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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden,
 
Op 17 februari bereikte ons het droevige bericht dat Kees Spek was overleden.
Persoonlijk kende ik Kees als een man met een passie voor fuchsia’s. Door zijn vakkennis werd
hij al snel benaderd door regionale afdelingen en door de landelijke vereniging om bij een
show als fuchsiadokter te gaan fungeren. Hier kon Kees zijn vakkennis ten volle benutten. Het
was dan ook prachtig om te zien hoe leden die 30 à 40 jaar fuchsia’s hadden bij Kees om raad
kwamen vragen. Want de slogan was: Als Kees het niet weet dan weet niemand het.
 
Ook fungeerde Kees binnen onze vereniging als hoofdkeurmeester van nieuwe fuchsia’s.

Ikzelf heb eens de eer gehad om tijdens zo’n keuring een dagje met Kees mee te mogen lopen. Tijdens zo’n dag denk
je: "Wat weet ik eigenlijk toch weinig van fuchsia’s". Hier zag je de vakkennis van Kees op en top. Met een engelen-
geduld probeerde hij je het wel en wee van een fuchsiakeuring bij te brengen. Aan het einde van zo’n dag weet je
toch iets meer van fuchsia’s af.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees, de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden is jou heel veel dank verschuldigd.
 
Rust in Vrede.
 
 
Nu moeten we toch weer over tot de orde van de dag en is er ook iets positiefs te melden.
Zoals jullie weten treedt Huub Steeghs na 10 jaar hoofdbestuurslid te zijn geweest in de jaarvergadering van april af.
Het goede nieuws is: we hebben misschien voor Huub een plaatsvervanger gevonden, in de persoon van Coen Bak-
ker, lid van regio 11.
Toen ik Coen benaderde voor deze bestuursfunctie wilde hij wel wat bedenktijd, en hij zou graag, voor hij een beslis-
sing nam, een bestuursvergadering bij willen wonen om de sfeer te proeven. Mijn antwoord hierop was: “Dat komt
goed uit Coen, want we hebben over twee dagen vergadering en daar wil ik je graag voor uitnodigen”. Inmiddels
heeft Coen op 17 februari onze vergadering bezocht en ik heb er het volste vertrouwen in dat Coen Bakker toe zal
treden tot het hoofdbestuur van de NKvF.
 
Er gaat voor ons een mooie tijd aanbreken want de lente is in aantocht. Het is nu ik dit schrijf nog -5 tot -8 graden
Celsius, maar als deze Fuchsiana bij u in de bus valt hoop ik dat het lentezonnetje schijnt.
 
Cor van Empel.
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Van de redactie

Hoe vaak ik met het schrijven van dit stukje “Van de re-
dactie” mijn hersenspinsels met u gedeeld heb weet ik
niet meer. Wel weet ik dat dit de laatste keer zal zijn dat
ik u vanaf deze plek lastig kom vallen. Na ongeveer 8 jaar
met veel plezier in de redactie van Fuchsiana te hebben
gezeten, ben ik tot de conclusie gekomen, dat mijn houd-
baarheidsdatum binnenkort wordt overschreden. Het
bruist en borrelt namelijk niet meer in mijn hoofd van de
nieuwe ideeën, terwijl dat wel nodig is om het redactie-
werk van een kwaliteitsblad als Fuchsiana goed te kun-
nen blijven doen. Op de automatische piloot kun je dit
werk naar mijn mening niet naar behoren verrichten. Een
dergelijke werkwijze zal ten koste gaan van de zorgvuldig
opgebouwde kwaliteit van dit blad en dat kan nooit de
bedoeling zijn.
 
    Met gemengde gevoelens neem ik binnen afzienbare
tijd afscheid van het huidige redactieteam, bestaande uit
één vrouw (Ria Nauta) van Venus en twee mannen
(Sjaak Loef en ondergetekende), komende uit verschillen-
de delen van Mars.

Op de automatische piloot kun je dit werk
naar mijn mening niet naar behoren ver-
richten. 

Drie totaal verschillende karakters welke op wonderbaar-
lijke wijze zonder al te veel strubbelingen verschillende
inzichten in een positief compromis weten om te zetten.
Eindredacteur Sjaak is in de redactie het serieuze anker-
punt die de meest vreemde proefballonnetjes van Ria en
mij in goede banen weet te leiden.

Wederzijds respect en de nodige humor zorgen voor een
werkzame, vruchtbare en democratische samenwerking
die uiteindelijk elke twee maanden resulteert in het
prachtige blad Fuchsiana, dat door de leden van NKvF
zeer op prijs wordt gesteld.
 
    Eén van de hoogtepunten voor mij tijdens mijn perio-
de in de redactie was het omvormen van Fuchsiana van
A5 formaat naar de huidige Fuchsiana in A4 afmeting.
Dat ging destijds niet zonder slag of stoot. De redactie
ondervond de nodige weerstand tegen dit toch wel in
veler ogen rigoureuze plan. Gelukkig hebben we doorge-
zet en zag de eerste Fuchsiana in het nieuwe formaat in
augustus 2013 het levenslicht. Nadien hebben we voort-
durend kleine verbeteringen doorgevoerd en is Fuchsiana
geworden zoals het er nu uitziet. Een eigentijds zeer ver-
zorgd magazine, gedrukt op stevig glanzend papier met
iedere keer praktische informatie, regionieuws, mooie
leerzame artikelen en prachtige foto’s in een hoge resolu-
tie.
        
    Denkt u dat u de frisse wind bent die de opengevallen
plek in de redactie kunt innemen, ga dan de uitdaging
aan! Neem contact op met:
Sjaak Loef, e-mail: sjaak.loef@gmail.com of tel.: 0182
649120.
 
Uiteraard kunt u in eerste instantie één of meerdere re-
dactievergaderingen vrijblijvend bijwonen om het redac-
tieteam te leren kennen en de onderlinge sfeer te proe-
ven.
    
Dominicus Bergsma, secretaris redactie Fuchsiana.

F. loxensis                                                                                                                                          Foto: Henk Hoefakker 
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Het hoofdbestuur doet hierbij een eerste oproep om, in het kader van de Vriendendag, deel te nemen aan de foto-
wedstrijd. De Vriendendag zal gehouden worden op zaterdag 25 augustus 2018 bij kwekerij Zeelenberg in Dongen.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën:
-- >  Close-up fuchsiabloemen
-- >  Algemeen fuchsia’s
 
Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen kunt u uw foto’s uiterlijk 31 juli 2018 aan onderstaand e-mailadres
opsturen. Als u nog analoog fotografeert, graag het negatief en een afdruk inzenden. Vergeet niet uw naam en adres
en de naam van de fuchsia of het onderwerp te vermelden. We begrijpen dat de uiterste inzenddatum erg vroeg is
om mooie foto’s te maken. Natuurlijk kunt u altijd putten uit uw fotoarchief van voorgaande jaren.
 
Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen voor de mooiste twee foto's uit beide categorieën, met de Mieke Meur-
sing bokaal als 1e prijs in de categorie algemeen. Net als in 2017 zullen de winnende foto's bepaald worden door het
publiek tijdens de Vriendendag.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het formaat 20x30 cm. De afdrukken kunt u na afloop van de Vrienden-
dag meenemen of ze worden u later toegestuurd.
 
Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde afdrukformaat hebben. Dit wordt veroorzaakt door
de ingestelde beeldverhouding op uw camera. Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is het van groot
belang uw camera, indien mogelijk, in te stellen op beeldverhouding 2:3. Raadpleeg voor het instellen van deze
beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera.
 
De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in Fuchsiana
of op de website, worden gebruikt. Door deelname verklaart u hiermee akkoord te gaan.
 
De adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD  Bergambacht
penningmeester@nkvf.nl

Fotowedstrijd Vriendendag

Gevraagd

Onze ledensecretaris, Tiny van de Sande, is op zoek naar:
 
Fuchsiana nummer 2 uit 1967.
 
De volgende kleurenplaten uit de Fuchsiana's van de volgende jaren:
 
1974, nummer 3, 'Oranje van Os'.
1981, nummer 1, 'Beth'.
1985, nummer 6, 'Berba'.
1996, nummer 5, 'Cambridge Louis'.
 
De eindredactie van Fuchsiana is op zoek naar de volgende edities van Fuchsiana:
 
2009, nummer 3 (juni).
2010, nummer 1 (februari).
2011, nummer 5 (oktober).
2012, nummers: 2 (april), 3 (juni) en 4 (augustus).
 
Heeft u één of meer van deze Fuchsiana's en/of kleurenplaten en u kunt deze missen dan verzoeken wij u contact op
te nemen met respectievelijk Tiny van de Sande en de eindredactie. Zie voor telefoonnummers en/of e-mailadressen
het colofon op pagina 4.
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In Memoriam Kees Spek

Veessen, 19 augustus 1952                                   In Memoriam                           Zwolle, 17 februari 2018    
 
                                                                               Cornelis Spek
 
                                                                                      Kees
 
Een goede fuchsiavriend is heengegaan. Op maandag 19 februari kregen we bericht dat Kees Spek was overleden.
Tijdens de HB vergadering op zaterdag 17 februari vroegen we ons nog af hoe het met Kees zou zijn. Enkele
weken hiervoor hadden we nog redelijk positieve berichten ontvangen. U kunt begrijpen dat we schrokken toen we
maandag 19 februari het bericht kregen dat hij was overleden.
Kees is in 1987 lid geworden van de NKvF en heeft aan vele shows en bijeenkomsten van de NKvF zijn medewer-
king verleend.
Zelf was ik al enkele jaren met fuchsia’s bezig. Maar toen ik in 1988 bij Kees op één van zijn open tuindagen kwam,
heeft hij mij overgehaald om lid te worden van de NKvF. Enkele jaren later vroeg ik hem of hij keurmeester wilde
worden bij de nieuwighedenkeuring. Hij bedankte hiervoor omdat hij bang was dat veredelaars hem er op aan zou-
den kijken als hij inzendingen zou afkeuren wat zijn bedrijf dan zou kunnen schaden.
Toch was hij kritisch als ik goedgekeurde of genomineerde planten bij hem afleverde. Elke plant werd aan zijn ken-
nersogen onderworpen en van commentaar voorzien.
Zelf liet ik mijn niet goedgekeurde planten nogmaals door hem van commentaar voorzien. Meestal was hij het wel
met de uitslag eens maar ook kwam het regelmatig voor dat hij een andere mening was toegedaan.
Later, toen hij met zijn bedrijf gestopt was, heb ik hem opnieuw gevraagd om keurmeester te worden, wat hij toen
wel wilde doen. Ik denk dat de andere keurmeesters veel van hem hebben geleerd en dat zij met andere ogen naar
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de inzendingen zijn gaan kijken.
Maar wie kent Kees ook niet als de Fuchsiadokter tijdens de Vriendendagen waar men met alle soorten vragen bij
hem terecht kon. Was het over het opkweken of had men een ziekte in de planten, Kees had hier meestal wel een
oplossing voor.
Wij schrokken dan ook toen we ruim een jaar geleden hoorden dat zijn ziekte opnieuw de kop had opgestoken en
dat hij verstek moest laten gaan bij de Vriendendagen en de keuringen. Toch bleef hij tot het einde optimistisch
over zijn ziekte en hoopte hij toch op herstel. Daarom kwam het bericht van zijn overlijden heel onverwacht.
Kees, bedankt voor wat je voor ons gedaan hebt en wij wensen Gerrie en verdere familie heel veel sterkte toe met
dit verlies.
 
Namens het hoofdbestuur,
 
Jan de Groot
 
Voorzitter UTC

                                   Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet, Hij redt het niet.
                                   Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet.
                                Toch ben je dankbaar voor zijn einde, dat na zoveel moedig strijden kwam.
                                      Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam.
 
Wij willen u heel hartelijk danken voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden en op de dag van de
begrafenis van mijn lieve Kees en onze zorgzame Vader en onze liefste grappigste Opa.
Het heeft ons enorm goed gedaan.

Een fuchsiagroet van Gerrie Spek-Hofmeijer, Kinderen & Kleinkinderen.
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Alweer de fuchsiagalmijt

In het laatste Fuchsia en Pelargonium bulletin van de
SNHF (Societé Nationale d'Horticulture de France) stond
een lang artikel over de fuchsiagalmijt van Alain Le Borg-
ne, lid van Eurofuchsia en de SORAF. Daarin werd de
stand van zaken in de diverse landen aangegeven. Ook
een aantal manieren om de galmijt te bestrijden of de
schade ervan te beperken werd beschreven. De belang-
rijkste bevindingen die in het artikel worden vermeld,
vooral uit Frankrijk en Engeland, wil ik hieronder met u
delen.
 
1. Stand van zaken in Frankrijk.
 
"In de buurt van Nantes zijn er grote problemen. Alle ma-
gellanica's zijn aangetast behalve
F. magellanica "Genii" en F. magellanica "versicolor".
Planten tot de grond toe afknippen helpt niet. De planten
kwamen snel terug maar de fuchsiagalmijt ook.
Afgelopen jaar was 'Lady Boothby' aangetast. De eerste
aangetaste loten werden afgeknipt. Dit jaar is hij 'gezond'
gebleven. Dit jaar geeft ook "Floralies de Nantes" op en-
kele jonge scheuten symptomen. Ook deze misvormde
scheuten zijn weggesnoeid. De rest van de plant is zon-
der zichtbare aantasting gebleven. Aldus Mary Fruneau.
Lopend langs de Cotentin werd ik, Claude Ferry, onaan-
genaam verrast om weer zwaar door fuchsiagalmijt aan-
getaste planten te zien. Afgelopen jaar was er weinig
schade dus men zou kunnen denken dat de bedreiging
minder werd, maar dat is niet het geval. De Fuchsia ma-
gellanica var. gracilis  is heel vaak ernstig aangetast. "Mij
is opgevallen dat op twee struiken enkele meters van el-
kaar maar gescheiden door een muur, de één buiten de
muur volledig schoon was maar die binnen de muur ern-
stige symptomen vertoonde. "Whiteknights Pearl", die
tegen een muur in de volle zon stond was zwaar aange-
tast, terwijl hetzelfde ras in dezelfde tuin vrij was. De
warmte blijkt de vermeerdering van de galmijt te stimule-
ren. In de Cotentin schijnen de fuchsia's 'Corallina', 'Tom
West', 'Lena', F. regia ssp. reitzii en F. magellanica var. 
tricolor echter goed bestand tegen aantasting". Aldus
Claude Ferry.
In het algemeen kun je zeggen dat de situatie in Frank-

rijk zich in slechte zin ontwikkelt. Op plaatsen waar de
galmijt zich heeft gevestigd breidt hij zich ook uit.
 
2. De situatie in Engeland.
 
Deze werd in het artikel toegelicht door Peter Holloway
van de BFS (=British Fuchsia Society). De situatie is hier
niet beter dan in Frankrijk. De galmijt is de zuidkust van
Engeland binnengetrokken van Kent tot aan Cornwall en
langs het Kanaal.
 
Op het eiland Wight zijn alle fuchsia's aangetast door de
fuchsiagalmijt. Ook vertonen de fuchsia-hagen in open-
baar groen vaak ernstige symptomen maar de plaatselij-
ke instanties hebben geen geld om actie te ondernemen.
De DEFRA, vergelijkbaar met onze NVWA (Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit) bekommert zich niet om de
problemen van amateurtuinders.
 
Dus concreet: er zijn bezuiden de lijn Bristol-Londen ver-
scheidene brandhaarden. Alles wat we kunnen doen is ie-
dere dag waakzaam zijn en misvormde takken verwijde-
ren. We hebben nu eenmaal fuchsiagalmijt in Engeland
en we moeten eenvoudigweg proberen het zoveel moge-
lijk onder controle te houden met de beperkte bestrij-
dingsmiddelen die oorspronkelijk niet zijn ontwikkeld om
tegen de galmijt effectief te zijn. Sommige proeven met
een aerosol "Chicken Mite" hebben redelijke resultaten
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gegeven om te helpen de uitbreiding van de galmijt in
bepaalde regio's in Zuid-Engeland te beperken.
In Engeland heeft men nog meer geëxperimenteerd.
Op de website van David Clark (www.fuchsiaclark.com)
wordt daar uitgebreid verslag van gedaan. Het basisprin-
cipe van de warmwater-behandeling die hij voorstelt is
als volgt: Dompel in oktober of november dat deel van de
fuchsia-plant (in pot) boven de grond onder in water tus-
sen de 44 en 48 graden Celsius gedurende een paar se-
conden. De meeste insecten, larven en eieren worden
door de plotselinge temperatuurverandering gedood. Ik,
David Clark, heb deze operatie uitgevoerd op al mijn
geïnfecteerde planten en geen enkele plant heeft in 2017
een fuchsiagalmijt-aantasting gehad. Hij wil nu in 2018
aangetaste planten, die buiten staan, in september/okto-
ber tot de grond toe afknippen en vervolgens de overge-
bleven mijten verrassen met een warme douche.
 
Mick Poultney, ook uit Engeland, experimenteerde met
minerale olie die wel in de fruitteelt wordt gebruikt (zie
www.shieldyouryield.co.uk). Hij nam 3 gezonde planten

en plaatste deze onder een struik, die aangetast was
door fuchsiagalmijt. Steeds werd de helft van elke plant
bespoten met minerale olie, de andere helft werd niet be-
spoten, en dit gedurende 3 maanden. De drie planten
werden bovendien steeds geïnfecteerd met fuchsia-gal-
mijt. De planthelften die waren behandeld met minerale
olie vertoonden geen aantasting en de onbehandelde
helft vertoonde veel infecties.
Kortom, er lijken manieren, middelen, te zijn om in ieder
geval de effecten van galmijt-infecties te beperken.
 
Alain Le Borgne gaat in zijn artikel kort in op de situatie
in Nederland en Duitsland.
In beide landen (en in België) duikt de galmijt wel eens
op, maar uitbreiding is tot nu toe voorkomen. In een vol-
gend artikel ga ik wat uitgebreider in op de situatie in Ne-
derland en wat onze veredelaars eventueel zouden kun-
nen doen.
 
Gerard Rosema

Fuchsiagalmijt in Nederland, wat kunnen we doen?

Het is bekend dat de situatie in Nederland er ook niet
beter op wordt (zie vorige Fuchsiana's). Steeds vaker
steekt de galmijt de kop op. Tot nu toe is er redelijk ade-
quaat gereageerd, vooral door oplettende liefhebbers.
De vraag is hoe lang het nog tegen te houden is en hoe
kunnen we ons voorbereiden op een eventuele invasie?
Waarschijnlijk zijn er meer niet-NKvF-leden die fuchsia's
hebben dan leden. De kans is dus levensgroot dat het
een keer misgaat. Waarschijnlijk zullen we binnenkort
een gesprek hebben met een vertegenwoordiger van de
NVWA om de situatie te bespreken.
Wat kunnen we effectief doen om de galmijt te
bestrijden?
In het voorgaande artikel hebben we gezien dat er door
particulieren wel initiatieven worden genomen de fuchsia-
galmijt de baas te worden. Maar als de overheden onvol-
doende doen om de fuchsia's in tuinen en openbaar
groen aan te pakken blijft het probleem bestaan.
Misschien is het tijd, ook voor fuchsiakwekers, om na te
denken over manieren om planten uit te wisselen zonder
de galmijt te verspreiden:
- Uitwisseling van zaden (red. werkt goed voor botani-
sche soorten maar natuurlijk niet voor cultivars).
- Stekken ontsmetten (warmwaterbehandeling?) voordat
ze worden verstuurd?
 
Wat kunnen de veredelaars doen?
 
Toen men in 1981 de fuchsiagalmijt in San Francisco ont-
dekte was het al te laat om er iets tegen te doen. De gal-
mijt had zich in korte tijd over een strook van 900 km
langs de kust verspreid. Bovendien kwam men er achter
dat er geen goed middel was om de mijt te bestrijden.

Men heeft daarom voor een andere aanpak gekozen.
Dr. Peter Baye van de San Francisco Botanical Garden/-
Strybing Arboretum startte in 1993 een veredelingspro-
gramma met het doel om galmijt-resistente fuchsia's te
ontwikkelen, in eerste instantie met vooral Fuchsia
campos-portoi en Fuchsia glazioviana als één van de krui-
singsouders. Inmiddels heeft hij een hele reeks nieuwe
resistente cultivars ontwikkeld. Zie voor de hele lijst com-
pleet met gebruikte ouders: www.nwfuchsiasociety.com/
hybridized.htm.
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Misschien is het een idee om een aantal van deze culti-
vars te bemachtigen en met deze cultivars verder te gaan
veredelen (de stekken dan wel ontsmetten en eerst in
quarantaine plaatsen!).
Door de inspanningen van Peter Baye is de belangstelling
voor de fuchsia-liefhebberij in de VS levend gehouden.
Wij zouden op de ontwikkelingen in West-Europa vooruit
kunnen lopen door van zijn kennis gebruik te maken.
In San Francisco heeft men onderzoek gedaan en gege-
vens verzameld over resistentie van fuchsia's, vooral bo-
tanische, tegen de fuchsiagalmijt.
Men maakt een onderscheid tussen resistent (R) en im-
muun (I).
Resistent betekent: de galmijt tast de plant wel aan maar
de schade blijft beperkt en de sierwaarde wordt nauwe-
lijks aangetast.
Immuun betekent: er kunnen wel galmijten op de plant
worden aangetroffen, maar er worden geen gallen ge-
vormd; er wordt weinig of geen schade waargenomen.
Hieronder volgt een aantal gegevens over species:
 

 
SECTIE FUCHSIA:
 
De volgende soorten zijn resistent:
F. ayavacensis       F. gehrigeri
F. cinerea              F. loxensis
F. crassistipula       F. nigricans
F. decussata          F. petiolaris
F. dependens        F. venusta
 
De volgende soorten zijn immuun:
F. boliviana (alba)  F. rivularis ssp. rivularis
F. canescens         F. simplicicaulis
F. denticulata        F. sylvatica
F. hirtella              F. vulcanica
F. mathewsii

 
NIET resistent zijn:
F. triphylla            F. sanctae-rosae
F. harlingii            F. scabriuscula
F. andrei              F. sessisifolia
F. hartwegii
 
SECTIE QUELUSIA:
 
Resistent zijn:                       Immuun zijn:
F. alpestris                              F. brevilobis
F. coccinea                              F. campos-portoi
F. regia ssp. reitzii                    F. glazioviana
F. regia ssp.serrae                    F. hatchbachii
                                              F. regia ssp. regia
 
NIET resistent is:
F. magellanica
 
Immuun zijn verder: 
F. excorticata, F. paniculata, F. splendens en alle enclian-
dra's.
 
Resistent zijn verder:
F. arborescens, F. jimenezii, F. procumbens, F. fulgens en
van de HEMSLEYELLA-sectie: F. membranacea en
F. tilletiana
 
Cultivars waarvan men weet dat ze immuun zijn,
zijn:
'Tangerine' (F. splendens var. cordifolia x onbekend)
'Space Shuttle' ('Speciosa' x F. splendens)
'Lechlade Gorgon' (F. paniculata x F. arborescens)
'Fanfare'
'First Succes' (F. splendens x F. paniculata)
'Carnival'
 
Cultivars, waarvan men weet dat ze (zeer) gevoe-
lig zijn voor de galmijt:
'Black Prince', 'Display', 'California', 'Swingtime', 'Leverku-
sen', 'Voodoo', 'Beacon', 'Vienna Waltz', 'Bon Accorde'
(extreem gevoelig), 'Bicentennial'.
 
Het bovenstaande is grotendeels overgenomen van:
www.nwfuchsiasociety.com/resistant.htm.
 
Ik zou zeggen: veredelaars, maak gebruik van de be-
schikbare kennis en kruis vooral met immune en/of resis-
tente ouders of cultivars, waar op grond van de krui-
singsouders resistentie of immuniteit in aanwezig zou
kunnen zijn.
 
Gerard Rosema
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)
 

Botanische groep. 
 
De botanische groep is inmiddels op 24 maart bijeengeweest in De Bilt. Op de agenda stond o.a. 

Verzorging van verschillende species. Sommige species vragen een andere verzorging en potgrond 
samenstelling. Door ervaringen uit te wisselen en vast te leggen hopen we dat we nog betere planten 
kunnen kweken. 
 
Volgende vergaderingen: 
 
26 mei 2018 bij de heer G. Rosema, Harmelerwaard17a, 3481 LC Harmelen, tel. 0348-442965. 
1 september 2018 bij de heer H. Westerhuis, Rheden. 

 
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep (WSG). 
 
De eerst volgende vergadering is op 14 april 2018 bij Kwekerij van der Velde, Borchgraverweg 3a, 

8181 RW Heerde. Tel. 0578-695727, aanvang 10.30 uur. 
 
Begeleidingscommissie Keuringen (BCK). 
 
Op 27 januari is de BCK bij elkaar geweest om de keuringen van 2017 te evalueren en afspraken te 
maken voor de keuringen van dit jaar. 
We hebben twee personen bereid gevonden om de bestuurstaken binnen de BCK op zich te nemen. 

Tony Verschoor wil de taak als voorzitter op zich nemen, terwijl Lisanne Boom het secretariaat voor 
haar rekening wil nemen. Tony heeft vorig jaar proef gedraaid, Lisanne heeft de laatste twee jaar de 
administratie al verzorgd. 
Verder is Cor Boom voorgedragen als aspirant-keurmeester en hebben Gerard Rosema en Tony 

Verschoor zich opgegeven als reserve-keurmeester. 
  
Dit jaar zullen er twee keuringen worden gehouden mits er voldoende aanmeldingen zijn. 
 

 De eerste keuring is opzaterdag 28 juli 2018. 
 Aanvang keuring 10.15 uur, 
 planten inleveren vanaf 09.00 uur, 

 locatie: Wijkcentrum De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49 B,3732 HD De Bilt. 
     
 De tweede keuring is op zaterdag 25 augustus 2018. 
 Aanvang keuring 10.15 uur, 

 planten inleveren vanaf 09.00 uur, 
 locatie: kwekerij Zeelenberg tijdens de Vriendendag. 
 
Beschrijvingsgroep. 
 
Ook deze groep is op 27 januari bijeen geweest. Carry Hutten uit Lunteren is de beschrijvingsgroep 
komen versterken. Carry is al eerder lid geweest bij de Beschrijvingsgroep en heeft dus ervaring met 

het beschrijven van fuchsia’s. 
 
Er is afgesproken dit jaar alle planten die op de keuring genomineerd worden en de niet- 
genomineerde planten die door de veredelaar in omloop worden gebracht, te zullen beschrijven.  

 
Verder is afgesproken dat we de fuchsiadatabase van de NKvF zullen doorlichten op fouten. Er blijken 
verkeerde foto’s bij een aantal fuchsiabeschrijvingen te staan, maar ook diverse beschrijvingen 

kloppen niet. 
 
Wij willen dit jaar proberen om deze fouten in de database zoveel mogelijk te herstellen. 
In deze en komende Fuchsiana’s willen wij dan ook een lijst opnemen van fuchsia’s waarvan een 

goede foto bij de beschrijvingen ontbreekt. Het eerste lijstje vindt u op de volgende pagina. 
Bij deze willen wij dan ook een oproep doen: Heeft u deze fuchsia? Neem hiervan dan enkele foto’s, 
of heeft u foto’s van deze fuchsia, stuur deze dan op naar utc.voorzitter@nkvf.nl. 
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Beginnend bij de A gaat het om foto’s van de volgende fuchsia’s: 

 

Aart Verschoor 

Adrian Young 

Al Castro 

Al Stettler 

Airball 

Alameda 

Alberta Logue 

Albertus Lokhorst 

Ali  

Ali Baba 

Alice  

 

Alice Louise 

Alicia  

Alie Oosterveen 

Allegra  

Allison  June 

Alma Hulscher 

Almandin 

Alsace Lorraine 

Amazing Maisie 

Amelia Aobin 

American Beauty 

 

Amethyst 

Amethyst Fire  

Amy 

Amy Marie 

Andrea  

Andrew Hadfield 

Andrew Ryle 

Angel  

Anne  

Anneke Salluyts 

Anta Tamerus 

 

Apricose 

April Love 

April Showers 

Archiduchesse Marie Therese 

Ariel 

Ascot 

Atahualpa 

Atomic Star 

Australia 200 

Authentique 

 

 
 

Gerard Rosema, secretaris UTC.  

F. cinerea                                                                                                                                          Foto: Henk Hoefakker
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'Rufus', Nelson 1952 USA.  AFS nr.: 0177 
Afstamming: Onbekend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik herinner me 'Rufus' uit mijn collectie fuchsia's in de eerste helft van de jaren zeventig. Ik had
 
de plant onder de naam 'Rufus the Red', maar die toevoeging was natuurlijk overbodig omdat de
 
naam Rufus op roodharig slaat en met "the Red" er achter is het dubbelop. Toch moet de plant
 
met de verkeerde naam uit Engeland zijn ingevoerd, want Leo Boullemier wijst daar in zijn
 
Checklist al op. De Amerikaanse kweker Nelson bracht vanaf 1940 22 cultivars op de markt,
 
waarvan 'Rufus' zeker niet de minste is. Deze opgaande bossige fuchsia kan het hele seizoen
 
overvloedig bloeien met middelgrote enkele bloemen, die beschouwd worden als vrijwel
 
éénkleurig rood. Boullemier spreekt over Turks rood, maar wat ik mij daarbij in de huidige tijd
 
precies moet voorstellen is me niet duidelijk. Laten we maar aannemen dat het over hun vlag
 
gaat. Zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk geldt de plant als winterhard. 'Rufus' is
 
een fuchsia waar beginners mee kunnen lezen en schrijven, zoals ik dat in mijn begintijd ook
 
deed. Een kroonboompje is er gemakkelijk mee te vormen hoewel dat natuurlijk niet loont als de
 
plant in de volle grond staat en die kroon in de winter bevriest. Een plekje in helder licht of zelfs
 
de volle zon wordt door deze cultivar gewaardeerd. 'Rufus' werd in de vorige eeuw regelmatig
 
als zaadgever maar ook als pollendrager bij veredeling gebruikt.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Rufus' Foto: Coen Bakker



'Yolanda Franck' Foto: Sjaak Loef



'Yolanda Franck', Franck 1988 NL. AFS nr.: 2857.
Afstamming: 'Leverkusen' x ?

 
 
 
 
 
 
 
 
Martha Franck uit Noordwijkerhout, die deze aantrekkelijke fuchsia naar haar dochter noemde, 
 
was op twee manieren uitzonderlijk in de veredelingswereld. In de eerste plaats was ze een
 
vrouw en verreweg de meeste fuchsiaveredelaars zijn mannen. Verder was ze al bezig met haar
 
veredelingswerk zonder contacten te hebben met de fuchsiawereld, puur uit liefhebberij, mogelijk
 
geïnspireerd door wat in het familiebedrijf met dahliahybridisatie plaatsvond. Ze had mijn naam
 
als fuchsiaveredelaar gehoord en kwam op een mooie zomermiddag langs om te vragen of ik
 
naar haar werk wilde kijken. Ze had toen de zaailing, die 'Yolanda Franck' werd, al geselecteerd
 
naast een paar andere kruisingsresultaten. Ik kon het alleen maar met haar keuze eens zijn.
 
Uiteraard werd Martha lid van de NKvF en van onze Veredelingsgroep. Maar ik vraag me nog
 
steeds af of we haar veel hebben kunnen leren. Ze was gewoon een natuurtalent. 'Yolanda
 
Franck' toont de triphylla-afstamming van moederskant door veelvuldig in plaats van de normale
 
twee bladeren per stengelknoop er drie te hebben. Weliswaar is de vader onbekend, maar de
 
habitus van de plant geeft een hint naar bijvoorbeeld 'Speciosa'. De veelvuldig aanwezige
 
bloemen zijn levendig van kleur. De bloei is vroeg en langdurig. De enkele, wat afstaande
 
bloemen staan in paren in de bladoksels en dat kan er zes per stengelknoop opleveren. Deze
 
cultivar is opgaand en zelfvertakkend en levert zo een stevige plant voor een plaats in helder
 
licht of de volle zon.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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“On”kruiden. 11. Alliaria petiolata: Look-zonder-look

Look-zonder-look is een algemeen voorkomende tweeja-
rige plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Bin-
nen de kruisbloemenfamilie is de soort gemakkelijk te
herkennen aan zijn witte bloemen, zijn blad en zijn geur.
Volgens sommigen is de plant een- of tweejarig en vol-
gens anderen twee- of meerjarig. In principe is de plant
tweejarig, maar soms doet een enkele plant er een jaar
extra over om bloemen te krijgen, terwijl een ander
exemplaar uitgezaaid in een tuin, in vruchtbare grond en
zonder concurrenten in één jaar uitgroeit tot een volwas-
sen plant.
 
De favoriete standplaats is op vochtige, voedselrijke
grond in loofbossen, langs bospaden en beken, liefst
enigszins in de schaduw, dus vaak aan de zoom van par-
ken en bossen en in heggen. Zoals Dodonaeus zei: “Dit
cruyt wast gheerne in neere ongheboude plaetsen/gelijck
aen die canten van den beempden ende van vochtige
velden/ somtijts oock aen die tuynen ende mueren”.

Look-zonder-look                                  Foto: Henk Hoefakker
 
Zoals bij alle kruisbloemigen hebben de bloemen vier
kroonbladeren. Bij deze soort zijn ze 2 keer zo groot als
de kelkbladeren. De bloemen zijn zo’n 0,5 cm tot bijna 1
cm in doorsnee. Ze staan in eind- en okselstandige tros-
sen. De bloei is van april tot juni. Na de bloei vormt zich
een tros lange 2 tot 7 cm lijnvormige houwen (ongeveer
2 mm breed) die schuin rechtop staan aan korte afstaan-
de stelen.
De bladeren aan de voet van de plant zijn langgesteeld,
niervormig stomp en grofgezaagd, de hogere bladeren
zijn aan de voet ingesneden of gelobd, driehoekig tot
langwerpig en grof getand. De plant wordt 20-100 cm
hoog.
Maar het belangrijkste kenmerk is dat er bij het wrijven
van het blad een sterke knoflook- of uiengeur vrijkomt.
 
De naam Alliaria, voor het eerst gebruikt door Fuchs,
slaat daar dan ook op, want die is afgeleid van het Latijn-
se Allium: de ui, of de wat vroeger gebruikte naam, look
of knoflook. Overigens zijn het niet alleen de bladeren die

de uiengeur verspreiden, maar ook de zaden en wortels
doen dat. Ook Dodonaeus kent de plant al onder de
naam ‘Loock sonder loock’. Hij schrijft: “Dit cruydt wort
nu ter tijt in Latijn geheten Alliaria ende Alliaris: in Neer
Duytsch Lock sonder lock al oftmen in Latijn Allium non
bulbosum seyde: in Francoys Alliayre: in Hooch Duytsch
Knoblauchkraut, Leuchel ende Salzkraut”.
 
Ook de Nederlandse naam Look-zonder-look geeft heel
goed aan dat de plant naar knoflook ruikt, zonder ook
maar iets op een ui of een andere alliumsoort te lijken.
Zoals hierboven blijkt werd hij ooit als Allium non
bulbosum beschreven, ofwel een ui zonder bol. In het
Duits heet hij Knoblauchrauke of -kraut. In de eerste
Heukels heet hij officieel Alliare officinalis. De tweede
naam officinalis geeft weer dat de plant als geneeskundig
kruid werd toegepast. In deze oude Heukels staat ook
dat hij daarvóór was ingedeeld bij het geslacht Raket
(Sisymbrium) met als Latijnse soortnaam alliaria. Vandaar
dan ook een oude benaming Witte steenraket.
De huidige Latijnse soortnaam petiolata betekent: van
bladstelen voorzien en duidt op het bezitten van bladste-
len die bij de Alliumsoorten niet voorkomen.
 
Look-zonder-look is ook prima in de keuken te gebruiken.
Zoals ook Dodonaeus zegt: “Maer in de spijse en met de
gesauten Visschen worden de bladeren van dit cruydt
ghestooten oft met andere saucen somtijts in stede van
Gemeyn Loock oft Das Loock gegeten”. Ze smaakt en
ruikt naar look terwijl het niet die vervelende “bijkomstig-
heden” van knoflook heeft. Je kunt je gerechten er dus
heel fijn mee kruiden. Ook in salades is het goed te ge-
bruiken. Het heeft niet alleen een knoflookaroma, er zit
zelfs ook nog een mosterdsmaak aan. Vandaar ook de
Engelse naam Garlick-mustard. Het werd vroeger heel
veel in de keuken gebruikt, met name onder de armere
bevolking, als vervanger van het echte look. Vandaar ook
de naam Poor man’s mustard, dat is Arme lui’s mosterd.
 

Look-zonder-look                                  Foto: Henk Hoefakker
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Look-zonder-look                                  Foto: Henk Hoefakker

In de volksgeneeskunde werd van het kruid wel een af-
treksel gemaakt voor de behandeling van astma. Het was
ook geschikt om diarree en darmcatarre te stoppen. Pa-
rasieten konden uit de ingewanden worden verdreven.
Als Herba Alliariae werd het vroeger in de apotheek ge-
bruikt als middel om zweren te doen doorbreken, maar
ook als urine- en zweetafdrijvend middel.
Ondanks de minder prettige geur komen er veel bijen op
de bloemen af. Desondanks is er meestal sprake van zelf-
bestuiving. Deze plant is een waardplant voor de rups
van het oranjetipje en het klein geaderd witje.
De plant komt algemeen voor en zijn favoriete stand-
plaats is op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen,
langs bospaden en beken, liefst enigszins in de schaduw,
dus vaak aan de zoom van parken en bossen en in heg-
gen.
 
Henk Hoefakker
 

 

 
 
 

 
 

 
 

          
 
 

         Vriendendag 2018 

 

Beste fuchsiavrienden, 

 
Als ik dit stukje schrijf sneeuwt het buiten en lijkt het wel of het nog Kersttijd is, maar we zitten al 

weer drie weken voordat de lente begint op 21 maart. 
De planten beginnen al weer flink te groeien en over twee maanden gaan onze fuchsia’s weer naar 

buiten. 
 

Veel van onze leden hebben al hun programma gemaakt voor de komende zomer. 

En een bezoek aan onze Vriendendag op 25 augustus bij kwekerij Zeelenberg staat daar zeker in 
vermeld. 

 
In de Fuchsiana van februari heb ik aangegeven dat er zich nog geen opvolger gemeld heeft voor 

het organiseren van onze Vriendendagen, maar ik kan u wel mededelen dat er een opvolger voor 

mij komt en wel Coen Bakker uit IJmuiden. 
Hij zal dit jaar alvast mee helpen om dit dan volgend jaar van mij over te nemen.  

 
 

De voorbereidingen lopen goed 
en in juni hopen wij jullie het 

definitieve programma weer te 

kunnen presenteren. 
Verschillende contacten zijn 

weer gelegd met deelnemers 
en standhouders. 

De planten bij kwekerij 

Zeelenberg staan er al weer 
uitnodigend bij en zij zullen 25 

augustus een prachtige 
fuchsiashow presenteren in 

hun tuin. 

 
 

Vriendendag 25 augustus 2018
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Diverse standhouders hebben reeds toegezegd om dan aanwezig te zijn. 
Zoals onze HB-stands en de UTC-stands. De UTC-leden willen een workshop geven over veredelen, 
de winterharde en de botanische fuchsia’s. 
 

Binnen zal er doorlopend door de UTC een diapresentatie getoond worden over Botanische 
fuchsia’s. 
 

Ook onze fuchsiadokters Tony Verschoor en Cees v.d. Berg zullen u weer vertellen hoe een en 
ander gedaan kan worden om je planten gezond te houden en ziektes te bestrijden. 
 

Groei en Bloei Breda zal zich deze dag presenteren met een stand over bloemschikken en in de 
winkel zal op een televisiescherm uitgebreid informatie worden gegeven over hun buitenlandse 
reizen, bloemschikken, PR en excursies, enz. 
 

Zo ook mevrouw Van Drie uit Amersfoort met een stand over allerlei zelf gemaakte jam en 
snoepjes. Zij was ook aanwezig bij onze jubileumshow te Utrecht in 2015. Mooie stand. 
 

Verder zijn we nog in overleg met de Pelargoniumvereniging, de Orchideeënvereniging, 
Kuipplantenvereniging, Rotsplantenvereniging, Cactus- en vetplantenvereniging, een 
tomatenbedrijf en nog met een mandenvlechter. 
Hopelijk kunnen we deze straks aan onze standhouders toevoegen. 

 
Tevens hebben we een optie op twee 
tuinen in Dongen waar we een bezoek 

aan willen brengen. We hebben 
hiervoor een paardentram met twee 
Friese paarden vastgelegd om het 

vervoer te verzorgen naar een van 
deze tuinen die dan open tuin houdt 
voor onze fuchsiavrienden. 
 

 
Het belooft weer een mooie dag te 
worden die we samen met regio 23 

en kwekerij Zeelenberg gaan 
verzorgen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

     Paardentram van stalhouderij Haflihuif te Den Bosch 
Voor meer informatie: 
 

Tiny van de Sande, ironka@home.nl,  tel.: 0411631591 
Coen Bakker,  coen.bakker@quicknet.nl, tel.: 0255535007 
Jos Verwijmeren, jjverwijmeren@casema.nl, tel.: 0765412419 
Huub Steeghs, huub.steeghs@hetnet.nl, tel.: 0774672339 
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Product of Holland CCXIV

't Is me het jaartje wel: na de griep, die door de griepprik
niet te voorkomen was en nu begin maart dreigende
strenge vorst, terwijl de winter zich eerder voor lentelief-
hebbers van zijn prettigste kant liet zien.
Nog nooit hadden we hier half februari zoveel bloeiende
planten in de tuin. In struikvorm natuurlijk winterjasmijn,
maar ook de heerlijk geurende winterbloeiende kamper-
foelie en de nog steeds bloeiende Prunus autumnale. Op
de grond bloeien natuurlijk sneeuwklokjes maar ook
vroege crocussen, winteraconieten, lenteklokjes, sneeuw-
roem en zelfs narcissen en hyacinthen. Op een beschut
plekje zag ik ook een bloemetje van de maagdenpalm.

Fuchsia 'Rosea'                                         Foto: H.J. de Graaff

De camellia's in de volle grond hebben al gesprongen
knoppen, maar ik houd mijn hart vast over wat daar van
terecht zal komen door deze late overval van Vadertje
Vorst.
 
In de kas valt het nog tegen, maar ik werd aangenaam
getroffen door de kleine oh zo elegante bloemetjes van
'Rosea' en ik begreep weer waarom ik zo'n kleine veertig
jaar geleden er beslist mee wilde kruisen.

Natuurlijk was de roodpaarse kleurstelling voor fuchsia-
veredeling geen aanbeveling, maar ik wist dat naast de
rood-paarse magellanica-ouder ook F. lycioides als ouder
mee had gedaan, met bloemetjes in minder dominante
rose tinten.
Direct werken met F. lycioides ging toen nog niet, omdat
we die species in Nederland toen nog niet bezaten. Later
toen dat wel het geval was bleek het ook nog een lastige
kruisingsouder te zijn. 'Rosea' kwam met een aantal an-
dere fuchsia's naar Nederland via een Chileense relatie
van de heer Bruijning uit Nuenen.
Eén van die planten droeg de naam F. rosea, een syno-
niem voor F. lycioides uit 1802 (Ruiz en Pavon).
 
Zoals ook bij een eerdere zogenaamde F. lycioides bleek
het hier weer om een hybride met F. magellanica te
gaan. Naar verwachting en ook door latere kruisingsproe-
ven in Engeland aangetoond, bleek de valse F. lycioides 
van de heer Bruijning F. lycioides als moeder te hebben
en F. magellanica als vader. ‘Rosea’, want zo noemden
we deze cultivar die geen species bleek te zijn, toonde
zich als zaadgever uiterst vruchtbaar, zo zelfs dat ik de
plant gebruikte om de fertiliteit van zaailingen (meestal
primaire kruisingen) te testen. Volgens de gegevens van
Frans Peeters werd de plant tot 2007 64 keer met succes
als zaadgever gebruikt, maar slechts 2 maal als vader-
plant.
 
Mijn eerste successen met 'Rosea' behaalden op de N.T.
'85 te Zeist het Getuigschrift van Verdienste van de VKC
bij de zelfde keuring waar Henk Waldenmaier een begin
maakte met zijn WALZ-muziekinstrumentenserie, waaron-
der 'WALZ Tuba'. Ik gebruikte voor alle toen ingezonden
'Rosea'-zaailingen als vaderplant een kruising van 'Doro-
thea Flower' met 'Golden Glow', een zaailing die door de
VKC werd afgekeurd, maar wel als goede eigenschappen
kon bogen op een overdadige bloei en genen voor een
flink aantal kleuren. Zo was het niet verwonderlijk dat er
van de nog geen 20 nakomelingen van deze kruising er
uiteindelijk 13 werden goedgekeurd. Toen was het op. Bij
een herhaling van de zo succesvolle kruising kon ik niets
nieuws meer ontdekken. Mijn belangrijkste doel met het
kruisen met 'Rosea' was uiteraard het kweken van klein-
bloemige cultivars en dat lukte wonderwel. Namen als
'Madurodam' en 'Petite Fleur' getuigen daarvan. De
meest succesvolle van het stel is waarschijnlijk 'Pink
Rain', die vooral in de Verenigde Staten, waar men ge-
wend was aan groot en dubbelbloemig, veel aandacht
kreeg ook omdat het ook nog een echte hangfuchsia
was. Aan zo'n verandering waren ze daar wel toe.
 
27 februari 2018                                   H.J. de Graaff.
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April 2018 
 
Overleden: 
 

De heer L. Burger   Bergambacht 
De heer L. Castelein   Haarlem 

De heer E.J.M. Lanphen   Nijbeets 

 
Nieuwe leden: 
 
De heer van den Burg   Roelofarendsveen 

Mevrouw K. Postema-van Essen  Garderen 
Mevrouw R. Visser    Huizen 
De heer L. Vuegen   Tessenderlo 
 

 
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'syear runs from 1 Januaryto 31 December. Membership fee € 27.50 per year. 
Roommates andyouth members to 18 years € 13.75 per year. Afternotification is sent a giro. 
Contributionforeign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 
 

 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

Ledensecretariaat

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het JUNI-NUMMER van 2018 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag 2 mei 2018 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of
e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

Inleveren kopij Fuchsiana
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 F. arborescens                                 F. macrostemma                             ‘’Dominiana' 

Een van deze kruisingen is de ‘Attraction’ (F. macrostemma x F. corymbiflora) met een bloem die een 
rode buis en kelk heeft en met een zwart paarse, enkele kroon.  

Uit F. spectabilis x F. serratifolia kwam de ‘Dominyana’ in 1852, een fraaie plant die afkomstig is uit 
Engeland en nog steeds in cultuur is. 

                                   

 

 

 

 

                           

                                                            'Attraction'  

Maar na deze korte periode is alles in nevelen gehuld. 

Het eerste, echte resultaat van betekenis was een cultivar met een witte kelk. Dit was namelijk de 
‘Venus Victrix’ van Gulliver uit 1842. Later werd dit resultaat overtroffen doordat er planten kwamen 

met bloemen die een rode kelk en een witte kroon hadden. 

De kwekers begonnen zich ook bezig te houden met het veredelen van dubbelbloemige fuchsia’s. 

In 1850 werden door de Engelse kweker Story twee dubbele fuchsia’s in de handel gebracht: de 

‘Duplex’ en de ‘Multiplex’. 

Die twee cultivars hebben niet lang bestaan. Twee jaar later kwam Henderson met zijn ‘Hendersoni’, en 

in 1853 kwam Turner met ‘Grandis’, weldra gevolgd door cultivars van Belgische en Franse oorsprong. 

Het begin van de fuchsiaveredeling (Deel 2)
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'Spectabilis’          ''Venus Victrix'  

In 1859 verscheen Victor Lemoine uit Nancy met zijn ‘Comte de Medici Spada’. 

Van toen af ging het snel vooruit en de verschillende Engelse en Franse veredelaars wedijverden met 
elkaar om de mooiste nieuwigheden te kweken. 
 

Maar hoe is die witte kroon ontstaan?  
Het antwoord daarop schijnt moeilijk te geven te zijn, maar in 1855 kwamen, nagenoeg tegelijkertijd en 
door verschillende kwekers, diverse fuchsia’s in de handel met een witte kroon. 

In sommige gevallen werd de afkomst geheim gehouden, en in sommige gevallen was de witte kroon 
zo toevallig dat de kweker zelf niet wist waar hij vandaan kwam. 
Hoe het ook wezen mag, in 1855 werden door de heer Story zes cultivars in de handel gebracht met 
een witte kroon, en door de heren Lucombe en Pince twee cultivars. 

Behalve de witte kroon kwamen er ook bloemen met een gestreepte kroon in de handel, maar omdat 
deze niet zo geliefd waren verdwenen zij weer snel. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
'Bland’s New Striped'  Gewonnen door E. Bland in 1873 

 

25



Pas in 1865 kwam er een cultivar met een fraai gestreepte en dubbele kroon, de ‘Gypsy Queen’ van 
Bull. 
Andere opmerkelijke verschijningen waren de bontbladige fuchsia’s. 
 

De eerste kwam in 1853 in de handel, de ‘F. variegata’ uit België. 
Het is onbekend hoe deze plant ontstaan is, wellicht was het een verloping, maar het kan ook een 
bontbladige zaailing zijn, die een enkele keer wordt aangetroffen. 

 
De bladeren van de toenmalige bontbladige cultivars waren geel gevlekt met, meestal, onaantrekkelijke 
bloemen. Om die reden was de liefhebber in die tijd niet zo geïnteresseerd in deze cultivars, zodat ook 

deze planten weer verdwenen. 
 
Maar in 1872 kwam Thomas Miner met een zeer fraaie bontbladige cultivar die wel opviel, de ‘Sunray’. 
In de zon krijgen de bladeren een rode kleur, afgewisseld met geel, wit en groen. Ook deze cultivar is 

nog steeds in de handel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10 verschillende Fuchsia's, allen rond 1863 veredeld. 

      ~ * ~ 

Wat begon met twee species in Engeland, en niet te vergeten, in Amerika, Frankrijk en België, is in een 
relatief korte tijd uitgegroeid tot een enorme verscheidenheid aan cultivars. 

      ~ * ~ 

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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Fuchsia’s in Aquarel – 101 Aat van Wijk

‘Prinses Alexia’ Koerts 2003 NL.  AFS 7973; NKF 4977
 
Afstamming: ‘Rita Annie’ x ‘Prince Syray’.
Enkelbloemige fuchsia met enigszins afstaande bloemen. De plant is geschikt om er een struik of boompje van te
kweken in getemperd licht.
Voor het benoemen van een plant naar een lid van het koninklijk huis, in dit geval de dochter van koningin Máxima en
koning Willem-Alexander, heeft de kweker speciale toestemming verkregen.
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Kalender
 

  
April 2018 
 
07    NKvF, Ledenraadvergadering in Eemnes.
14    Regio 9, Noord-Holland Noord. Busreis naar de Fa. Zeelenberg en rondvaart in de Biesbosch.
14    Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
21    Regio 7, Veluwe. Lezing "Door Brits-Columbia en Alberta" door de heer R. Heij.
21    Regio 18, Delfland. Uitstapje met eigen vervoer naar tuin(en) in Midden-Brabant en bezoek aan kwekerij           
        Zeelenberg in Dongen.
28    Regio 11, Noord Holland Midden. Stekkenmarkt.
28 en 29   Regio 1, Friesland. Groen- en hobbymarkt.
 
Mei 2018 
 
05    Regio 6, Oost Gelderland. Stekkenbeurs.
05    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenruil te Leusden.
12    Regio 5, Twente-Salland. Stekkenmarkt.
12    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt bij tuincentrum TuineXtra te Noordwijk.
12    Regio 25, De Kempen. Stekkenruil.
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 bij Pinetum te Hilversum.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Middagexcursie naar museum "De Koperen Knop" in Hardinxveld-Giessendam.
26    Regio 25, De Kempen. Busreis naar "De Westlandse druif" in Monster.
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.
 
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.
04    Regio 19, Rotterdam e.o. Busreis met regio 17.
11 t/m 19   Florashow 2018 op het terrein van het Openluchtmuseum Ootmarsum.
11    Regio 18, Delfland. Busreis.
12    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Barbecue.
18    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
18    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
25    NKvF, Vriendendag bij kwekerij Zeelenberg in Dongen.
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September 2018
 
01    Regio 1, Friesland. Floraliakeuring.
01    Regio 8, Zuid-Gelre. Regiobijeenkomst.
08    Regio 18, Delfland. Stekkenkeuring.
15    Regio 9, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst en keuring wedstrijdplanten.
19    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenmiddag met beugelen in Heeze en inleveren wedstrijdplant.
22    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 2e contactmorgen.
24    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
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.
27    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. 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.
 
 

'Aladna's Waterval'                                                                                                                       Foto:  Thymen van Schaik
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Bonnie Lass’
2. ‘Frosted Flame’
3. ‘Brent Fielt’
4. ‘Celia Smedley’
5. ‘Viva Ireland’
6. ‘Hidden Treasure’

1 2 3

Uw oplossing vóór 2 mei 2018 zenden:
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen.
- óf per e-mail aan sjaak.loef@gmail.com.
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel wordt in directe samenwerking met de websitecommissie uitgebracht. Dat betekent dat u óf meespeelt
via dit blad óf u bekijkt alles nog eens goed op www.fuchsiavereniging.nl en maakt daar uw keuze. Uw oplossing kunt
u zowel per briefkaart als per e-mail inzenden.
 
Zoals u al gelezen kunt hebben in de Fuchsiana van oktober 2017 is de oplossing van fotopuzzel 84:
 
1. ‘Mood Indigo’,
2. ‘Remembering Claire’
3. ‘Waternymph’.
 
De winnaar van deze puzzel is mevrouw A. Brinksma-Rozenboom uit Zoetermeer.

Fotopuzzel 85
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Regiobladen en regionieuws

'Beltsjeblom' (Regio 1, Friesland) nr. 1: Sociaal jaarverslag over 2017. Voorjaarsvergadering op 24 maart 2018. -
Voorjaars-, Groen- en Hobbymarkt op 28 en 29 april 2018. Busreis op 27 juni 2018. Floraliaplant 2018 'Acclamation'.
Belevenissen tussen huis & heg en ver daarbuiten (26). Achter de heg. Op bezoek bij de fietsende reporter. Belangrij-
ke data 2018.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender 2018. In Memoriam mevrouw E. Workel--
Bebseler. Felicitaties voor diverse jubilarissen in de regio. Uitnodiging algemene ledenvergadering op 12 maart 2018.
Jaarverslag over 2017. 
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost-Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma 2018. Verslag en foto's Kerstmiddag. Uitnodiging
algemene ledenvergadering op 22 maart 2018. Afbeelding van de wedstrijdplant 'Frozen Tears'. 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 1: Uitnodiging ledenvergadering op zaterdag 17 maart 2018.
Agenda 2018. Notulen ledenvergadering 18 maart 2017. Jaarverslagen 2017. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 13 janu-
ari 2018. “On”kruiden: 47 Colchicum autumnale, Wilde herfsttijloos. Vogels deel 28 Tjiftjaf Phylloscopus collybita -
Zangers. Onlogische taal. 20 kamerplanten die de lucht zuiveren deel 6.
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 1: Activiteitenkalender seizoen 2017-2018. Agenda voor de
jaarvergadering 10 maart 2018. Verslag van de jaarvergadering 4-3-2017. Financieel verslag 2017. Jaarverslag van de
secretaris over het jaar 2017. Ledenadministratie 2017. Verslag evenementencommissie 2017. Busreis op 14 april
2018 naar de Biesbosch en kwekerij Zeelenberg. Verslag van de ledenbijeenkomst op 11 november 2017.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 1: Uitnodiging jaarvergadering op 17 maart 2018. Stekkenmarkt op
28 april 2018. Dagtocht op 19 mei 2018. Notulen jaarvergadering van 11 maart 2017. Jaarverslag 2017.  
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Uitnodiging voor de jaarvergadering en
ledenbijeenkomst op 12 maart 2018. Busreis op 8 juni 2018 naar Eersel en kwekerij Zeelenberg in Dongen. Notulen
van de jaarvergadering op 27 maart 2017. Secretariaat jaarverslag 2017. Agenda 2018. Financieel verslag over
2017. Ineke’s (tuin)dagboek. Wist u dat…???
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 2: Activiteitenkalender 2018. Jaarverslag 2017. Verslag van de bij-
eenkomst 20 januari 2017. Nog steeds een vacature in het bestuur.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 29: Verslag bijeenkomst op 20 januari 2018. Uitnodiging voor de jaarvergade-
ring van 17 maart 2018. Regioprogramma 2018. 
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Agenda ledenvergadering op 10 maart 2018. Notulen voorjaarsvergadering
2017. Verslag van de najaarsbijeenkomst 2017. Jaarverslag 2017. Overzicht budget per lid per kostenplaats. Verslag
nieuwjaarsbijeenkomst van 20 januari 2018. Kamerplanten die de lucht zuiveren. 
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 1: Uitnodiging algemene ledenvergadering op 24 maart
2018. Top- en stekmiddag en terugkomdag van de wedstrijdplanten op 12 mei 2018. Agenda 2018. Fuchsia in woord
en beeld 'Gerwin van den Brink'. Oproep open tuinen 2018. Uitnodiging middagexcursie op 26 mei 2018.  
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Uitnodiging algemene ledenvergadering op 24 maart 2018.
Verslag nieuwjaarsreceptie 6 januari 2018. Notulen algemene ledenvergadering 25 maart 2017. Jaarverslag 2017.
Buxus mot. Activiteiten 2018.
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 1: Verslag en foto's van de nieuwjaarsbijeenkomst 2018. Uitnodiging Voor-
jaarsvergadering op 14 april 2018. 
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 1: Activiteitenagenda 2018. Verslag van de algemene ledenvergade-
ring op 10 maart 2017. Busreis 26 mei 2018 naar “De Westlandse druif” in Monster. Meststof vooraf oplossen. Vra-
genlijst: Verzorging van de fuchsia. Mijn fuchsia's en ik: Het stekken van fuchsia’s. 
 
'Fuchsiaproat' (Regio 26, Zuid-Oost Brabant) nr. 1: Agenda algemene ledenvergadering op 14 maart 2018. Activitei-
ten- en vergaderdata in 2018. Verslag ledenvergadering op 8 maart 2017. Verslag van de beugelmiddag op 20 sep-
tember 2017. Nieuwe vertegenwoordiger ledenraad gezocht. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2018. Op-
roep open tuinen. Wedstrijdplant in 2018 'Louis Hasselman'. 
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'Susie Olcese' Foto: Dominicus Bergsma


