarbij aanwezig
en droegen hun steentje bij. Zij stonden aan de wieg van
Euro-Fuchsia. Na de werkelijke oprichting in het jaar
daarop werd de BFS geen lid, omdat contributie een pro-
bleem was. Mensen als John Wright kwamen wel naar de
bijeenkomsten, maar op eigen titel. Omdat de BFS een
verzameling van diverse groenverenigingen die zich met
fuchsia's bezighouden is, schijnt het afdragen van contri-
butie ook nu nog een structureel probleem te zijn. De
foto van een kleine verzameling verenigingsinsignes geeft
een idee van de versnippering. Toch doet het mij verdriet
in het oktobernummer van Fuchsiana te lezen dat de Brit-
ten, onze leermeesters die ooit maakten dat de NKvF in
1982 een volwassen vereniging was van waaruit een
groot deel van Europa met de fuchsialiefhebberij werd
besmet, die uiteindelijk toch lid waren geworden nu we-
gens wanbetaling niet meer mee mogen doen. Laten we
wel wezen, met de Brexit heeft dit niets van doen. We
hadden de BFS, de oudste fuchsiavereniging van Europa,
tenminste een erelidmaatschap kunnen aanbieden! Wel-
licht komt dat in het komende jaar aan de orde. Daarbij
wens ik u voor 2018 veel gezondheid en vrede en een
mooi fuchsiaseizoen toe.
 
Lisse, 30 oktober 2017, H.J. de Graaff.

De foto van een kleine verzameling vereni
gingsinsignes geeft een idee van de
versnippering.
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Nieuwe ontwikkeling en over de website gesproken. 

Je hoort nogal eens: “de vraag die niet gesteld wordt, dat is pas een domme vraag”, en zo is 

dat. Hoe kom ik op deze stelling? Veel bezoekers van onze website kunnen de weg op onze website 

prima vinden, zij halen die informatie op die voor de hobby relevant is. 

Er is een redelijke groep die er niet zo handig mee is en daarvoor hebben wij een korte handleiding 

gemaakt die stap voor stap uitleg geeft. Zegt dat dan iets over onze website? Is het dan een draak 

van een website geworden?  

Nee, natuurlijk niet. Onze doelgroep kan er prima mee overweg, met en zonder korte handleiding. Het 

mooie ervan is dat de websitecommissie en het hoofdbestuur de korte handleiding niet alleen digitaal 

maar ook op schrift heeft uitgegeven. Daar zijn we 

met zijn allen best trost op.  

Gelukkig weten velen de weg op de website om 

juist die vraag te stellen die zij belangrijk vinden.  

 

Nieuwe ontwikkeling. 

Ongetwijfeld hebt u als bezoeker van de website opgemerkt dat de bestuursinfo van de regio’s er iets 

anders uitziet. Voor de regiobeheerders is het muteren daardoor eenvoudiger gemaakt. Hiervoor is 

een korte handleiding in de maak. Zij kunnen die binnenkort ontvangen.  

 

Oproep 
 

Beheert u de regiopagina voor uw regio geef u dan op. 
Naam, telefoonnummer en e-mailadres is al voldoende. 

U kunt gericht uw ideeën en opmerkingen aan ons kwijt. Wij  
kunnen u dan nog beter ondersteunen. Samen met u als  

regiobeheerder bouwen we aan de toekomst van onze website. 

 
Wij helpen u graag! 

 

Namens de websitecommissie, 

Gerrit Koerselman 

� Gerrit@fuchsiavereniging.nl 

� +31 (0) 575 55 25 61 

 � Fuchsiavereniging.nl 
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'Hendrikje Stoffels', Brouwer 1983 NL. AFS nr.:1858 
Afstamming: 'Checkerboard' x 'Papa Bleuss'

 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Brouwer, oud-officier bij de landmacht, was één van de oprichters van de 
 
Veredelingsgroep nog voor dat de Uitgebreide Technische Commissie bestond. Hij werd tijdens
 
die eerste bijeenkomst gekozen als secretaris van de groep, een functie die hij ook jarenlang
 
vervulde bij de UTC. Belangstelling voor fuchsiaveredeling van een krijgsman is minder
 
bijzonder dan u denkt. Collega's van hem, de officieren Van Beek en Van der Grijp, maakten ook
 
naam op veredelingsgebied. Frank kweekte zijn fuchsia's in het Gelderse Doorwerth, zijn
 
woonplaats. 'Hendrikje Stoffels' is een lieflijke hangfuchsia, met vrij volumineuze bloemen. De
 
echte Hendrickje Stoffels, zoals we die kennen van de schilderijen van één van onze
 
beroemdste schilders, Rembrandt Harmensz. van Rijn, heeft zekere overeenkomsten. Zij leefde
 
na het overlijden van Rembrandts vrouw Saskia van Uylenburgh vanaf 1645 tot haar overlijden
 
in 1660 met de schilder samen en schonk hem in 1654 een dochter, Cornelia. De naar
 
Hendrickje vernoemde plant vraagt een lichte plaats in de tuin en is verder probleemloos, wat
 
ook wel mag met een topfuchsia als moeder. Voor verdere veredeling werd deze cultivar bij mijn
 
weten niet gebruikt. 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Hendrikje Stoffels' Foto: Coen Bakker



'Petit Four' Foto: Coen Bakker



'Petit Four', de Graaff 1993 NL. AFS nr.: 3059
Afstamming: 'Karin de Groot' x 'Madurodam'

 
 
 
 
 
 
 
Generaliserend kan men zeggen, dat beginnende fuchsialiefhebbers vrijwel allemaal vallen op
 
grote, dikke, dubbele cultivars. Vroeger of later raakt men daar op uitgekeken ("Fuchsia's uit
 
Nederland"). Toen ik halverwege de jaren 70 met veredelen begon, had ik al snel een voorkeur
 
voor enkelbloemige cultivars waarbij later kwam: zo kleinbloemig mogelijk. In 1985 kon ik dankzij
 
'Rosea' mijn wens waarmaken met de introductie van een hele reeks kleinbloemigen, waaronder
 
'Madurodam'. Daarna richtte ik het oog meer op het nieuwe aubergine, wat me in 1989 met de
 
combinatie van 'Rosea' en 'Foolke' 'Karin de Groot' opleverde. Omdat oude liefde nu eenmaal
 
niet roest, kruiste ik de vrij kleinbloemige aubergine 'Karin de Groot' met één van mijn meest
 
kleinbloemige introducties 'Madurodam' en dat leverde 'Petit Four' op. Die naam zal de
 
lekkerbekken onder u bekend zijn en verwijst naar kleine verfijnde taartjes. Als zo'n kleine
 
versnapering is 'Petit Four' bedoeld, als heestertje of, met wat geduld, een klein kroonboompje
 
op een lichte plaats in uw border of gewoon in een pot op de voorgrond. Klein maar fijn. 'Petit
 
Four' gebruikte ik als zaaddrager voor de creatie van 'Goena-Goena' en 'Bourguignon'.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Dit vogel determinatiehandboek is 
gebaseerd op het Handboek voor 
het determineren van vogels welke 
in 1991 in het Nederlands 
verscheen. 
Deze originele uitgave was een 
groot succes, maar helaas al jaren 
uitverkocht. In deze nieuwe versie 
van maar liefst 394 pagina's is het 
aantal beschreven soorten 
uitgebreid. Het merendeel van de 
toevoegingen zijn opmerkelijke 
veranderingen in de status van veel 
soorten in de afgelopen twintig jaar, 
in combinatie met veranderingen in 
de taxonomie, deels als gevolg van 
de vooruitgang in de studie van 
DNA. De enige manier om een 
goede vogelaar te worden is door 
zoveel mogelijk in het veld te zijn en 
dit vogeldeterminatie boek bij de 
hand te hebben. 
 

 
 

Vogel determinatie. 
 

 
* Omvang:    140 bij 215 mm. 
  
* Formaat:    Handzaam formaat 
 
* Uitgeverij:   Kosmos uitgevers 
 
* ISBN:         978 90 2156 6252 
 
* Prijs:          € 29.99     

 
Bijzonderheden over dit 

handboek in het kort 
 

√  Uitgebreid determinatiehandboek 
 
√  Zeer veel afbeeldingen 
 
 

Dit vogel determinatiehandboek is geschreven door Keith Vinicombe, Alan Harris en Laurel Tucker en is onmisbaar 

voor relatieve beginners, maar ook ervaren waarnemers kunnen de hiaten in hun kennis met dit boek wegnemen. 
                                                                                             
Tekst en bewerking: Dominicus Bergsma. 
 

Boekbespreking: Vogel determinatiehandboek

 
Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 27,50 voor 2018 te beta-
len. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat betalen vergeet dan vooral
niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een herinnering
in de bus krijgt. Het is namelijk niet mogelijk om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet bekend is.
Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij.
 
Maak uw betaling ALLEEN over op nummer NL32INGB0001691900 t.n.v. Ned. Kring van Fuchsiavrienden te
Liempde.
 
Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari ontvangen is worden drie bonnen ter waarde van € 7,50 ver-
loot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel.
 
Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00. Het nieuwe lid ontvangt het mooie
boekje “Leven met Fuchsia’s”.
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris.

Contributie 2018
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Wederom de fuchsiagalmijt geconstateerd

Helaas kregen we begin oktober een telefoontje van een
lid uit Winterswijk die vermoedde dat hij de fuchsiagal-
mijt in zijn planten had en wat hij moest doen.
Ik heb hem gevraagd of het mogelijk was om van deze
planten een foto te maken en deze naar mij op te sturen
zodat wij deze in eerste instantie konden beoordelen en
bij twijfel doorsturen naar de NVWA (Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit).
Toen we de foto binnen kregen wisten we haast wel
zeker dat het om de fuchsiagalmijt ging.
We hebben deze foto met de gegevens van dit lid door-
gestuurd naar de NVWA en zij hebben met dit lid snel
contact opgenomen voor het maken van een afspraak om
een monster te nemen van zijn planten.
Op het oog leek het wel op de galmijt maar om zekerheid
te krijgen moest dit toch verder worden onderzocht.
Zij kregen na een paar dagen de bevestiging dat het om
de fuchsiagalmijt ging en er zou intern bij de NVWA over-
leg plaats vinden wat er moest gebeuren.
Er zijn opnieuw monsters genomen op verschillende
plaatsen in zijn tuin om te kijken waar de galmijt zich
overal had verspreid. Uit dit onderzoek kwam naar voren
dat een gedeelte van zijn tuin besmet was en in de rest
van de tuin was de galmijt niet aangetroffen. Het gedeel-
te van de tuin waar de galmijt was aangetroffen moest
worden geruimd. De rest van de tuin kon worden ge-
spaard. Alle planten van het besmette gedeelte moesten
bij de grond worden afgeknipt en worden afgevoerd. Ook
de grond in dit gedeelte moest goed worden schoonge-
maakt.
Hier bleek weer dat de fuchsiagalmijt als eerste ontdekt
is op planten van stekken die zijn gekocht op een stek-
kenmarkt.

 
Het is zeer belangrijk om eventuele stekken over te
nemen waarvan u zeker weet dat daar de fuchsiagalmijt
niet voorkomt. Natuurlijk zijn we bezig om te achterhalen
waar deze stekken vandaan komen om zodoende de bron
op te sporen.

Er zal een afspraak gemaakt worden met de NVWA hoe
we in de toekomst om moeten gaan met de fuchsiagal-
mijt.
Dat we nu al verspreid over het land te maken hebben
gekregen met de fuchsiagalmijt baart ons natuurlijk zor-
gen, maar ook moeten we realistisch zijn: de fuchsiagal-
mijt zullen we in Nederland niet meer weg kunnen
denken, we zullen er mee moeten leren leven.
 
Wat moet u doen als u denkt dat u de fuchsiagalmijt in
uw fuchsia heeft?
U dient dit te melden. Dit kan bij de Fuchsiavereniging bij
de UTC via de e-mail of telefonisch. Als u het via de
e-mail doet stuur dan gelijk, als het mogelijk is, een foto
mee van de planten waarvan u vermoedt dat deze be-
smet zijn met de fuchsiagalmijt.
Wij nemen dan contact met u op om te bespreken wat u
verder moet doen maar vooral wat u niet moet doen.
Ook nemen wij contact op met de NVWA om deze be-
smetting te melden.
De NVWA maakt dan een afspraak met u om een mon-
ster te nemen en wat u verder moet doen. Verder is het
belangrijk dat we kunnen achterhalen wat de bron is.
Heeft u bijvoorbeeld ergens stekken of planten gekocht
waarop de fuchsiagalmijt is ontdekt? Op deze manier
kunnen we misschien de bron achterhalen.
 
Wat u zeker niet moet doen is een besmetting niet te
melden. Meldt u het niet, dan lopen we de kans dat de
uitbraak alleen maar groter wordt en dat is zeker niet wat
u en wij willen.
Voor de fuchsiagalmijt zijn nog geen bestrijdingsmiddelen
gevonden. Natuurlijk hopen we dat de handel hier snel
mee komt zodat we deze plaag kunnen bestrijden en
kunnen blijven genieten van onze leuke hobby.
 
Jan de Groot,
Voorzitter UTC
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“On”kruiden. 9. Solanum nigrum: Zwarte nachtschade

De zwarte nachtschade ofwel de Solanum nigrum komt
veel voor in onze tuin. Kenmerkend voor deze soort zijn
de bloemen. Het zijn kleine witte vijfpuntige sterretjes
met in het midden een geel torentje. Jawel, net als bij de
aardappel, dat is dan ook een broertje hiervan, Solanum
tuberosum. Hij varieert van 30 cm tot bijna een meter in
hoogte. Stephaan Blankaart schreef in 1698: ”sy wast in’t
wild in de moes-hoven, en langs de wegen, welke grooter
en kleinder is, na dat d’aarde goed is.” Ofwel: hoe rijker
de grond, hoe groter de plant. Na de bloei verschijnen er
groene bessen die later zwart worden.

Officieel zijn er twee ondersoorten te onderscheiden:
S. nigrum ssp. nigrum (zwarte nachtschade) en S.nigrum
ssp.schultesii (beklierde nachtschade). De eerste groeit
meer in de tuinen en op akkers en de tweede meer langs
de weg en tussen stenen.
Solanum is afgeleid van het Latijnse solari: pijnstillen,
kalmeren, vertroosten of het zelfstandige woord solaci-
um: troost. Daar komt het Nederlandse “soelaas bieden”
ook vandaan. Die troost zit hem in de pijnstillende of ver-
dovende werking van sommige leden van deze Solanum-
familie. Het Latijnse ‘niger’ betekent ‘zwart’, het slaat op
de zwarte bessen die deze soort uiteindelijk krijgt.
De naam Nachtschade is al heel oud, want in de middel-
eeuwen komt de naam Nachtschaduwe en Nascaye al
voor en in het Oudhoogduits nahtscato. Men dacht dat
het kruid de toverkracht bezat om er boze geesten en
nachtmerries mee te lijf te gaan. In het Duits heet deze
soort Nachschatten en deze naam is terug te voeren op
een gebruik tegen Nachtschatten of nachtmerries. Ook
zou de naam een mythologische oorsprong kunnen heb-
ben: de noorse godin Skadi (schade of straf), zij was een
dochter van de reus Thjazi die door Thor gedood werd,
gaat naar de plaats Asgadr om haar vader te wreken.
Maar we komen Skadi niet alleen tegen als vrouwelijke
soldaat, maar ook als nachtelijke schaduwkoningin.
De Nachtschade hoort dus bij de fameuze familie van de
aardappel, maar ook de zeer giftige Wolfskers hoort daar
bij. Op de Veluwezoom wordt hij wel Belladonna ge-
noemd vanwege de gelijkenis van beider bessen. Zowel
de Wolfskers als de Zwarte nachtschade hebben zwarte,

glimmende, verleidelijke bessen. In sommige landen wor-
den van de laatste de bessen als lekkernij gegeten, in an-
dere landen beschouwt men ze als giftig. Vroeger werden
ze ook heksenerwten genoemd, mogelijk om kinderen af
te schrikken of zouden ze hallucinerende eigenschappen
bezitten? De goede, rijpe zwarte bessen zijn niet giftig,
maar de nog groene bessen en de bladeren bevatten het
giftige solasodine.
De idee dat de nachtschadebessen net zo giftig zouden
zijn als de wolfskersbessen hebben we waarschijnlijk aan
Albertus Magnus te danken. Die beschreef de plant als
Uva lupi: Wolfsbes; hij beschouwde de bes als giftig.
De plant kiemt pas in het late voorjaar en begint dan
vaak ook meteen te bloeien en bessen te vormen. Hij
groeit snel uit tot een bossig ding dat in de late herfst op
wat rijkere grond bijna een struikvorm bereikt. De sten-
gels lopen vaak zwart aan, ze zijn kantig en kaal of zwak
behaard. De bladeren zijn eirond tot langwerpig en heb-
ben een gave rand die wel bochtig getand of gelobd is.
De bloemen zitten met 4 tot 10 bij elkaar en zijn 1 tot 1,5
cm groot. De witte kroonslippen staan of zijn teruggesla-
gen. De helmknoppen zijn geel en staan als een torentje
middenin de bloem. Dit is typisch voor de nachtschades,
zie ook de aardappel, Solanum tuberosum. Bij nachtvorst
sterft de plant snel af. Je vindt deze pioniersoort in ruig-
ten, op omgewerkte grond, akkers, bermen en andere ru-
derale plaatsen, kortom op plaatsen die zeer voedselrijk
zijn en nat tot droog.
Dodonaeus in 1554 noemt het Nascaye en adviseert het
groen vooral voor uitwendig gebruik als verkoelend,
waarschijnlijk ontstekingswerend kompres op abcessen

en gezwellen. Maar ook tegen oorpijn en menstruatiepij-
nen.
Bij een goede dosering heeft het een kalmerende en pijn-
stillende werking. Vroeger werd het in kinderbedjes ge-
legd om de kinderen vlug te laten slapen. Niet direct een
aanrader in onze tijd.
De naam Hofnachtschade is niet meer in gebruik maar
duidt wel aan dat de plant in tuinen werd gekweekt. Do-
donaeus noemt hem Hofnascaye (Solanum hortense). De
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Veredelingsgroep/Winterharde studiegroep.
 
Op zaterdag 14 oktober kwam de gecombineerde groep bij kwekerij Van der Velde bijeen. We mochten twee nieuwe
leden voor de Veredelingsgroep begroeten.
Het was een levendige bijeenkomst waar diverse agendapunten werden besproken. Hans van Asselt vertelde iets over
zijn manier van werken en waar hij zoal mee bezig is. Hij liet interessante dingen zien van wat hij inmiddels had vere-
deld.
Verder is er een selectie gemaakt uit bestaande cultivars waarvan ten minste een van de ouders winterhard is. Deze
zullen worden opgekweekt om volgend jaar op het proefveld te worden uitgeplant.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte
De volgende vergadering staat gepland voor 7 april 2018, wederom bij kwekerij Van der Velde.
 
Beschrijvingsgroep.
 
De beschrijvingsgroep heeft alle nieuwe genomineerde planten beschreven en is nu bezig om de fouten in de fuchsia-
database (CIL) op te sporen en aan te passen. Jannie Loef heeft al verschillende fouten opgespoord en deze zijn in-
middels aangepast.
Op korte termijn zal een afspraak gemaakt worden om te kijken wat we nog meer kunnen doen.
 
Begeleidingscommissie Keuringen (BCK).
 
Begin volgend jaar komt deze groep bijeen om het afgelopen jaar te evalueren, waarbij ook de keurmeesters worden
uitgenodigd. Tevens zal er dan bekeken worden hoeveel keuringen er in 2018 gehouden zullen worden.
We zullen hierover zo snel mogelijk uitsluitsel geven.
 
Jan de Groot, voorzitter UTC

bladeren werden wel als spinazie gegeten. Dioscorides
schreef in zijn geschriften al dat de plant als salade werd
gegeten. Hij noemde hem Strychnos. In de tijd van Do-
donaeus was de plant al uit de hoven ontsnapt en wijd
verspreid. Hij schrijft daarover: “Nascaye wast op veel
verscheyden gewesten/ niet alleen in de hoven/ daaer
het den naem Tamme oft Hof-nascaye voert/ en daer het
dicwijls onder ander cruyden vermengt pleegt te groey-
en/ maer oock wel neffens de wegen/ aen de canten van
de velden ende bouwlanden/ bij de hagen ende heggen/
omtrent oude muren ende wegen/ vervallen huysen ende
puynachtige steenachtige oft rouwe gruysachtige plaet-
sen”.
Volgens Valerius Cordus en K. Gesner (zestiende eeuw)
werd zij in die tijd nog aangeplant en als groente genut-
tigd.
 
Henk Hoefakker

Wie heeft de fuchsia 'Peerke Heylen'?

Mevrouw Inge Heylen is op zoek naar mensen die de fuchsiaplant 'Peerke Heylen' nog in hun bezit hebben. Mocht
u in het bezit zijn of iemand kennen die deze plant in bezit heeft dan wordt vriendelijk verzocht om contact met
haar op te nemen. Haar gegevens zijn: ingeheylen@yahoo.com, tel +32 485 82 23 87.
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     Vriendendag 2017 

 

 

 
Beste fuchsiavrienden, 

 
Lang hebben we er naar uitgekeken, maar 9 september was het dan zover, onze Vriendendag 2017 

bij Gerrit en Esther van der Velde in Heerde. 

 
Vrijdag 8 september, het was vreselijk slecht weer en we zagen het zeer donker in. 

Samen met Gerrit van der Velde hebben we om vijf uur de marktkramen in de regen naar binnen 
gebracht, want buiten in de tuin plaatsen was met dit weer geen optie. 

In de kas hebben we onze 11 kramen opgezet en het zag er heel goed uit, met tussen de kramen 
tafels en stoelen waar de mensen konden zitten, koffiedrinken en gezellig kletsen. 

Zaterdags om negen uur waren de eerste deelnemers al aanwezig om hun stands in te richten. 

Ondanks de regen was ieder zeer goed gemutst en het zag er allemaal zeer gezellig uit. 
Het weer kon voor ons geen spelbreker meer zijn. Vanaf 10 uur, bij de opening, was de zon ons goed 

gezind en werd het weer zoals andere jaren een zo goed als droge dag. 
De eerste mensen kwamen in het begin druppelsgewijs binnen, maar tegen de middag was het lekker 

druk. Ook veel mensen uit de regio die voor de Herfstfair kwamen toonden veel belangstelling voor 

onze mooie hobby, de fuchsia’s. 
 

Het was moeilijk te zeggen welke mensen er namens de NKvF kwamen, maar in de hal was het druk 
en Van der Velde had de hal mooi ingericht. 

Vooral de bloemschikdemonstratie en de modeshow vielen goed in de smaak en hier was veel 

belangstelling voor. 
Jammer dat de presentatie ,,Aangenaam vertoeven in een wondere wereld’’ niet zo goed werd 

bezocht. Maar het was wel zeer de moeite waard. 
Daaraan kunnen we misschien wel zien dat de landelijke belangstelling namens de NKvF minder was 

dan andere jaren. Wellicht door het slechte weer. 
 

De landelijke plantenwedstrijd, georganiseerd door regio 8, is bijzonder goed geslaagd. De inbreng 

was goed met heel mooie wedstrijdplanten.  
Jammer dat na de prijsuitreiking de planten snel weg waren. De belangstellende mensen hebben te 

kort kunnen genieten van deze mooie planten. 
 

De fotowedstrijd is weer goed geslaagd en het keuren door het publiek viel zeer in de smaak en is 

voor herhaling vatbaar. Ook de kwaliteit van de foto’s was prima. 
 

De prachtige tuin van de familie Schurink trok veel belangstelling. De antieke bus, die de mensen 
vanaf Van der Velde er naar toe vervoerde, was een goede greep en er werd dan ook gretig gebruik 

van gemaakt. 
 

De kleine catering van Gerrit en Esther was goed verzorgd en veel mensen maakten gebruik van de 

lekkere soep en de kleine hapjes. 
 

Ondanks het feit dat er minder bezoekers namens de NKvF waren, was het weer een mooie en 
gezellige dag waar we op terug kunnen zien. 
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Hopelijk mogen we toch nog enkele jaren doorgaan met het organiseren van een fuchsiavriendendag 
ergens in Nederland. 

Het is toch ieder jaar weer een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en ervaringen 
te delen. 

 

Voor mij was dit jaar de laatste keer om deze dag te organiseren. Ik heb het acht keer een uitdaging 
gevonden om dit te mogen doen namens het HB. 

Ik wil iedereen die hieraan mee gewerkt heeft hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking in al die 
jaren. 

De mensen van het HB, Tiny van de Sande, de medewerkers en deelnemers, de standhouders, de 
diverse regio’s die hun medewerking verleend hebben en regio 8 voor de plantenwedstrijd: Bedankt! 

 

Huub Steeghs.  

De al 112 jaar oude cultivar ‘Gartenmeister Bonstedt’. 1e Prijs
Newman Cup 2017 Gerrit Koerselman.             Foto: Sjaak Loef

Winnaars van de landelijke plantenwedstrijd van links naar
rechts de heer T. Verschoor, mevrouw T. Hooijer, de heer G.
Stals en de heer G. Koerselman.                      Foto: Sjaak Loef

40 jaar lidmaatschap van de NKvF: Mevrouw Giesen-Ten Oever
(links) en de heer B.H. Reuling (rechts).           Foto: Sjaak Loef
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1e prijs Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee, de heer G. Stals met
de plant 'Chenois Godelieve'

1e prijs Newman cup, de heer G. Koerselman met de plant 'Gar-
tenmeister Bonstedt'

1e prijs NKvF-bokaal, de heer T. Verschoor met de plant 'Re-
membering Claire' 

Fuchsia's als bonsai

Foto-impressie Vriendendag 2017
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Winnares fotowedstrijd categorie close-up mevrouw M. Poffers
met een foto van de fuchsia 'Herps Saar'        

Winnaar van de Mieke Meursingtrofee de heer J. Loef             
Foto: Tiny van de Sande

1e prijs Arends trofee Mevrouw T. Hooijer met de plant 'Samke'1e pr. Mia Goedman trofee de heer G. Stals met de plant
'F. brevilobis'

Bibliotheek/kaartenstand De ingeleverde wedstrijdplanten bekijken
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Geurgang in de tuin van kwekerij Van der Velde

Vijver in de tuin van kwekerij Van der Velde Binnenkomst kwekerij Van der Velde

Uitzicht op de panelen met de wedstrijdfoto's NKvF-stand

Stand fuchsiadokters Stand aquarelleren door de heer A. van Wijk

Pluktuin kwekerij Van der Velde

Foto's impressie Vriendendag: Sjaak Loef
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Ledensecretariaat
 

 
 

 

December 2017 
 

   

Overleden: 
 

De heer A. Cornelissen   Boekel 
De heer A.A. van Grunsven  Oss 

De heer J. Hoogenboom  Roelofarendsveen 
De heer J.H. de Jong   Prinsenbeek 

Mevrouw A. Kabel-Zijlstra  Zaandam 
Mevrouw R. de Kleijn   's-Hertogenbosch 

De heer J.A. Lavrijsen   Reusel 

De heer Lovink    Zelhem 
De heer L. Pauwels   Waanrode België 

De heer B. Scholten   Ooij 
 

   

Nieuwe leden: 
 

Mevrouw M.H.J. Sluiter-van der Pluym Zoetermeer 
 

 

45 jaar lid in 2017 
De heer H.J. de Graaff  Lisse       Regio 17 

De heer W.H. van Hunen Lisse       Regio 17 
 

35 Jaar lid in 2017 

De heer J.C. Heerens  Hooge Zwaluwe      Regio 23 
Mevrouw M. Jansen  Odoorn       Regio 03 

De heer J.L. Meijer  Waalre       Regio 25 
De heer M. Schurink  Heerde       Regio 05 

Herr W. Springer  Detern   Duitsland     Regio 03 
De heer H.J. Takken  Huizen       Regio 13 

Mevrouw G. Theunissen  Ysselsteyn      Regio 28 

Mevrouw E. Zsiros  Almere       Regio 13 
 

30 jaar lid in 2017 
 

Mevrouw C.J. Andre-Scheffer Hilversum      Regio 13 

De heer A.A.J. Bader  Noordwijkerhout     Regio 17 
De heer A.W.M. Bakkers Best       Regio 25 

De heer E. van den Berg Wezep       Regio 07 
De heer J. van de Bergh Zwanenburg      Regio 17 

Mister P.E. Berry  Ann Arbor   USA     Regio 99 

De heer J. de Bruin  Uddel       Regio 07 
Culterra B.V.   Workum      Regio 01 

De heer J. van Elst  Kesteren      Regio 08 
De heer A. Groenewoud  Amstelveen      Regio 14 

Mevrouw A. van der Heijden Heeswijk-Dinther     Regio 27 
Mevrouw J.M. van den Hoek Hoogland      Regio 13 

De heer H.J. Janssen  Sint Michielsgestel     Regio 24 

Mevrouw T. Klijn-Guijs            Hardinxveld-Giessendam Regio 20 
Mevrouw J.M.A. Koek  Noordwijk      Regio 17 

Mevrouw A. de Kort  Breda       Regio 23 
De heer N.J. Luijk  Emmeloord      Regio 99 
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De heer J. Maassen  Landgraaf   Regio 28 

Mevrouw R. Marsman  Hengelo   Regio 05 
De heer H.E. Nijhuis  Ootmarsum   Regio 05 

De heer A.M. Pepers  Herpen    Regio 27 
De heer M.P. Rappoldt  Naarden   Regio 13 

Mevrouw P.J. Rundervoort Hoogeveen   Regio 03 
Mevrouw U. Schellekens Dongen    Regio 23 

De heer H.F. Segers  Nootdorp   Regio 18 

De heer C. Spek  Heerde    Regio 07 
De heer H.G. van Stippent Wijchen    Regio 27 

De heer M.J. Swaalep  Boskoop   Regio 19 
De heer J. Swaters  Enschede   Regio 05 

De heer M. Vellinga  Boornbergum   Regio 01 

Mevrouw J.M. Verwey-Berlee Hilversum   Regio 13 
De heer M.J. Vesters  Boekel    Regio 27 

Mevrouw E.J. Visser  Etten-Leur   Regio 23 
De heer J.M. van der Vleuten Helmond   Regio 26 

De heer J.G.M. van der Wiel Haaren    Regio 24 
De heer A.M. Zijta  Haarlem   Regio 17 
 

 

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 2018: 
 

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.  
 

Rectificatie

In de Fuchsiana van oktober is helaas een fout geslopen bij de Mia Goedman trofee op pagina 29. De winnaar
meldde ons dat de plant waarmee hij de 1e prijs heeft gewonnen genaamd is: 'F. brevilobis'. In de uitslag dient
daarom te staan:
 
Mia Goedman trofee
 
Prijs:         Plantnaam:                     Inzender:
1e prijs       'F. brevilobis'                     De heer G. Stals
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Kalender

 
December 2017

16    Regio 06, Oost Gelderland. Kerstmiddag.

2018
 
Januari 2018

06    Regio 1, Friesland. Nieuwjaarsreceptie.
06    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
06    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsreceptie.
12    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
13    Regio 8, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst.
13    Regio 9, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsreceptie.
15    Regio 5, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
20    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst.
20    Regio 18, Delfland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
20    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
Februari 2018
 
17    Regio 9, Noord-Holland Noord. Afhalen potgrond.
 
Maart 2018
 
10    Regio 9, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering met lezing van de heer Kees Kroone.
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Algemene ledenvergadering.
12    Regio 5, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
17    Regio 8, Zuid-Gelre. Regiobijeenkomst.
24    Regio 17, Rijnland. Voorjaarsvergadering.
 
April 2018
 
14    Regio 9, Noord-Holland Noord. Busreis naar de Fa. Zeelenberg en rondvaart in de Biesbosch.
 
Mei 2018
 
12    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
16    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
26    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst en uitdelen wedstrijdstekken.
28    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Juni 2018 
 
16    Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.
30    Regio 5, Twente-Salland. Busreis.
 
Juli 2018 
 
21    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
14 en 15  Regio 9, Noord-Holland Noord. Regionaal Vriendenweekend bij Klaas Bijlsma.
 
Augustus 2018 
 
04    Regio 17, Rijnland. Busreis.
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'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 3: Verslag ledenvergadering 11 maart 2017. Dia-presentatie Jacob Bijls-
ma. 40-jarig jubileum. Presentatie jubileum-aandenken door Marcel Teitsma. Verslag en foto's jubileumfeest op 16 -
september 2017 in Oudehorne. Impressie open tuinen. Agenda najaarsvergadering op 28 oktober 2017. Verslag bus-
reis op 20 juni 2017.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 4: Activiteitenkalender 2017/2018. Fuchsia Caspar Hauser.
Roest, roest en nog eens roest! Veredelingsactiviteiten. Verslag tuinentocht 2017. De tuincyclaam.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 6: Uitnodiging regiobijeenkomst op 11 november 2017. Agen-
da 2018. Verslag regiobijeenkomst op 2 september 2017. Verslag en foto's Vriendendag 2017. Uitslagen landelijke
plantenwedstrijden. Kamerplanten die de lucht zuiveren deel 4. Fuchsia als bonsai. Vogels in de tuin deel 26: de zwar-
tekraai.
 
'Fuchsiaweelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 4: Activiteitenkalender 2017-2018. Verslag bijeenkomst van
16 september 2017. Bestellen potgrond. Postzegels verzamelen voor kinderen met Cystic Fibrosis. Fuchsiagalmijt. No-
vember: Uit het leven met fuchsia’s.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 3: Uitnodiging en agenda ledenbijeen-
komst op 30 oktober 2017. Verslag keuring van de wedstrijdplanten op 19 augustus 2017. Verslag en foto's busreis
9 juni 2017 naar kwekerij Van der Velde en de tuin Ampies Berg. Verslag Nederlands Kampioenschap Bloemschikken
op 6 oktober 2017 door deelneemster Frenny Habekotté-van Haarlem. Verslag lezing over de pluktuin van kwekerij
Van der Velde op 19 juni 2017.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 6: Activiteitenkalender 2018. Winterbijeenomst op 20 janua-
ri 2018 met lezing met dia's over Engelse tuinen. Verslag najaarsvergadering op 23 september 2017.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 27: Verslag keuring wedstrijdstekken op 9 september 2017. Verslag snoeide-
monstratie op zaterdag 7 oktober 2017. Regioprogramma. Beschrijving en foto fuchsia 'Lillydale'.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 3: Snoeimiddag op 14 oktober 2017. Verslag busreis op 29 -
juli 2017. In Memoriam de heer H.J. Povée en de heer A. Alting. Uitnodiging en agenda najaarsbijeenkomst op 28 ok-
tober 2017. Fuchsia 'Jaspers White Pipes' in woord en beeld. Verslag en foto's open tuinenroute op 8 juli 2017. Ver-
slag wedstrijddag 18 augustus 2017.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Uitnodiging en agenda najaarsbijeenkomst op 28 okto-
ber 2017. Verslag najaarsbijeenomst op 29 oktober 2016. Activiteiten 2017/2018. Verslag en foto's verkoop planten
en stekken op diverse markten. Verslag bezoek aan diverse open tuinen. Verslag bezoek aan de Vriendendag op 9
september 2017.
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 81: Activiteiten 2017/2018. Verslag met foto's contactdag Jo van Thie-
nen. Verslag busreis naar de binnenlanden van Limburg. Verslagen bezoek aan open tuinen. Overlijden Leon Pau-
wels. Verslag fietstocht op 19 augustus 2017. Dankbetuiging Jan Lavrijsen. Het zaaien en opkweken van begonia’s.
Verslag contactmiddag bij Ad en Corrie Versteijnen op 23 september 2017.

Regiobladen en regionieuws

September 2018
 
15    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst en keuring wedstrijdplanten.
 
November 2018
 
10    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
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'Erna van den Brink' Foto: Jos Wagemans


