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1400 soorten Fuchsia’s 
Tevens een leuke sortering botanische en winterharde fuchsia’s. 

200 soorten Pelargoniums - Mooi assortiment Streptocarpus 

 

1, 2 en 3 maart 

Seizoensopening 
Start verkoop fuchsiastekken, pelargoniums en 

streptocarpus! 

 

Tijdens deze dagen hebben wij leuke aanbiedingen voor u 

Check hiervoor onze website! 

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

E-mail:  info@kwekerijzeelenberg.nl 

Website: www.kwekerijzeelenberg.nl 
 

 

 

 

 

 

      

       

      

En verder natuurlijk mooie violen, wintervaste planten, primula’s, potgrond, potten, mest, enz., enz.! 

 

U bent van harte welkom op de kwekerij!! 

Kijk voor de routebeschrijving en de openingstijden even op onze website. 

 

 Behalve via de post en mail kunt u 

kunt uw fuchsia’s ook via onze 

webshop bestellen, 

www.kwekerijzeelenberg.nl 
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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden,
 
De Sint is het land uit, ook de Kerstman is terug naar de Noordpool, en van 2017 hebben we
ook afscheid genomen. Maar daarvoor kregen we 2018. Wat kregen we nog meer? Juist ja, de
griep.
Met nieuwjaar lagen Helma en ik met griep beide onder een deken op de bank, maar we heb-
ben toch nog wel een borreltje genomen. Ook hebben we ons kerstdorp weer opgebouwd en
natuurlijk weer groter dan afgelopen jaren. Maar helaas is de locomotief van onze trein na 10
jaar en ongeveer 400 kilometer te hebben gelopen, stuk gegaan. Deze zal ter reparatie wor-
den aangeboden en als hij niet te repareren is, vervangen moeten worden. Maar dit is net als

bij een fuchsia: wat mooi is kost geld.
 
Nu wat betreft onze vereniging. Laten we met z’n allen er een mooi verenigingsjaar van maken. Daarvoor heb ik nog
wel een oproep aan alle regiobesturen. Kijk even of alle bestuurders van uw regio nog wel goed staan ingeschreven
bij de “Kamer van Koophandel”. Dit ter bescherming van uw regiobestuur.
 
In de laatste najaarsvergadering is met meerderheid van stemmen aangenomen dat een lidmaatschap overdraagbaar
is aan zijn of haar partner. Dit houdt in dat de jaren daarvoor meetellen voor een jubileum.
 
Dit jaar hoop ik weer velen van u te mogen ontmoeten bij een activiteit van onze vereniging.
 
Zo, nu kruip ik weer onder mijn dekens en ga ik het lekker uitzieken.
 
Cor van Empel.  
 
 

'Straat of Plenty'                                                                                                                                          Foto: Sjaak Loef
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Van de redactie

"Saturnus"         

1 januari is voor mij de dag om de kerstspullen weer op
te ruimen. Ik had ze vóór mijn operatie, eind november,
al neergezet, dus ik was er helemaal klaar mee. Een lek-
ker lege opgeruimde huiskamer.
 
Maar januari is voor mij ook een tijd van (zelf)reflectie en
het “tellen van je zegeningen”, zoals mijn oma dat altijd
zei. Maar dit jaar werd ik daar door verschillende omstan-
digheden bijna toe gedwongen. Het begon allemaal met
het opnemen van de watermeterstanden. Ik had 2 maan-
den ervoor een nieuwe watermeter gekregen en ik ver-
baasde mij over de grote hoeveelheid water die ik de af-
gelopen 2 maanden verbruikt had. 11 kuub in 2 maan-
den, zeker in de herfst, is voor mij alleen bijzonder veel.
Het waterleidingbedrijf adviseerde mij om de meterstan-
den ‘s avonds voor ik naar bed ging op te nemen en ‘s
morgens als ik nog niets gebruikt had. Wat bleek: ik was
in 7 uur tijd meer dan 25 liter water kwijtgeraakt. Ik heb
wat emmers en pannen vol laten lopen en daarna de
hoofdkraan dichtgedraaid. Een lek, maar waar? Na on-
derzoek zat het uiteraard op het verste punt in mijn
kruipruimte. En rond
kerst en oud en nieuw
is er niemand te vin-
den die daar in wil
kruipen. Dus heb ik
1,5 week met emmer-
tjes en pannetjes moe-
ten aanmodderen. Ge-
lukkig kon ik wassen
bij de buren en dou-
chen op de sport-
school. Ik kon met 15
liter per dag toe. Ik
ben wel met andere
ogen naar die filmpjes
gaan kijken waar men-
sen met maar 3 liter
water per dag toe
moeten kunnen. In die
dagen heb ik toch
vaak stilgestaan bij het
feit in wat voor een
gezegend land we ei-
genlijk wonen en wat
was ik dankbaar toen
het uiteindelijk weer
gemaakt was.
 
In die tijd was ik ook net, voor het eerst in 20 jaar, ge-
veld door een nogal zware griep. Ik verviel van de ene
overpeinzing in de andere. Wat als ik deze griep had
moeten doorstaan in een koude vochtige tent in een
vluchtelingen kamp met maar 3 liter water. Ik was zo blij
met mijn warme bed, centrale verwarming, buren die si-
naasappels en soep voor me haalden. Een warm kopje
thee en paracetamol.
Tel je zegeningen: nu, dát heb ik gedaan.

Gelukkig is nu bijna alles weer bij het oude, koorts en
hoest zijn bijna weer verdwenen maar zo ook mijn condi-
tie. Die is nog ver te zoeken.
De dagen beginnen weer te lengen. In mijn tuin bloeit er
nog steeds van alles o.a. mijn winterharde “Saturnus”, de
sierdovenetel en ook mijn Japanse Azalea heeft al een
bloemetje. En natuurlijk komen de bolletjes alweer boven
de grond. De sneeuwklokjes gaan bijna bloeien maar ook
mijn boeren crocusjes. 
Ook de fuchsia’s boven op de koude kamer beginnen al
weer fors uit te lopen. Helaas betekent het lengen der
dagen ook weer spuiten tegen luis
en witte vlieg. En ik zag net dat
een aantal stekjes het helaas niet
gehaald heeft.
 
Dus nog even de Olympische Spe-
len kijken en dan is het alweer
bijna voorjaar en kunnen we weer
aan het oppotten gaan denken.
 
Fijn voorjaar,
 
Ria Nauta
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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffele, 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare 

 

JAARVERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 7 april 2018. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Sport- en ontmoetingscentrum “De Hilt”, Hasselaarlaan 1c,  

 3755 AV Eemnes (voor routebeschrijving: zie www.dehilt.nl). 

 

De agenda voor de jaarvergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en  

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het Hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het hoogste  

orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. 

Op de jaarvergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging welkom.  

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad. 

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

bij de secretaris van de NKvF opgeven. 

Aan iedere bezoeker zal een fuchsiastek worden uitgereikt. 
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Het begin van de fuchsiaveredeling (Deel 1) 

 

Over het begin van de Fuchsiaveredeling is veel gezegd en geschreven. Helaas gaan deze verhalen vaak 

verloren omdat ze of niet opgeschreven zijn, of door de zeldzaamheid van de veelal oude boeken, in de 

vergetelheid raken. Zo ook de visie van de Heer Witte, auteur van het boekje “Floralia”. Een leuke 
verhandeling over de veredeling voor 1800 waar heden ten dage nog wel eens vraagtekens bij de tekst 

gezet worden.  

Want wat is een feit en wat is fictie? 

Diegenen die de waarheid weten kunnen het ons niet vertellen omdat zij helaas lang geleden overleden 

zijn. 

 

Dat de eerste fuchsia in 1704 door Charles Plumier werd ontdekt weet iedereen, maar dat de eerste 
fuchsiaspecies die naar Europa werd gebracht en dat die aan het begin van de veredeling stond, is niet 

algemeen bekend. 

Het was namelijk de F. coccinea of de “scharlakenrode fuchsia”, die in 1788 vanuit Chili naar Engeland 

werd gebracht, bijna gelijktijdig met de F. magellanica, de “Magellaanse fuchsia”. 

En toen kwam er verwarring van de species. 

In Kew Gardens (Londen) stond een fuchsia die door de heer William Aiton, curator van Kew Gardens, de 

Magellaanse Fuchsia, F. magellanica, werd genoemd. Maar achteraf bleek het om de “scharlakenrode 
fuchsia”, de F. coccinea te gaan. 

De Franse kruidkundige Lamarck heeft later deze fout hersteld. 
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                                       William Aiton              foto: Wikipedia 

De F. magellanica is waarschijnlijk door kapitein Firth naar Engeland gebracht en naar Kew Gardens 
gebracht, maar de F. coccinea is als eerste in de handel gekomen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

F. coccinea   foto: plantillustrations.org             F. magellanica   foto: plantillustrations.org 

John Shepherd, curator van de Botanische Tuin in Liverpool, gaf rond de invoering van deze fuchsia een 

staaltje van een echte kwekersmanoeuvre weer. Waar Shepherd het verhaal vandaan heeft, is niet bekend, 
maar het is vermoedelijk uit een oud Engels tijdschrift afkomstig.  

~ Het verhaal gaat als volgt ~ 

Tegen het laatst van de vorige eeuw behoorde de oude de heer Lee tot de voornaamste bloemenkwekers 
in de omstreken van London, zo zelfs, dat enkele planten zijn naam dragen. Toen een van zijn vrienden 

hem eens bezocht en met hem door zijn kassen wandelde, zei deze:  

”U heeft veel fraaie bloemen, maar als u vanmorgen met mij te Wapping was geweest, zou je daar een 

bloem bewonderd hebben, die alles wat ik vandaag bij u zag in schoonheid en gratie overtreft.  

~Wat blief je? En bij welke bloemist was dat? ~Het was bij geen bloemist, maar bij een eenvoudige 
kapiteinsweduwe. ~Hm! ’t Zal wat wezen. En hoe zag dat wonder er dan wel uit; wat was het? 

~Wat het was weet ik niet. Ik heb nooit een plant gezien die erop lijkt. Verbeeld je een heestertje met 
schitterende karmozijnrode, hangende kelken, van binnen donker purper, en dat wel in zo’n grote getale, 

dat ze aan al die takken een onbeschrijflijk schoon aanzien geven”. 
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Dit kon de heer Lee niet verkroppen. Hij vroeg nadere inlichtingen omtrent de plant en de woonplaats van 
de weduwe en spoedde zich, nadat zijn vriend vertrokken was, naar Wapping, waar hij al snel de woning 
van de weduwe had gevonden. 
 
Werkelijk bleek zij in het bezit van een plant te zijn, die, dit was voor een ervaren tuinbouwkundige niet 
twijfelachtig, in Europa geheel nieuw was. Nieuw niet alleen, maar zo sierlijk, die zo rijk bloeide en 
blijkbaar zo makkelijk te kweken dat ze een goudmijn moest worden voor de eerste bezitter die haar goed 
wist te exploiteren. 
En daar had de oude Lee slag van, wat spoedig zal blijken.  
De voorname vraag was, hoe hij de plant in zijn bezit kon krijgen, want het bleek hem terstond dat de 
weduwe er zeer aan gehecht was. 
 
“Hoe bent u aan die plant gekomen? ~Mijn man, die helaas kortelings overleden is, heeft haar uit West-
Indië voor mij meegebracht. ~Wilt u haar mij verkopen? ~Nee, mijnheer, dit kan onmogelijk. Het is een 
gedachtenis, en als zodanig mij dierbaar. ~Ik zal u eens wat zeggen goede vrouw. Ik moet die plant 
hebben. ~’t Gaat niet mijnheer, ik kan ze niet afstaan. ~Laten we eens wat bedaard over de zaak spreken. 
Die plant is mij, om bijzondere reden, meer waard dan ze het u kan zijn. Staat u haar aan mij af, dan 
bezorg ik u in korte tijd de eerste jonge, die ik ervan gekweekt heb; u heeft dan de nagedachtenis aan uw 
man terug, en nog dit bovendien”. 
 
Dit zeggende schudde hij zijn beurs leeg, waaruit goud, zilver en koper te voorschijn kwam, alles bij elkaar 
een bedrag van 8 guinjes (ongeveer honderd gulden in 1880). 
Die verzoeking was de vrouw, die niet zeer bemiddeld schijnt te zijn geweest, wel wat groot. Was zij de 
plant voorgoed kwijt geweest, ze zou zich geen moment bedenken, dan had zij de bezoeker vriendelijk de 
deur hebben gewezen, maar nu was het heel wat anders. Over een paar maanden zou zij weer in het bezit 
zijn van een jonge plant, afkomstig van dezelfde, en zij kreeg die belangrijke som dus letterlijk cadeau. 
Toch aarzelde zij nog een ogenblik. De plant kon immers dood gaan; de stekken konden niet groeien; en 
zij zou het zichzelf nooit kunnen vergeven als… 
“Wees daarom volkomen gerust. Ik verzeker u heilig, dat u een jonge plant zult hebben. De stekken van 
deze plant zullen groeien, zonder enige twijfel. Ik ben van niets meer zeker dan van dit.” 
Het lukte. De weduwe hield het geld en Lee liet een rijtuig komen, waarin hij zich met zijn nieuwe schat 
voor elke onbescheiden blik verborg, en reed huiswaarts. 
  
Thuis gekomen was zijn eerste werk, zorgvuldig alle bloemen af te plukken en te vernietigen. Niemand 
mocht vermoeden welke schat hij in bezit gekregen had. Vervolgens sneed hij de stengels tot zoveel 
stekken als maar mogelijk was, en begon in de warme kas te kweken, met dit gelukkige gevolg dat hij in 
het volgende voorjaar in het bezit was van driehonderd gezonde planten. 

Weldra begonnen zijn planten, die hij zorgvuldig verborgen hield, te bloeien en toen er een aantal fraai 
genoeg waren voor zijn doel, plaatste hij er een paar in een kas, die voor het publiek toegankelijk was, 
natuurlijk zo, dat haar sierlijkheid goed moest uitkomen en wachtte de liefhebbers af die zouden komen. 

Die lieten niet lang op zich wachten. De eerste was een aanzienlijke dame. 
Zodra deze de fuchsia’s in het oog kreeg, snelde zij er op toe. 
“Wel, mijnheer Lee, hoe lief! Hoe prachtig! Zijn die planten te koop? Wat kosten ze? ~Zeker zijn ze te 
koop, Mylady, maar ze zijn geheel nieuw en kosten één guinje per stuk.” 
Dit was voor zo’n fraaie, nieuwe plant geen overdreven hoge prijs. De Engelse kwekers vooral leveren de 
eerst in de handel gebrachte planten, als ze werkelijk mooi zijn, niet voor minder, maar wel vaak tegen 
hogere prijzen af. Ook dit laat een Engelse liefhebber niet afschrikken. Dit wist Lee trouwens ook wel. Het 
duurde dan ook niet lang of de eerste fuchsia prijkte in de salon van de lady. 

Er komt bezoek. Het is een vriendin die, nauwelijks de salon binnen uitroept: “Wel, mijn lieve Charlotte! 
Wat heb je daar een allerliefste bloem. Hoe keurig! Hoe gracieus! ~Ja, het is iets geheel nieuws. ~Hoe ben 
je daaraan gekomen? ~Ik kocht haar bij de oude Lee. Hij had er nog maar één. Ze kost één guinje. ~Dan 
ga ik snel de tweede kopen.” 
En de paarden moesten lopen wat ze lopen konden, opdat niet een andere liefhebster voor zou zijn. 
  
Lee had intussen gezorgd dat er weer een tweede plant bij stond, maar vertoonde er niet meer tegelijk. 
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Men gist naar de rest. Die fuchsia maakte sensatie en hoe meer ze bekend werd, hoe meer bezoek de 

oude kweker kreeg, die wel gezorgd had met de eerste niet voor de dag te komen, voordat ze allemaal 

leverbaar waren. 
In korte tijd was hij zijn driehonderd planten kwijt en driehonderd guinjes rijker.  

Dat hij niet vergat zijn belofte aan de weduwe na te komen, die nu ook op haar beurt volkomen tevreden 
was, spreekt vanzelf. (Het originele verhaal staat in de Floralia). 

~ * ~  

                                               
                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Madame Le Grelle D'Hauis                      Monsieur Clapton 

 

Aanvankelijk was men tevreden met deze eerste twee species, maar dit veranderde toen men erachter 

kwam dat kruisen van de soorten de grootte en vorm van de bloemen ten goede kwam.  Al snel waren er 

honderden penselen in de weer om het stuifmeel over te brengen van de ene plant naar de andere plant, 
om nieuwe hybriden te creëren.  

Aanvankelijk werden hier de F. coccinea, F. macrostemma en de F. arborescens voor gebruikt.  

Later, na invoering van andere species, ontstonden er tal van tussenvormen in de bloemen. Bijvoorbeeld 
bloemen met een langere buis en een grotere kroon, die op hun beurt weer gebruikt werden voor 

onderlinge kruisingen, zodat het nu onmogelijk is om te bepalen welke afstamming deze oude cultivars 
hebben. 

Helaas hebben de vele kwekers uit die tijd geen aantekeningen bij gehouden omdat zij toen het belang 
niet inzagen van het noteren van hun kruisingen. 

Wat nog wel bekend is, is dat de allereerste hybriden afkomstig zijn van de F. coccinea  en de 

F. macrostemma, de zaailingen daarvan zijn weer gekruist met de F. arborescens. 
 
Wordt vervolgd. 

 
Auteur: Sigrid van Schaik (ontleend uit: ‘Floralia’ handboekje voor de kennis en het kweken van 

lievelingsbloemen door H. Witte uit 1882). © Fuchsia’s of the World 
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Product of Holland CCXIII

In de laatste dagen van het voorbije jaar duiken herinne-
ringen aan het verleden op, aan gebeurtenissen uit soms
vervlogen tijden en waar het deze rubriek betreft, aan
het ontstaan van de cultivar 'Product of Holland'. In 1979
behaalde 'Loeky' het Getuigschrift van Verdienste van de
VKC en dat was mijn beloning voor het zoeken naar nieu-
we bloemkleur/vorm combinaties, zoals een veredelaar
dat hoort te doen. Mijn eerdere introducties waren ge-
lukstreffers van betrekkelijk toevallige oudercombinaties
of het gevolg van kruisingen met het weinige botanische
materiaal waarover we hier beschikten. 'Loeky' kwam uit
een gerichte kruising van 'Impudence' met de horizontaal
uitstaande witte kroon en 'Joy Patmore', neigend naar dat
bloemtype voor wie het wilde zien.
Ik had goed gegokt met de gedachte dat het ging om
een niet overheersend gen dat van beide ouders aanwe-
zig moest zijn om tot uiting te komen. Ik had het recept
voor het kweken van fuchsia's van het 'Loeky'-type ge-
vonden. In de jaren daarop volgden naar het zelfde re-
cept 'Bohémienne', 'L'Ingenue', 'White Loeky' en 'Ger-
harda's Lucia'. Die laatste was niet 100% van het ge-
wenste type, maar wel oranje. Pas in 1994 werd 'Product
of Holland' ('Impudence' x 'Swanley Gem') geregistreerd.
Ik bezat die zaailing al lang, maar naar mijn normen vol-
deed de plant niet: het was een wild en slordig groeiende
halfhanger met lange stengelleden, die ook door veel
toppen niet in vorm was te krijgen. Maar de grote bloe-
men met gegolfde wijd gespreide kroonbladen en de bos-
sen meeldraden als kattensnorren uitstaand, waren
prachtig. Ik besloot de plant niet naar de keuring te bren-
gen maar voor mijzelf te houden. Waarom bracht ik 'Pro-
duct of Holland' dan toch naar Aalsmeer? Dat is een heel
verhaal.
Toen mevrouw Anna von Oven, op een paar huizen na
mijn buurvrouw, in 1982 naar Californië ging om op ver-
zoek van het bestuur van de NKvF een grote collectie on-
gewortelde stekken van species op te halen werd ze daar
geholpen door bestuursleden van de American Fuchsia
Society. Ze logeerde bij één van hen, Mrs. Doris Kelly. De
"roots" van Mrs. Kelly lagen in Ierland, wat de naam al
doet vermoeden, waar ze om de paar jaar in de zomer op
vakantie ging. Ze knoopte daar een bezoek aan Anna en
Nederland aan vast, ook omdat ze als vriendin van de be-
kende veredelaar Mrs. Annabelle Stubbs geïnteresseerd
was in de opkomst van de Nederlandse veredeling. Ze
had ook een officieel verzoek van de AFS voor de Neder-
landse veredelaars: registreer jullie introducties bij de
AFS. Tot dan deden we dat niet.
We gingen er van uit dat onze eigen registratie, na een
bindende nieuwighedenkeuring, meer waarde had dan de
Amerikaanse registratie zonder keuring. Het probleem
was natuurlijk dat de AFS het alleenrecht op fuchsiaregi-
stratie had en de cultivarnaam beschermde.
We maakten de afspraak mee te doen met de AFS-regi-
stratie als de AFS alleen goedgekeurde cultivars uit Ne-
derland zou accepteren. Later bleek dat in strijd met de
regels. Dat betekende dat het bindende karakter van
onze nieuwighedenkeuring niet langer te handhaven was.
 

Bij een bezoek aan mijn tuin viel het oog van Mrs. Kelly
op de latere 'Product of Holland'. Ik vertelde haar dat het
om een door mij afgewezen zaailing ging. Ze was het
daar niet mee eens en haar argument was dat ik dat niet
hoorde te beslissen, omdat de plant onder andere om-
standigheden, zoals bijv. in Californië, zich best anders
kon gedragen. En zo kwam het dat 'Product of Holland' te
elfder ure toch nog werd gekeurd. Maar er was nog iets.
Bij de Fuchsiaden, fuchsiashows in het tuincentrum van
Jaap Kooy aan het eind van de jaren tachtig tot in de

Fuchsia 'Product of Holland' geschilderd door Mieke Verdegaal. 
             
Foto: H.J. de Graaff.

jaren negentig, bedachten we voor 1988 een nieuw ele-
ment: "Fuchsia's in de kunst". Kunstenaars, zowel be-
roeps als amateur, konden meedoen aan een verkoopex-
positie.
 
Het werd een succes. In de loop van de jaren kochten
Loeky en ik drie werken die we nog steeds koesteren,
waaronder 'Product of Holland' door de beroepsschilderes
Mieke Verdegaal. Deze schilderes was eerder bij mij ge-
komen om een fuchsia te lenen en koos uit ruim 60 plan-
ten deze wilde groeier, die toen nog geen naam had.
Fuchsiaden, fuchsiakunstexposities en zelfs fuchsialore
behoren helaas tot het verleden, maar we gaan het nieu-
we jaar in met de rubriek zowel als de cultivar 'Product of
Holland' en wie weet.
 
Lisse 1 januari 2018.                                H.J. de Graaff.
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Ledensecretariaat
 

 
 

 

Februari 2018 
 

 Overleden: 
 

De heer J. Cox    Overpelt (België) 

Mevrouw van Grunsven   Oss 
Mevrouw A. Heijenk-Spiegelenberg Tonden 

Mevrouw F. Lokhorst-Lanting  Gieten 
De heer Ollie De Graaf   Bothell (Amerika) 

De heer H. Oosterkamp   Munnekeburen 
De heer M.C. de Rooij   Laren 

 

   

Nieuwe leden: 
 

De heer  J. Bouwma   Grou 
Mevrouw J.G.H. van Embden  Berkenwoude 

Mevrouw C.J. Jongepier   Zoetermeer 
De heer  H.J. Meenhuis   Almelo 

De heer  J. de Reus   Midden Beemster 
 

 

De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2018 betaalden zijn: 
 

Mevrouw L. Janssen-Orbon  Weert 
De heer G.J. Kamphuis   Wapenveld 

De heer A. Linssen   Beek en Donk 

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

 
Heeft u de contributie voor 2018 nog niet betaald?  

Doe het dan snel anders is dit de laatste Fuchsiana die u ontvangt. 
 

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.  
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BergambachtBergambachtBergambachtBergambacht 

     
 
 
 

Benedenberg 21A 
v.h. Stout’s Tuincentrum 

 

 

      

     

      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Openingstijden:                                                                        

     Donderdag 19 juli 13:00 – 17:30 uur   

        Vrijdag  20 juli 09:00 – 20:00 uur 

     Zaterdag 21 juli 09:00 – 16:00 uur 

Gratis entree en gratis parkeren 
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F. arborescens, Sims 1865. Sectie Schufia.   AFS nr.: ---
 
 
 
 
 
 

Vanaf de eerste dag dat ik met fuchsia's te maken had was ik gefascineerd door de species van
 
de Midden-Amerikaanse Schufiasectie, de als seringen bloeiende fuchsia's F. arborescens en
 
F. paniculata en hun onderlinge kruisingen. Mensen die niets van fuchsia's weten moet je aan de
 
hand van de kleine bloemetjes laten zien dat ze er echt uitzien als gewone fuchsiabloemen.
 
Grappig genoeg zijn het wel de gemakkelijkst te houden species, die al vroeg in de Nederlandse
 
liefhebberscollecties voorkwamen. Het enige wat ze eigenlijk vragen is voldoende ruimte om zich
 
te ontwikkelen  tot schitterend bloeiende planten. Te veel snoeien staat dat in de weg. In
 
"Fuchsia's uit Nederland" (Gottmer 1990) schreef ik: hoewel zowel F. arborescens als 
 
F. paniculata al lang in cultuur zijn, is hun inbreng bij het totstandkomen van het conventionele
 
fuchsiabestand te verwaarlozen. Mogelijk miste men de technische vaardigheid om
 
zelfbestuiving te voorkomen. Wanneer alleen het stuifmeel wordt gebruikt was er bij de
 
nakomelingen nauwelijk iets van tros- of schermvorming te bekennen. Mogelijk speelt hier het
 
zogenaamde muilezeleffect een rol, waarbij vooral de moederlijke eigenschappen tot uiting
 
komen. Toch hebben we bijvoorbeeld 'Bon Accord'. Kunnen die opstaande bloemen van
 
F. paniculata komen? Zelf werkte ik met vooral F. paniculata en ontdekte dat kruisingen van in
 
schermen bloeiende fuchsia's met trosdragers als F. triphylla tot hybriden met bloemen in
 
vertakte trossen leidde, de zogenaamde pantri-hybriden. Met F. arborescens is bij mijn weten op
 
dit gebied nooit veel gedaan. Wie weet wat daar nog uit kan komen.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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F. arborescens Foto: Coen Bakker



'Elsie Mitchell' Foto: Coen Bakker



'Elsie Mitchell', Ryle 1980 UK. AFS nr.: 1576
Afstamming: onbekend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lieflijke fuchsia werd niet geïntroduceerd door de veredelaar zelf, maar door Ridding of
 
Fuchsiavale Nurseries in Kidderminster. Dr. Matthew Ryle uit Northumberland, die vanaf 1970
 
 53 vaak schitterende fuchsia's introduceerde, waarvan 'Annabel' wel de bekendste is, stierf op 
 
31 december 1981 en was tijdens zijn laatste jaren niet meer in staat zijn veredelingsresultaten 
 
op de markt te brengen. Dr. Ryle wordt ondanks de korte tijd waarin hij hybridiseerde gezien als 
 
één van de meest bekende Britse veredelaars. Hij ontving meer getuigschriften voor zijn 
 
zaailingen dan welke Engelse veredelaar ook. Leo Boullemier schreef dat hij een enorm gat 
 
achterliet en zal worden herinnerd als een groot veredelaar. Nu, 36 jaar, later schrijf ik over
 
'Elsie Mitchell' waarvan de afstamming verloren ging terwijl die van eerdere introducties zo 
 
nauwkeurig opgetekend zijn, zoals dat bij een wetenschapper hoort. Op de kleurenplaat ziet u 
 
een vrij grote hangende dubbele bloem in rose en lilarose tinten. De bloei is royaal. De 
 
natuurlijke groeivorm is opgaand en goed vertakkend. Gezien de tere bloemen verdraagt deze 
 
cultivar regen en wind slechts matig en hitte en zon in het geheel niet. Kortom, de plant vraagt 
 
een beschut plekje op een lichtbeschaduwde plaats in de tuin.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.                                              

18



          

 
 

         Vriendendag 2018 

 

 
Geen fuchsiavriendendag in 2018? Nadat ik aangegeven had vorig jaar dat het mijn laatste 

Vriendendag was in Heerde, bleek dat er zich niemand heeft aangemeld om dit in 2018 van mij 
over te nemen. 

Ik stop in april dan wel in het HB, maar wil toch nog wel dit jaar de Vriendendag organiseren 

samen met Tiny v.d. Sande. 
 

Deze gaan we houden op zaterdag 25 augustus bij kwekerij Zeelenberg in Dongen. 
 

Op 28 december 

hebben we samen met 
enkele bestuursleden 

van regio 23 overleg 
gehad met Yvonne en 

John van kwekerij 
Zeelenberg over de 

mogelijkheden om 

deze dag daar te gaan 
houden. 

 
Zij willen hier graag 

hun medewerking aan 

verlenen en het 
bestuur van regio 23 

heeft toegezegd dat zij 
met hun regio hieraan mee willen werken om er deze dag ook dit jaar weer een echte, leerzame 

en gezellige dag van te maken.  

De kwekerij zal ons dan uitnodigen met een mooie fuchsiashow die ze in hun tuin hebben 
opgebouwd en wij doen er alles aan om een ieder wat interessants aan te kunnen bieden. 

 
We zijn bezig om diverse andere bloemenverenigingen en standhouders uit te nodigen om met een 

stand onze dag mooier en interessanter te maken. Zoals o.a. Groei en Bloei, regio Breda. Deze 
hebben reeds toegezegd die dag aanwezig te zijn met een stand bloemschikken. Ook bekijken zij 

nog om iets te gaan doen met andere activiteiten. 

 
De fotowedstrijd zal weer opgesteld worden en de foto’s zullen worden beoordeeld door het 

publiek. Zo zal regio 8 weer de plantenwedstrijd organiseren en we willen dan ook het publiek 
laten keuren voor de algemene publieksprijs. 

 

Verder willen we een bezoek brengen aan een mooie tuin in Dongen, waar we dan heen gebracht 
zullen worden door bijvoorbeeld een antieke bus of paardentram.  

Ook de stands van de NKvF zullen weer aanwezig zijn.  
We willen enkele workshops laten verzorgen door o.a. de UTC-groep en de websitecommissie. 

 
Het geheel begint alweer in de steigers te staan en we hopen dat we u in de Fuchsiana van april 

meer informatie kunnen geven over hoe deze dag er uit zal gaan zien. 

 
Heeft uw regio het plan om een uitstapje te organiseren of bent u van plan om zelf een bezoek te 

brengen aan Kwekerij Zeelenberg en weer zoals ieder jaar aan onze gezellige Vriendendag, noteer 
dan deze datum, 25 augustus, in uw agenda. 

 

Voor meer informatie: 
Tiny v.d. Sande, ironka@home.nl, tel.: 0411-631591 

Huub Steeghs, huub.steeghs@hetnet.nl, tel.: 077-4672339  
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Ficaria verna ssp.verna: Speenkruid Syn.: Ranuncu-
lus ficaria, Ficaria verna subsp. bulbilifer, Ra-
nunculus ficaria subsp. Bulbifer.
 
Het is niet de allereerste geel bloeiende plantensoort na
de winter, maar toch zeker een van de eerste die je na
de winter in bloei ziet komen: Gewoon speenkruid, Ficaria
verna. Ze vallen meteen op als in het vroege voorjaar de
bloemetjes open gaan in het zonnetje. Bij donker weer
blijven ze gesloten.
De geslachtsnaam ficaria heeft de plant gekregen vanwe-
ge de vijgvormige wortelknolletjes (Ficus=vijg). De bij
Heukels gevonden naam Vijgwortel is geen volksnaam,
maar een vertaling van het Duitse Feigwurz. Deze naam,
vijgwortel, komt in het Engels en in het Frans al in de 12e
eeuw voor. Voorheen werd deze soort bij het geslacht
Ranunculus ingedeeld. De naam Ranunculus is het ver-
kleinwoord van het Latijnse rana: kikker. Dit, omdat de
meeste soorten van dit geslacht (boterbloem) van een
vochtig milieu houden (bij de kikkers dus).
De soortnaam verna slaat op de vroege bloeitijd van het
plantje want het betekent: in het voorjaar bloeiend. Het
woordje bulbifer betekent: op een ongewone plaats bol-
dragend, wat slaat op de wortelknolletjes maar ook op de
okselknolletjes.

 
Voor de naam speenkruid gaan we luisteren naar wat Do-
donaeus zegt:
“Cleyne gouwe oft Speencruydt. In onse tijden, ende wat
daer voor, heeft men de wortelkens met de aenhangende
greynkens of korlenkens begoot te gebruycken om de
speenen te genesen: ende men heeft dit cruydt daerom
de naem Speencruydt ghegeven: want de Speenen oft
Anbeyen, met het sap van dit cruydt oft van sijne worte-
len met wijn oft pisse van den cranken gemengelt zijnde,
dikwijls gewassen en genett, worden cleynder ende in
een getrocken ende verdroogen heel: ende pijne vergeet
gantsch”. “De knobbelachtige wortelkens worden ook wel
alleen in de sack gedragen om de Speenen te doen ver-
gaen”.

 
Het was dus een middel tegen aambeien die vroeger ook
wel spenen werden genoemd.
Omdat de wortelknolletjes blijkbaar wel wat lijken op
teelballen spreekt men in Friesland van Hoaneklootjes en
in Noord-Holland van Katteklootjes. Diverse varianten op
de naam boterbloem komen ook voor.
De namen kleine celidoni (van chelidonium), kleine
gouwe en klein zwaluwkruid kreeg zij ter onderscheiding
van de geel bloeiende stinkende gouwe (Chelidonium
majus) die bij Dodonaeus groote gouwe of zwaluwkruid
heet. Het speenkruid heet daar dan Chelidonium minus,
Kleine gouwe of kleine chelidonium dus. Hij zag deze
twee met de dotterbloem als verwanten. Maar het voort-
schrijdende inzicht heeft de geleerden nu anders doen
besluiten.
Het is, zoals al eerder gezegd, een heel vroeg bloeiend
plantje, vooral langs de noordkant van slootkanten, op
een zuidhelling dus. Doordenkertje. Alhoewel hij ook
spontaan bij mij in de tuin is opgekomen. Op het Veluwse
zand.
 
Dodonaeus beschrijft het plantje als volgt:
“Die cleyne Gouwe es een neer cruypende cruydeken met
cleyne dunne bruynachtighe steelkens en cleyn rontach-
tighe bladerkens den Veyl bladeren ghelijckende maer
veel minder, teerder, weecker ende effender. Sijn bloem-
kens zijn geel ende den Booter bloemen ghelijck. Sijn
wortel es veeselachtigh met veel aenhanghende knop-
achtighe wortelkens; elck knopken eenen tervwen oft
ghersten coren ghelijckende”.

 
Het plantje wordt zo’n 20 tot 30 cm hoog. Hij heeft ronde
tot hartvormige blaadjes aan het uiteinde van een lange
bladsteel. En gele boterbloemachtige bloemetjes die bij
slecht weer gesloten blijven. De gele bloemen hebben
acht tot twaalf kroonbladeren en drie groene kelkblade-
ren, heel afwijkend van de overige leden van de ranon-
kelfamilie. Hij heeft wortelknolletjes, maar ook broedknol-
letjes in de bladoksels. Uiteindelijk kunnen de planten als
het ware een ‘tapijt’ van 10 cm hoog vormen.

“On”kruiden deel 10. Speenkruid.

Foto: Henk Hoefakker.

Foto: Henk Hoefakker.
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Na de bloei sterft het bovengrondse deel van de plant af.
De ondergrondse knolletjes van enkele millimeters lengte
blijven in leven voor het volgende jaar. Hij verspreidt zich
o.a. met de ondergrondse knolletjes. Bij de zaailingen
treft men slechts één zaadlob aan, de plant hoort als lid
van de ranonkelfamilie echter tot de tweezaadlobbigen.
De tweede zaadlob was oorspronkelijk wel aanwezig. Ook
de broedbolletjes uit de bladoksel vallen af, spoelen weg
en vormen nieuwe plantjes. Deze manier van voortplan-
ten is voor het speenkruid eigenlijk de belangrijkste. In
een goed broedknolletjesjaar vallen en spoelen er bij veel
regen zoveel bij elkaar dat er van tarweregen of hemel-
brood gesproken werd.
 
Een leuke tijdsaanduiding is: ”Dit cruydt spruyt in Maert

uyt, in April draeght het bloemen ende in May vergaet
het wederom ende vertoont sich van dat Jaer niet meer”.
 
Ook de oude naam Chelidonium duidt op zijn vroege aan-
wezigheid, want chelidon = zwaluw, want het zou zich
vertonen als de zwaluwen het land in komen. Alleen zijn
de zwaluwen meestal te laat.
De Duitse naam Scharbockkraut = scheurbuikkruid geeft
aan waar het als geneesmiddel voor diende. Later onder-
zoek gaf aan dat er heel veel vitamine C in het blad zit.
Maar alleen het jonge blad gebruiken (voor de bloei),
want ouder blad krijgt een scherpe smaak en wordt zelfs
schadelijk.
 
Henk Hoefakker.

“On”kruiden deel 10. Speenkruid. Vervolg.

'Alison Patricia'                                                                                                                                           Foto: Sjaak Loef
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Het maken en muteren van een wachtwoord geeft soms wat problemen. Ik zal proberen om het e.e.a. te 

verduidelijken. 

Als eerste wordt ingelogd met de gebruikersnaam. Dit is uw lidnummer. Het lidnummer moet uit 6 

posities bestaan. Heeft u een lidnummer welke uit 5 posities bestaat, zet er dan een 0 voor, dus altijd 6 

posities. Het wachtwoord is de eerste keer “welkom”, vul deze in. Klik vervolgens op Inloggen. 

 

 

 

 

 

Nadat er op Inloggen is geklikt komt onderstaand scherm in 

beeld, vul hier een door u gekozene eenvoudig te onthouden 

wachtwoord en uw huidige e-mailadres in. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 Tot slot klikt u op Verstuur. 

 

Nu hebt u toegang tot alle mogelijkheden die de NKvF u als lid biedt. 

 

 

Verander hier uw wachtwoord 

en bevestig dit. Vul uw e-

mailadres in en bevestig deze. 
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De heer A.B. Fuchsia is nu ingelogd met zijn wachtwoord. Als de heer A.B. Fuchsia later zijn wachtwoord 

wil veranderen dan kan dit uiteraard ook. En wel via de menu optie Contact/Wijzig je wachtwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Wijzig je wachtwoord en het scherm Bewerk 

uw profiel opent zich. 

Vul hier het gewijzigde wachtwoord in en bevestig dit. 

Hiermee is uw wachtwoord gewijzigd. 

       

 

 

 

      Mocht het niet lukken stel uw vraag!  

 

 

 

 

 

 

                     Ons motto: “Wij helpen u graag”. 

 

 

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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Sinds het jaar 2000 publiceert Aat van Wijk onder de titel “Fuchsia’s in Aquarel” aquarellen in Fuchsiana. In deze 

Fuchsiana vindt u op de volgende pagina zijn 100e bijdrage. Een mijlpaal om toch even bij stil te staan. Hieronder 

ziet u de 1e, 25e, 50e en 75e bijdrage van hem. Een zeer beperkt overzicht maar dat kon helaas niet anders.  

100e "Fuchsia's in Aquarel"
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Fuchsia’s in Aquarel – 100 Aat van Wijk

‘Cor Spek’  Beye 1993 Ned; NKF 3026.
Afstamming: (‘Leverkusen’ x zaailing van ‘Bicentennial’) x (‘Foline’ x ‘Bicentennial').
 
Dubbele lange stevige bloem aan een opgaande, zelfvertakkende plant. Geschikt als struik of boompje. Verdraagt
volle zon.
De plant is genoemd naar de vader van Kees Spek van de voormalige fuchsiakwekerij in Heerde.
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Winterhardensortiment uitgebreid!

De afgelopen jaren zijn op de winterharden-proeftuin bij kwekerij Van der Velde verschillende fuchsia's getest op win-
terhardheid. Veredelaars die hun nieuwe aanwinsten laten keuren, kunnen, indien ze menen dat hun nieuwe cultivar
winterhard is, vragen om dit te testen. Ook kan de Studiegroep Winterharde Fuchsia's cultivars laten testen, die op
basis van hun achtergrond, met bijvoorbeeld F. magellanica var. molinae alba in de stamboom, winterhard zouden
kunnen zijn.
In de voorjaarsvergadering is besloten om de planten die de proefperiode goed hebben doorstaan voortaan het predi-
caat "winterhard" mee te geven.
 
Het gaat om de volgende al eerder genomineerde fuchsia's:
 
 Jaspers Hardy King,
 Elburg's Blauwtje,
 Sanne,
 De Groot's Winter Queen,
 Mien Kuypers,
 Joep Hendrik Jan,
 De Groot's Dream,
 De Groot's Parade.
 
Zie voor foto's en een korte beschrijving pagina's 27 en 28.

Rectificatie

In de Fuchsiana van december 2017 staat een tweetal fouten:
 
1) Op pagina 3 rechts bovenaan staat: 54e jaargang - nr.1 • Februari 2018. Dit dient te zijn: 53e jaargang nr. 6 •
December 2017.
 
2) Op pagina 25 staat onder de foto linksonder: 'Remembering Claire', dit dient te zijn: 'F. fulgens var. variegata'.
 
Onze excuses voor deze fouten.
De redactie.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het APRIL-NUMMER van 2018 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag 28 februari 2018 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinx-
veen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

Inleveren kopij april-editie Fuchsiana

'Softpink Jubelteen'                                        Foto: Sjaak Loef
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Naam: Jaspers Hardy King 
Veredelaar: J.M.J. van Aspert 2015 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon 
Zaadgever: F. regia (Gerrit) 
Stuifmeelgever: Annabel 
Bijzonderheden: zelfvertakkend 
Dit is een aanwinst voor het winterharden-sortiment. 
 
 
 
 
 
Naam: Elburg’s Blauwtje  
Veredelaar: J. de Groot 2004 NL  
Bloemtype: Halfdubbel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: (Maori Pipes x ?) x {( Rogier de Groot x  
Herjan de Groot) x (Geertje Scheffel x Herjan de Groot)}  
Stuifmeelgever: Herjan de Groot x Janna Roddenhof  
Bijzonderheden: Het is een aanwinst voor het 
winterharden-sortiment. 
 
 
 
 
 
 
Naam: Joep Hendrik Jan  
Veredelaar: J. de Groot 2010 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon 
Zaadgever: Patricia van Mossel 
Stuifmeelgever: F. insignis 
Bijzonderheden: Het is een genomineerde cultivar, 
die bovendien winterhard is. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Mien Kuypers  
Veredelaar: J. de Groot 1997 NL 
Bloemtype: enkelbloemig 
Groeiwijze: halfhanger voor in de halfschaduw. 
Zaadgever: Maori Pipes 
Stuifmeelgever: onbekend 
Bijzonderheden: Deze genomineerde cultivar is  
een aanwinst voor het winterharden-sortiment. 

Cultivars die het predicaat  
WINTERHARD kregen: 
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Naam: Sanne 
Veredelaar: J. de Groot 2013 NL 
Bloemtype: dubbelbloemig 
Groeiwijze: opgaand  
Zaadgever: Mien Kuypers 
Stuifmeelgever: De Groot’s Queen 
Bijzonderheden:  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
Bovendien heeft hij nu het predicaat: winterhard. 
 
 
 
 
Naam: De Groot’s Dream  
Veredelaar: J. de Groot 1997 NL  
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand  
Zaadgever: Maori Pipes 
Stuifmeelgever: onbekend 
Bijzonderheden: Dit is een door de NKvF  
genomineerde cultivar en is bovendien winterhard. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: De Groot’s Parade  
Veredelaar: J. de Groot 1999 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in halfschaduw 
Zaadgever: Herjan de Groot 
Stuifmeelgever: Janna Roddenhof 
Bijzonderheden: Dit is een genomineerde cultivar  
en heeft bovendien het predicaat winterhard  
gekregen. 
 
 
 
 
 
 
Naam: De Groot’s Winter Queen 
Veredelaar: J. de Groot 2015 NL 
Bloemtype: dubbel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: de Groot’s Dream 
Stuifmeelgever: Herjan de Groot 
Bijzonderheden:  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
Bovendien heeft deze cultivar het predicaat 
winterhard gekregen. 

Cultivars die het predicaat  
WINTERHARD kregen (vervolg): 
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Kalender

 
Februari 2018 
 
03    Regio 6, Oost Gelderland. Afhalen potgrond.
17    Regio 9, Noord-Holland Noord. Afhalen potgrond.
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Afhalen potgrond.
17    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Potgronddag.
24    Regio 11, Noord Holland Midden. Potgronddag.
 
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.
12    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Algemene ledenvergadering.
17    Regio 8, Zuid-Gelre. Regiobijeenkomst.
17    Regio 11, Noord Holland Midden. Jaarvergadering.
17    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
17    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Stekmorgen.
19    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Jaarvergadering.
22    Regio 6, Oost Gelderland. Jaarvergadering.
24    Regio 1, Friesland. Voorjaarsledenvergadering.
24    Regio 3, Drenthe. Ledenvergadering.
24    Regio 7, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
24    Regio 17, Rijnland. Voorjaarsvergadering.
24    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Voorjaarsvergadering.
24    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
29    Regio 24, Midden-Brabant. Jaarvergadering.
 
April 2018 
 
07    NKvF, Ledenraadvergadering in Eemnes.
14    Regio 9, Noord-Holland Noord. Busreis naar de Fa. Zeelenberg en rondvaart in de Biesbosch.
21    Regio 7, Veluwe. Lezing "Door Brits Columbia en Alberta" door de heer R. Heij.
28    Regio 11, Noord Holland Midden. Stekkenmarkt.
28 en 29   Regio 1, Friesland. Groenmarkt.
 
Mei 2018 
 
05    Regio 6, Oost Gelderland. Stekkenbeurs.
05    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenruil.
12    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
16    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
18    Regio 18, Delfland. Fuchsiamarkt.
19    Regio 11, Noord Holland Midden. Dagtocht.
26    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst en uitdelen wedstrijdstekken.
26    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt.
28    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Juni 2018 
 
08    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
09    Regio 11, Noord Holland Midden. Ledenbijeenkomst. 
16    Regio 7, Veluwe. Busreis.
16    Regio 8, Zuid-Gelre. Barbecue.
18    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
27    Regio 1, Friesland. Jaarlijks reisje.
30    Regio 5, Twente-Salland. Busreis.
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Juli 2018 
 
07    Regio 23, West-Brabant. Busreis naar de Passiflorahoeve in Harskamp.
19 t/m 21   Regio 19, Rotterdam e.o. Fuchsiashow in Bergambacht.
21    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
28    Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.
14 en 15   Regio 9, Noord-Holland Noord. Regionaal Vriendenweekend bij Klaas Bijlsma.
 
Augustus 2018 
 
04    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
04    Regio 17, Rijnland. Busreis.
11 t/m 19   Florashow 2018 op het terrein van het Openluchtmuseum Ootmarsum.
12    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Barbecue.
18    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
25    NKvF, Vriendendag bij kwekerij Zeelenberg in Dongen.

 
September 2018 
 
01    Regio 1, Friesland. Floraliakeuring.
01    Regio 8, Zuid-Gelre. Regiobijeenkomst.
15    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst en keuring wedstrijdplanten.
22    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 2e contactmorgen.
 
Oktober 2018 
 
06    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
06    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
13    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
15    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
27    Regio 1, Friesland. Najaarsvergadering.
 
November 2018 
 
03    NKvF, Ledenraadvergadering in Eemnes.
10    Regio 8, Zuid-Gelre. Regiobijeenkomst met presentatie door de heer F. Groot "Rondreis
        Polen en de Baltische staten".
10    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
 
 

'Rosea'                                                          Foto: Sjaak Loef
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 4: Programma nieuwjaarsreceptie 2018. Voorjaars-, groen- en hobbymarkt op
28 en 29 april 2018. Uitnodiging voorjaarsledenvergadering op 28 maart 2018. Activiteiten 2018. "Over de heg" door
Ine Laus. Op bezoek bij Paul en Hanneke Bakker in Heerenveen. Gedicht "De knie".
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost-Gelderland) nr. 4: Jaarprogramma 2018. Verslag bingomiddag. Uitnodiging kerst-
middag op 16 december 2017. Lijst met namen van de kwekers van de fuchsia's voor de Achterhoekcup. 
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nrs. 6 en 1: Verslag en foto's Hans van de Beektrofee op 23 sep-
tember 2017. Verslag lezing van Dhr. Eric Meijer over "Harmonie en Contrast in de tuin" van 21 oktober 2017. Uitno-
diging en agenda van de algemene ledenvergadering op 24 maart 2018. Activiteitenkalender 2018. Notulen van de
voorjaarsvergadering op 25 maart 2017. Verslag stamppotbuffet op 18 november 2017. Jaarverslag over 2017. 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 2018 met
lezing van de heer Dirk de Haan over orchideeën. Agenda 2018. Verslag van de bijeenkomst op 11 november 2017. 
Fuchsia Caspar Hauser: Het mysterieuze weeskind. Verslag en foto's van het bezoek aan de Vriendendag op 9 sep-
tember 2017. “On”kruiden deel 46 Daucus carota: Wilde peen. 20 kamerplanten die de lucht zuiveren deel 5. Vogels
in de tuin deel 27 Buizerd (Buteo buteo).
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord Holland Midden) nrs. 4 en 5: Activiteiten 2018. Verslag open dagen Hofgeest. Verslag
ledenbijeenkomst op 16 september 2017. Bestrijdingsmiddelen. Verslag najaarsvergadering op 4 november 2017. 
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 6
januari 2018. Agenda 2018. Ledenlijst per 31-12-2017. Ineke’s (tuin)dagboek. Het loopt in het leven vaak anders als
verwacht. 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2018. Winterbijeenkomst op 20 januari
2018 met lezing over Engelse tuinen. Bestuurslid gezocht! "Ik zie ze vliegen" door Nico van der Kroon. Gedicht "De-
cember" door Ike van Rees-Bakker.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 28: Regioprogramma 2018. Fuchsia 'HeRi Swami' gezocht. In Memoriam Kees
de Fouw. Penningmeester gezocht. 
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst 23 september 2017. Actviteiten in 2018. Be-
stellen stekken voorjaar 2018. Bestellen potgrond.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018. Verslag
busreis op 29 juli 2017. Stekkenverkoop op 24 maart 2018. Fuchsia in woord en beeld: 'Jaspers Snoepje'. Verslag na-
jaarsbijeenkomst op 28 oktober 2017. 
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018. Verslag na-
jaarsbijeenkomst op 28 oktober 2017. Uitslagen fotowedstrijd 2017 en wedstrijdplant 'Seventh Heaven'. Bestellen pot-
grond. Uit de ledenraadvergadering 4 november 2017. Activiteiten 2018. 
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018. Uitnodiging opgeven voor
de busreis op 7 juli 2018 naar de Passiflorahoeve in Harskamp. Foto's van de najaarsvergadering 2017. 
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) december 2017: Activiteitenagenda 2018. Bestrijdingsmiddelen. Het gebruik
van LED-groeilampen.  
 
'Peel- en Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 1: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari
2018. Nieuw bestuurslid gezocht. Terugblik Mini Fuchsia show Mazda Peeten Baarlo t.g.v. hun 50 jaar Mazda-dealer.
Verslag reisje naar Fuchsiavriendendag in Heerde. Verslag najaarsbijeenkomst op 9 oktober 2017. Verslag 2e contact-
morgen op 16 september 2017. Voorlopige agenda 2018. 
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'Bijorewa Loraja' Foto: Dominicus Bergsma


