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Van de voorzitter
 
5 april was een drukke dag. Om 06:30 uur stond HB-lid Huub Steeghs bij mij voor de
deur om samen naar Eemnes te gaan. Dit vroege tijdstip was omdat we deze dag een
druk programma hadden. Eerst hadden we om 08:30 uur een HB-vergadering en
daarna, om 10:30 uur, de jaarvergadering met de ledenraadsleden.
Zowel de HB- als de jaarvergadering verliep zeer vlot terwijl er toch veel te bespreken
was.
Aan de orde kwam onder andere het 50-jarig bestaan in 2015 van de NKvF. Hiervoor
is een nieuwe commissie aangesteld om van dit jubileum een onvergetelijk feest te
gaan maken. Dit alles zal geschieden in de Botanische Tuin in Utrecht.

Ook is de NKvF in 2015 gastheer van Eurofuchsia en dit willen wij combineren met ons 50-jarig bestaan.
Het nieuwe logo van de NKvF is klaar. Onze secretaris, Margo Vaandrager, zal dit naar alle
regio-secretarissen toesturen met het verzoek om dit in hun secretariaat op te nemen.
Ook de nieuwe websitecommissie begint al aardig vorm te krijgen, zodat onze website aangepast gaat
worden aan de huidige tijd.
De Vriendendag voor 2014 is zo goed als rond. Deze zal georganiseerd worden door ons HB-lid Huub
Steeghs, in samenwerking met Regio 6 Oost Gelderland. Deze Vriendendag zal gehouden worden op
zaterdag 6 september in Museum Smedekinck in Zelhem.
Vooral voor onze leden die vorig jaar niet aanwezig waren een oproep: bezoek deze schitterende dag eens!
Omdat ons ledenaantal de laatste jaren terug loopt maakt het hoofdbestuur zich ernstig zorgen. In een van
de vorige HB-vergaderingen hebben we daarover een brainstorming gedaan en kreeg ons HB-lid Jan de
Groot de opdracht mee hiervoor een folder te ontwikkelen.
En het resultaat mag er zijn. Jan heeft een prachtige folder gemaakt met de toepasselijke titel 
"Even voorstellen".
Dit is geen huis-aan-huis folder, maar een folder waarop de NKvF-leden hun naam en adres invullen en
deze dan bij iemand die fuchsia’s bezit, dus bij wie ze bijvoorbeeld fuchsia’s in de tuin zien staan, in de
brievenbus deponeren. Het idee is om zo met deze personen in contact te komen om eens gezamenlijk
over onze hobby te praten en daardoor misschien nieuwe leden te werven.
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben alle ledenraadvertegenwoordigers een pakket van deze folders
mee gekregen.
In mijn volgende voorwoord wil ik eens ingaan op de NKvF-vlag op reis.
 
Cor van Empel.

Met de NKvF de toekomst in

Toen ik vorig jaar door Elburg fietste zag ik in enke-
le tuinen oude fuchsia’s bloeien.
Ik dacht toen bij mijzelf: dat moeten ook mensen
zijn die het houden van fuchsia's als hobby hebben.
Ik kende deze mensen niet maar vroeg mij ook met-
een af: zouden deze mensen wel weten dat er een
landelijke fuchsiavereniging is? Wel wist ik dat deze
mensen in ieder geval geen lid waren.
Op een hoofdbestuursvergadering bracht ik dit ter
sprake. Wij waren er snel uit. Met een strooifolder
waarin wij ons voorstellen en uitleg geven wat wij
zoal doen en wat wij misschien voor zo’n persoon
kunnen betekenen, dachten wij een manier gevon-
den te hebben waardoor wij deze mensen kunnen
benaderen.
Wij hebben deze strooifolder gemaakt en tijdens de
algemene ledenvergadering via de regiovertegen-
woordigers aan alle regio's verstrekt.

Wat moet er nu verder gebeuren? Het is de bedoe-
ling dat het regiobestuur deze folders aan de leden
uitdeelt. Als de leden dan 's zomers bij hen in de
buurt ergens fuchsia's in de tuin zien staan waarvan
zij vermoeden dat het een fuchsialiefhebber is, kun-
nen zij daar dan de folder in de brievenbus doen.
Zoals je in de folder kunt lezen is het de bedoeling
dat je je naam, adres en telefoonummer invult,
zodat de persoon in kwestie contact met je kan op-
nemen om verder kennis te maken met de NKvF.
Op deze manier hopen wij veel mensen te bereiken
die ook van fuchsia’s houden en misschien lid willen
worden. Ik roep dan ook alle leden op om in de
buurt rond te kijken en de folders te verspreiden.
Misschien kunnen wij op deze manier een halt toe
roepen aan de terugloop van het aantal leden.
Met elkaar kunnen we veel bereiken.
Jan de Groot
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Van de redactie

Vandaag, ergens eind april, heb ik mijn wintertrui weer uit de mottenballen gehaald en sinds tijden slaat de
verwarming weer aan. Op het nieuws werd er zelfs nachtvorst voorspeld en dus: hup, van de bank en de
meest kwetsbare planten maar weer in de schuur of onder het balkon gezet. Wat zijn we dit jaar toch ver-
wend. Als ik aan vorig jaar terug denk krijg ik visioenen van elke dag kou, eeuwig wachten op het voorjaar
en zelfs na ijsheiligen nog nachtvorst... Dus eigenlijk moet ik blij zijn dat ik die trui dit jaar eindelijk een
keertje aanmag... maar ik hoop toch dat dit over een paar dagen over is en dat de plantjes weer de tuin in
kunnen.
 
En zoals bij alle planten en dieren de lente in de bol geslagen is, zo is dit, na een relatief rustige winter, bij
de redactie ook het geval. Wij zijn weer op wat nieuwe ideeën aan het broeden en om dit beter vorm te
kunnen geven hebben we onlangs hiervoor een cursus gevolgd bij onze drukker Editoo. Er is altijd wel wat
te verbeteren en samen met Editoo kijken we naar de mogelijkheden om ons blad wat meer te modernise-
ren maar tegelijkertijd de eigenheid van Fuchsiana te behouden. We hebben goede adviezen gekregen en
hiermee gaan we de komende tijd aan de slag, zodat we volgend jaar, bij de 50e verjaardag van onze ver-
eniging, deze ideeën hopelijk kunnen gaan uitvoeren. Dus mocht u ook ideeën en/of suggesties hebben,
schroom dan niet om ons dit te laten weten. Want we willen graag een blad maken dat weer 50 jaar mee-
gaat.
 
Ria Nauta

Nieuw logo NKvF

Als voorzitter van de UTC kwam bij mij het verzoek
binnen, uit een van de groepen, om een logo voor
de betreffende groep te maken. Zij vonden dat, als
zij naar buiten moeten treden, een herkenbaar logo
gewenst is.
 
Ik kon mij daar wel in vinden, maar dan moest dit
ook voor alle groepen binnen de UTC gebeuren.
 
Ik ben met dit verzoek aan de slag gegaan. Toen ik
dit in het hoofdbestuur besprak en het eerste ont-
werp liet zien, vond men dat ook het logo van de
NKvF wel een opfrisbeurt kon gebruiken. Hierna zijn
verschillende voorbeelden de revue gepasseerd en
is er uiteindelijk een keuze gemaakt.
 
In het bestuur is toen het voorstel gedaan om het
logo zo aan te passen dat het ook gebruikt zou kun-
nen worden voor alle regio’s. Wij hebben het logo

 

aangepast en in de algemene ledenvergadering ge-
toond. Natuurlijk zijn de regio’s vrij om het logo wel
of niet te gebruiken, omdat zij allemaal zelfstandig
zijn. Natuurlijk hopen wij als bestuur dat u het logo
wel wilt gebruiken bij uw correspondentie. Inmid-
dels zijn alle regio's voorzien van het betreffende
logo.
 
Het logo bestaat uit verschillende in elkaar overlo-
pende cirkels met daar in de oude vertrouwde groe-
ne fuchsia. Om de cirkels staat de naam en het
nummer van de regio en naast de cirkel staat Ne-
derlandse Kring van Fuchsiavrienden.
 
Het bestuur hoopt dat wij weer 50 jaar verder kun-
nen met dit nieuwe logo.
 
Jan de Groot
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Jaarverslagen 2013

Jaarverslag secretaris
 
In 2013 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, de jaarvergadering in april en de najaarsvergadering
in november.
In de jaarvergadering, die toegankelijk is voor alle leden van onze NKvF, waren leden uit diverse windstre-
ken van ons land aanwezig om deze bij te wonen. Een prettige ontwikkeling.
 
Het hoofdbestuur is driemaal in vergadering bijeengekomen. Ook dit afgelopen jaar is er weer veel via de
moderne communicatieve weg door het HB gewerkt, dit om de vergaderkosten zo laag mogelijk te houden.
 
Ook naar het secretariaat toe is druk gebruik gemaakt van deze digitale weg. Waar mogelijk zijn alle vra-
gen opgelost en is de communicatie met de webmaster optimaal geweest. Alle wijzigingen die aan het se-
cretariaat zijn doorgegeven, bijvoorbeeld bestuurswijzigingen etc. voor de website van de NKvF, zijn door
onze webmaster verwerkt.
 
De Vriendendag, die wij in samenwerking met regio 4 hebben georganiseerd, was een groot succes. Veel
leden hebben de moeite genomen om naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest te komen. Het was een
echte Vriendendag!
 
Ook Fuchsiana heeft een nieuw jasje gekregen en daar is het HB uitermate trots op.
 
Het afgelopen jaar was een heel prettig bestuurlijk jaar. Ik vond het een eer om voor u en onze fuchsiaver-
eniging deze inspanningen te mogen doen.
 
Margo Vaandrager-Wulffele
 
Jaarverslag ledensecretaris
 
In het jaar 2013 hebben we in totaal 60 nieuwe leden ingeschreven. Van 36 leden hebben we bericht van
overlijden ontvangen en 136 leden hebben opgezegd.
 
De actie “leden werven leden” leverde weer verschillende nieuwe leden op. De aanbrenger van een nieuw
lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of servicepunten van de regio's.
 
Zeven personen kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap, waarvan er 4 op de Vriendendag
aanwezig waren en daar het speldje in ontvangst namen.
 
Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 57 mensen uitgereikt.
 
Tiny van de Sande-de Beer
 
Jaarverslag bibliotheek

Helaas kunnen wij constateren dat er geen behoefte meer bestaat voor het uitlenen van fuchsiaboeken.
Vanuit de bibliotheek is dus over het jaar 2013 niets te melden. De digitale weg neemt het over van het
geschreven boek. Jammer, want wij hebben prachtig geïllustreerde en informatieve boeken in de biblio-
theek.
 
Fon Koek
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Jaarverslag redactie Fuchsiana en website
 
De redactie bestond het gehele jaar uit:
Sjaak Loef, redactievoorzitter en eindredacteur,
Ria Nauta, advertenties,
Gerard Rosema, algemene zaken,
Dominicus Bergsma, secretaris.
 
Sjaak Loef is tevens aanspreekpunt van de website en onderhoudt de contacten met webmaster Ton van
der Vorst.
 
In 2013 zijn er 6 redactievergaderingen gehouden.
05-02-2013 in Ermelo,
09-04-2013 in Ermelo,
16-07-2013 in Harmelen,
13-08-2013 in Joure,
10-10-2013 in Waddinxveen,
10-12-2013 in Amersfoort.
 
Op 12-10-2013 heeft de redactie vergaderd met het hoofdbestuur in Eemnes.
 
In verband met de overgang van A5-formaat naar A4-formaat van Fuchsiana en wisseling van drukker
heeft de gehele redactie een cursus gevolgd op 21-05-2013 bij Editoo in Arnhem. De redactie verzorgt
vanaf 1 juli 2013 de opmaak zelf via een online verbinding met Editoo.
Vanaf de augustuseditie verschijnt Fuchsiana op A4-formaat.
 
De redactie heeft op 16 augustus 2013 het hoofdbestuur gevraagd hen te ontheffen van de beheertaak
van de website en het hoofdbestuur geadviseerd een aparte websitecommissie te formeren c.q. op zoek te
gaan naar leden die hiervoor de kennis en het enthousiasme hebben om deze taak op zich te nemen. In de
decembereditie van Fuchsiana is hiervoor een oproep geplaatst.
 
Dominicus Bergsma

Jaarverslag UTC
 
Binnen de UTC (Uitgebreide Technische Commissie) zijn vier werkgroepen actief met een heel verschillende
taak. De BCK (Begeleidings Commissie Keuringen) zorgt dat de keuringen goed verlopen, de Beschrijvings-
groep verzorgt de beschrijvingen van nieuwe cultivars, de Botanische Groep beheert de botanische collectie
en de SWF (Studiegroep Winterharde Fuchsia’s) houdt zich bezig met de beplanting van de proeflocatie in
Heerde.
Zaterdag 25 mei werden alle leden van de NKvF in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ver-
schillende activiteiten binnen de UTC. Door middel van een aantal uitstekende lezingen, gegeven door resp.
Henk Hoefakker, Mario de Cooker, Hans van Aspert, Jan Workel en Sigrid van Schaik, werden de verschil-
lende activiteiten toegelicht. Jammer genoeg hebben erg weinig leden van deze unieke gelegenheid ge-
bruik gemaakt.
 
1.    BCK-Keuringen

Door het extreem en langdurende koude voorjaar is de eerste keuring komen te vervallen. Er zijn dit jaar
dus maar 2 keuringen georganiseerd. De eerste keuring zijn er 6 planten genomineerd, de tweede keuring
2 (zie de Fuchsiana van december 2013).
De BCK heeft afscheid genomen van Cor Wolfswinkel en Cees Verpoort, resp. voorzitter en secretaris van
de BCK. Coen Bakker en Martien Soeters zijn nu resp. voorzitter a.i. en secretaris a.i.
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2.    Beschrijvingsgroep

De beschrijvingsgroep is nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers!! Desalniettemin is de groep nog
steeds actief en worden er veel nieuwigheden beschreven.

3.   Botanische Groep
 
In 2013 is de Botanische Groep tweemaal bij elkaar geweest; 23 februari in de bekende locatie in De Bilt
en 24 augustus in Bennekom bij de Familie Hoefakker.
 
De geplande vergadering in mei is komen te vervallen in verband met de UTC-dag 25 mei.
 
4.    Studiegroep Winterharde Fuchsia's

De Studiegroep Winterharde Fuchsia’s is één van zijn loten verloren. De “afdeling” Appeltern is door gebrek
aan mankracht noodgedwongen opgeheven.
De werkgroep Heerde zal de activiteiten voortzetten (organisatie beplanting proefveld).
 
Gerard Rosema

- Advertentie -

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727 
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Fuchsia’s & Pelargoniums
voor een bijzonder assortiment

3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
eenjarige zomerbloeiers
zomerbloemenpluktuin
groenworkshops voor groepen

                 Start Plukseizoen
                Za 28 juni  t/m za 26 okt
       ( nieuw dit jaar zachtfruit plukken )

         Herfstfair
  Vr.en za. 12 en 13 sept.
  (10.00 uur tot 17.00 uur)

Openingstijden:

1 mrt t/m 28 juni 

2 juli t/m 26 okt

ma t/m za

wo, do
vr, za

9:00  - 12:00  uur
13:00  - 17:00  uur

9:00  - 12:00  uur
9:00  - 17:00  uur

Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag open van 11.00  tot 17.00 uur
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Jaarverslag penningmeester 

Balans 

ACTIVA

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 148 356

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 53.357 50.977

ING Rek.crt. 7.643 1.692

ING Vermogen Spaarrekening 102.964 113.647

ING Ledensecretariaat 9.865 6.749

Totaal liquide middelen 173.977 173.421

Vorderingen

Debiteuren 145 60

Totaal vorderingen 145 60

Voorraden

Voorraad verzamelbanden 672 744

Voorraad jubileumspeldjes 104 192

Totaal voorraden 776 936

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 704 1.255

Nog te ontvangen bedragen 2.645 1.614

Totaal overlopende activa 3.349 2.869

TOTAAL ACTIVA 178.247 177.286

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 82.549 80.257

Resultaat boekjaar -301 2.292

Totaal eigen vermogen 82.248 82.549

Reserves

Statutaire reserve 34.034 34.034

Reserve jubileumjaar 2015 6.033 5.033

Reserve vriendendag 2.000 2.000

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 454 454

Totaal reserves 55.656 54.656

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 2.609 0

Totaal vreemd vermogen 2.609 0

Kortlopende schulden

Crediteuren 626 767

Totaal kortlopende schulden 626 767

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 15 26

Vooruit ontvangen contributies 37.093 39.288

Totaal overlopende passiva 37.108 39.314

TOTAAL PASSIVA 178.247 177.286
0

31-12-2013 31-12-2012

Balans per 31-12-2013 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in € bedragen in €
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Resultatenrekening 

2013 2012

Ontvangsten

Contributies 46.893 51.623

Rente 2.645 3.834

Advertenties 1.703 1.991

Opbrengsten Vriendendag 690 600

Overige opbrengsten 260 12

Opbrengst verkopen 39 77

Totaal ontvangsten 52.230 58.137

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 17.838 19.047

Attenties 605 987

Relatiegeschenken en speldjes 1.609 922

Contributies en abonnementen 228 249

Assurantiekosten 234 145

Drukwerk 14.396 12.301

Diverse vergoedingen 742 842

Telefoonvergoedingen 140 191

Communicatiekosten 0 107

Kosten website 385 224

Portikosten 851 483

Kantoorartikelen 634 755

Bank en administratiekosten 920 957

Vergaderkosten 1.431 1.860

Reis-en verblijfkosten 1.141 1.104

Kosten Werkgroep toekomst 0 293

Autokostenvergoeding 4.883 4.534

Verzendkosten Fuchsiana 2.966 4.976

Diverse huren 878 645

Algemene kosten 1.616 1.156

Kosten reservering 50 jarig jubileum 1.000 4.000

Inkoopwaarde verkopen 34 67

Resultaat boekjaar -301 2.292

Totaal uitgaven 52.230 58.137
0

Resultatenrekening 2013 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 
 
  

'Pagedal'                                                                                                                                          Foto: Sigrid van Schaik
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2013 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2011 t/m 2013 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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De Nederlandse Kring van Fuchsia Vrienden - regio 2020

(Eiland van Dordrecht) bestaat 40 jaar, daarom een 
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Botanische fuchsia's - 19: Sectie FUCHSIA

De vierde Groep van de Sectie FUCHSIA is de        
Dependens Groep.
Ook hier weer 6 soorten. Het zijn F. canescens,
F. cinerea, F. crassistipula, F. dependens,
F. hartwegii en F. hirtella.
F. canescens is gevonden door Karl Theodor Hart-
weg in Colombia. Hij heeft hem opgestuurd naar
George Bentham ter determinatie. Het bleek een
nieuwe soort en Bentham beschreef hem in 1845 en
gaf hem zijn naam canescens (grijs- of witharig),
vanwege zijn grijze bedekking met fijne haartjes.
Het is een zeldzame struik die groeit op vochtige,
winderige vlaktes of in hoge vochtige bossen
(2.800-3.350 m). Het kan een struik tot 4 m hoog
worden. De grote bladeren (10x5 cm) staan in kran-
sen van meestal 4. Hij bloeit uit de bovenste bladok-
sel of in eindstandige trossen. De bloem is totaal 7
cm lang. De bloembuis en de kelkbladen zijn mat-
rood of oranjerood met witgroene kelkslippen. De
lepelvormige kroonbladen zijn donkerrood.
F. cinerea is gevonden door Paul Berry in de Andes
langs de grens van Colombia en Ecuador. Hij publi-

F. cinerea; bloemtrossen                       Foto: Henk Hoefakker

ceerde de soort in 1982 en noemde hem naar de
fijne askleurige haarbedekking op bladeren en sten-
gels. “Cinerea” betekent askleurig. Het is een op-
gaande, beetje klimmende struik tot 5 m hoog. De
bladeren staan met 4 in een krans en zijn 5 cm lang
met een lichte tanding. Hij bloeit uit de bladoksels
en dan dus 4 in een krans. Hij leek bij mij ook in
een grote eindstandige tros te bloeien met meer
dan 20 bloemen bij elkaar, maar de stengels hadden
hele korte internodiën, waardoor de bladoksels heel
dicht bij elkaar zaten. De buis is licht oranje, de
kelkbladen zijn oranje met groene punten en de
kroonbladen zijn oranje tot rood. Het is een schitte-
rende soort.

F. cinerea (close-up)                             Foto: Henk Hoefakker

F. crassistipula werd niet herkend als een nieuwe
soort totdat Paul Berry hem in het wild vond in cen-
traal Colombia in 1979. Hij publiceerde de soort in
1982 en noemde hem naar zijn opvallend dikke
(crassi) steunblaadjes (stipula) aan de stengel bij
het begin van de bladsteel. Als de plant onder druk
wordt gedroogd voor het herbarium verschrompelen
deze steunblaadjes en wordt de soort gemakkelijk

        F. crassistipula                       Foto: Henk Hoefakker
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met een ander verward. Het is een opgaande struik
tot 3 m hoog. Hij heeft grote (16x7 cm) bladeren in
kransen van 3-6. De bladrand heeft klierachtige
tandjes. De bladeren zijn van boven donkergroen en
aan de onderkant met een purperen zweem. Hij
bloeit in eindstandige trossen of pluimen. De bloem-
buis en de kelkbladen zijn licht scharlakenrood met
donkere purperkleurige kelkslippen. De kroonbladen
zijn donkerrood. Hij groeit in het struikgewas in
vochtige bossen op 2.600-3.000 m hoogte.
F. dependens is zo genoemd vanwege zijn hangen-

F. dependens                                        Foto: Henk Hoefakker

de trossen met bloemen die karakteristiek voor de
soort zijn. Hij was beschreven door William Jackson
Hooker in 1837 naar planten die William Jameson
een jaar eerder verzamelde in Ecuador. Het is een
opgaande, klimmende soort die wel 10 m hoog kan
worden. De bladeren staan meestal met zijn vieren
bij elkaar en kunnen wel 15 cm lang worden. Hij
bloeit in dichte, eindstandige pluimen of in trosvor-
mige schermen. De bloemen zijn helemaal oranje-
rood. Hij komt voor van Zuid-Colombia tot Centraal-
Ecuador in vochtige nevelwouden op de oosthellin-
gen van de Cordilleras op 2.400-3.300 m hoogte.
Soms op de westelijke flank. Ze komt ook wel in de
drogere dalen voor waar ze veel kleiner blijft.
F. hartwegii is zo genoemd ter ere van Karl Theodor
Hartweg, een belangrijk plantenverzamelaar voor de
Horticultural Society van Londen. Hij verzamelde in
Centraal-Amerika en in noordelijk Zuid-Amerika tus-
sen 1830 en 1840. Deze soort werd gepubliceerd
door George Bentham in 1845 die meerdere vond-
sten van Hartweg’s waardevolle verzamelwerk heeft
beschreven. Het is een laagblijvend struikje of een
klimmend boompje tot 4 m. Bladeren staan meestal
in kransen van 4 maar ook wel tot 7. De bloemen
staan in trossen bij elkaar en zijn glanzend oranje.
Het zijn kleine bloemen (3,5 cm). De kroonbladen
zijn heel smal en omdat de meeldraden dezelfde
kleur hebben is het een krioelerig gedoe binnen de
kelk, maar wel mooi. Er is ook een rode variant van

F. hartwegii                                         Foto: Henk Hoefakker

deze soort.
F. hirtella werd ontdekt door Alexander von Hum-
boldt en Aimé Bonpland in Colombia in 1801. Hij
werd door hen, samen met Karl Kunth, gepubliceerd
in 1823. Ze noemden de plant zo vanwege de be-
dekking van de plant met een korte ruige beharing.
De struik wordt 2-5 m hoog. De bladeren meest in
kransen van 4, maar het varieert van 3-5. Hij bloeit
aan overhangende takken, meestal in eindstandige
pluimen. De bloembuis is roodachtig-roze. De kelk-
bladen zijn lavendel tot roodachtig-roze. En de
kroonbladen zijn karmozijnrood, donkerder dan de
kelkbladen. Hij komt uit de oostelijke Cordilleras en
van de Centraal-Cordilleras in Colombia. Hij groeit
daar op een hoogte van 2.500-3.300 m.
Volgende keer de loxensis-groep.
 
Henk Hoefakker

F. hartwegii (Sibundoy)                          Foto: Henk Hoefakker
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Mag ik mij even voorstellen? Ik ben
Casper Mazurel en nieuw lid van de
Botanische groep van de Fuchsiaver-
eniging. Voorheen schreef ik met
enige regelmaat voor "Onder het
Palmblad", een tijdschrift voor tropi-
sche planten en dieren. Mijn favoriete
onderwerpen waren succulenten en
kuipplanten. "Onder het Palmblad"

bestaat al jaren niet meer en het leek me erg leuk
om nu eens over mijn nieuwe passie voor planten te
schrijven, de Fuchsia. Een verrassende ontdekking,
vond ik, is dat niet iedereen Fuchsia’s mooi of leuk
vindt. Op Réunion bijvoorbeeld is Fuchsia
magellanica een onuitroeibaar onkruid waar bosbe-
heerders helemaal niet blij mee zijn en het met alle
middelen proberen uit te roeien. Bij de botanische
groep gaat het ietsje anders; wij koesteren onze
gratis stekjes voor de leden en het is gezellig om er
bij te horen. De botanische fuchsia’s zijn bijzonder
mooi, variabel en interessant omdat het in feite
wilde planten zijn. Daardoor hangt de sfeer van de
nevelwouden van de Andes met de natuurlijke be-
stuivers, de kolibries, rond de planten en ze zijn

Magellanica's, onkruid?

Kolibrie bestuift F. magellanica. Foto gemaakt aan het Titicaca
meer in Bolivia
(Foto: José María Fernández Díaz-Formentí)

zeker de moeite waard om te houden en dagelijks
van te genieten. Ook al is de bloei soms wat minder
en voor een kortere periode.

 
Winterharde fuchsia’s: Fuchsia magellanica 
 
Ook voor fuchsialiefhebbers zonder kasje zijn er veel
interessante fuchsia’s die kunnen worden gehouden,
zoals de mooie winterharde soorten die zo in de tuin
kunnen worden geplant. Een van die soorten is de
zeer bekende en mooie Fuchsia magellanica uit de
sectie QUELUSIA. De plant werd gevonden door de
Franse natuuronderzoeker Philibert Commerson in
1767 in de Straat van Magelhaen in het Zuiden van
Vuurland en werd het jaar daarop in Europa geïntro-
duceerd. In Nederland wordt de Fuchsia magellanica 
"Riccartonii" vaak te koop aangeboden en is te zien
in tuinen en plantsoenen. In Ierland wordt de plant
als heg gebruikt. Hier is hij daar niet zo geschikt
voor omdat hij bij wat strengere winters vaak tot op
de grond afsterft. De plant loopt dan vanuit de basis
wel weer uit.
 
Natuurlijke groeiplaatsen 
 
Om te weten hoe de plant het beste kan groeien is
het belangrijk, dacht ik, om iets te weten over de
natuurlijke groeiplaatsen. Dit is het Andesgebied
van Argentinië vanaf Valparaiso in het noorden tot
in Patagonië en Tierra del Fuego (Vuurland) in het
uiterste zuiden. Een enorm verspreidingsgebied. Of
dat nog niet genoeg is: de plant is op vele plaatsen
elders in de wereld verwilderd aangetroffen. Darwin
bezocht o.a. het gebied in het uiterste zuiden van
Vuurland en hij beschreef het klimaat in zijn boek
"De reis van de Beagle" als volgt: “We werden een
aantal dagen opgehouden door slecht weer. Het kli-
maat is bepaald ellendig; hoewel de langste dag nu
voorbij was, sneeuwde het elke dag in de bergen en
in de dalen viel regen met natte sneeuw. De ther-
mometer stond meestal op 7°Celsius, maar daalde
's nachts tot 3° of 4° Celsius. Door de vochtige tu-
multueuze lucht, die door geen zonnestraal werd
opgevrolijkt, leek het klimaat nog slechter dan het in
feite was. Hun land (= de vuurlanders) bestaat uit
een brokkelige massa woeste rotsen, hoge heuvels
en nutteloze wouden, en die zijn voortdurend ge-
huld in mist en eindeloze stormen".
 
Plaag
 
Op internet vind ik op Pacific Islands Ecosystems at
Risk (PIER) dat de F. magellanica een invasieve
soort is die onder andere op het eiland Réunion een
plaag is en daar groeit in zeer dichte bestanden tot
3 meter hoog en die alle endemische (=inheemse)
planten verstikt in de onderbegroeiing van het bos.
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Er wordt van alles gedaan om de plant hier uit te
roeien: afhakken, verbranden en dan de stobben
behandelen met onkruidbestrijdingsmiddelen. Be-
heerders van Nationale Parken en bossen zullen, zo
zult u begrijpen, heel anders naar ons mooie, toch
niet zo onschuldige, tuinplantje kijken, dat ontsnapt
is uit tuinen door bessen etende vogels. Uitroeien
gaat niet gaat lukken en aan de bestrijding zijn flin-
ke kosten verbonden en er is enorme schade aan de
oorspronkelijke flora. Maar ook in Tasmanië, Austra-
lië, Bolivia, Canarische eilanden, Ierland, Engeland,
Azoren, Oost-Afrika en Oregon in de USA, wordt de
plant in meerdere of mindere mate invasief aange-
troffen. In Chili, op de natuurlijke groeiplaatsen,
wordt de plant gevonden in of aan water, op vochti-
ge, beschaduwde plaatsen en met enige bescher-
ming tegen direct zonlicht.
 
Verzorging 
 
De magellanica’s behoren tot de gemakkelijkste
planten en ze stellen weinig eisen aan grondsoort
en standplaats. De magellanica vindt het fijn om in
een grondsoort te staan waar veel turfmolm door-
heen gewerkt is en zal dan mooier groeien. De plan-
ten niet snoeien in het najaar omdat ze op de tak-
ken uitlopen. De takken dus laten staan om winter-
beschutting te geven. Pas in het voorjaar worden de
planten gesnoeid. Vliesdoekfolie wordt ook wel ge-
bruikt om de planten tegen de vorst te beschermen.
De planten kunnen zowel in de volle zon als in de
schaduw of halfschaduw groeien. De meest zuidelij-
ke magellanica’s, van Vuurland, kunnen het eerste
jaar wat minder tegen volle zon; als de wortels goed
uitgegroeid zijn is dat ook bij hen geen probleem
meer. De meest zuidelijke zijn de variëteiten met de
kleinste blaadjes. De F. magellanica ‘Arauco’ en de
80-541. De bloei valt meestal tussen juli en septem-
ber. Met een hele milde winter, zoals het afgelopen
seizoen, bloeit mijn plant nu al in april. Planten in de
volle zon bloeien soms wat later. In de zomer willen
de magellanica’s graag veel water en voeding.
Droogte, daar houden ze niet van. Wat voeding be-
treft zijn ze m.i. niet erg kieskeurig. Belangrijk is
niet te veel te geven en geen kalkrijke meststoffen.
Ik geef mijn planten altijd mycorrhiza bij het verpot-
ten of planten. Dan groeien ze beter, zo is mijn er-
varing.
 
Andere magellanica’s 
 
In het boek "Botanische Fuchsia’s" van Mia Goed-
man-Frankema worden 14 variëteiten genoemd van
F. magellanica. Een daarvan is de bijzonder mooie
en sinds kort in Nederland verkrijgbare
F. magellanica 'Arauco'. Ik begrijp van de website

van Henk Hoefakker dat dit waarschijnlijk dezelfde
plant is als de F. magellanica  var. eburnea, Pisano
1979. Ik kreeg vorig jaar april een stekje van 5 cm
en dit stekje groeide in 1 seizoen in de volle grond
uit tot een plant van 60 cm die in het najaar volop
stond te bloeien. De plant is afkomstig uit de koud-
ste provincie van Chili, Arauco. Ook deze magellani-
ca is volledig winterhard in Nederland. Ik heb gepro-
beerd informatie te vinden over deze mooie plant op
het internet maar vond vooral allerlei interessante
dingen over natuurreservaten en parken in de pro-
vincie Arauco, maar weinig over de F. magellanica 
‘Arauco’ met zijn bijzondere bloemetje. Op een Duits
forum van fuchsialiefhebbers vond ik wel wat infor-
matie, maar niet veel meer dan bovengenoemd.
Ook de Duitsers waren erg enthousiast over deze
winterharde plant. Wat verzorging betreft is dit wel
ongeveer hetzelfde als bij de F. magellanica "Riccar-
tonii".
 
Casper Mazurel
 
Bronnen:
Website van Henk Hoefakker.
St. Andrews Botanic Garden, het artikel "plant van
de maand 2010".
Boek Botanische Fuchsia’s Mia Goedman-Frankema.
Pacific Islands Ecosystems at Risk (PIER).
De reis van de Beagle, Charles Darwin.
 
 
 
Reactie van de redactie:
Casper, bedankt dat je aan onze oproep "KOPIJ GE-
ZOCHT" gehoor hebt gegeven!! En met een prachtig
resultaat!
Wie volgt ??

F. magellanica 'Arauco'                           Foto: Casper Mazurel
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In de Weekendbijlage van de Telegraaf van 5 april
vond ik een lijstje van 5 favoriete planten voor het
terras, waarbij de fuchsia als eerste werd genoemd.
Ik weet: "één zwaluw maakt nog geen zomer",
maar toch. Kort daarvoor had ik nog een praatje
met de kasbaas van tuincentrum Overvecht, die de
succesvolle Fuchsiaden meemaakte. We waren het
er over eens dat het daar de tijd niet meer voor
was, maar wie weet? De orchideeënshows, die ze er
nadien hadden, bereikten nooit dat succes en wer-
den de laatste jaren niet meer herhaald. Een andere
opsteker voor de fuchsialiefhebber was de afgelo-
pen winter. Hier, in het westelijk kustgebied, had ik
ze buiten kunnen laten staan. Dat deed ik met een
afgeschreven plant van de beslist niet winterharde
'Golden Jubilee' open en bloot in een semi-hydrocul-
tuurpot, die zonder enige verzorging dit voorjaar
weer uitliep. Dat zag ik ook begin april van de van
de NT'99 overgebleven aanplant op de Keukenhof
van F. magellanica alba. De planten hadden zelfs al
bloemknoppen.
Nu is het voorjaar ongeveer een maand vervroegd,
wat wel blijkt uit het bollenstreekse bloemencorso
dat gisteren reed terwijl, behalve late tulpen, vrijwel
alle bollen zijn uitgebloeid. Het is haast een wonder
dat men nog aan hyacinthenkoppen kon komen. Al-
leen mijn favoriete narcisje 'Baby Moon', dat nor-
maal rond half mei als laatste bloeit met een weelde
aan trosjes kleine gele bloemen en nu half april al
bloeide, staat nog heerlijk geurend naast me. Deze
variëteit hoort tot de jonquillenarcissen, die een
heerlijk parfum verspreiden. Al met al had ik een
week geleden toch moeite met het besluit mijn col-
lectie naar buiten te brengen. Je weet maar nooit.
In ieder geval bleven de verwarmingskosten van de
kas dit jaar laag. Alle goede dingen bestaan uit drie.
Daarom een driewerf hoera!
 
Zaterdag 30 maart werd de nieuwe Veredelings-
groep tijdens een bijeenkomst in De Bilt opgericht.
Dat is maar een flinke steenworp af van Hollandse
Rading, waar op 25 augustus 1979 de oorspronkelij-
ke Veredelingsgroep van start ging. Dat toenmalige
veredelingsproject was vooral gericht op samenwer-
king omdat veredelingswerk vaak grote aantallen
vereist om een gewenst resultaat te bereiken. Het
aanvankelijke doel van de groep was een dubbel-
bloemige oranje cultivar en die kwam er. Door sa-

menwerking achterhaalden wij ook allerlei tot dan
toe onbekende zaken op gebied van de erfelijkheid
bij fuchsia's, zoals welke eigenschappen van de
plant overheersend zijn en welke niet. Ook leerden
we de effecten kennen van het verschillen in aantal-
len chromosomen op kruisingsresultaten. Vroegere
fuchsiaveredelaars hebben hun kennis nooit ver-
spreid en mee in hun graf genomen. Helaas was het
juist die samenwerking die de groep ten gronde
richtte. Hoewel er bindende afspraken waren, dat
alleen door de groep verzamelde kennis bedoeld
was voor algemeen gebruik, werd daar op den duur
steeds meer inbreuk op gemaakt. En toen werd het
weer ieder voor zich. Wat de groep ver over de
grenzen bekendheid gaf was het werken met niet
eerder of weinig gebruikte species als kruisingsou-
der. Het ontstaan van klein bloemige, tros- en
schermbloemige fuchsiacultivars is daaraan te dan-

ken en natuurlijk de nieuwe bloemkleur “aubergine”.
Ook de nieuwe groep, waarvan het doel meer we-
tenschappelijk is, zal het moeten hebben van grote
aantallen kruisingen en dus van samenwerking. Dui-
delijk is al dat een nieuw fenomeen als e-mail daar-
bij kan zorgen voor contacten in de tijd tussen de
bijeenkomsten. Laten we hopen dat de prestaties
van deze nieuwe groep veredeling in Nederland
weer op de kaart zal zetten.
 
Lisse, 4 mei 2014,
H.J. de Graaff.

Product of Holland CXC

Narcis 'Baby Moon'.
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'Land van Beveren', Saintenoy 1989 Be. AFS nr.: 2614  
'La Campanella' x ?
 
 
 
 
 

 

De Vlaamse veredelaar Roger Saintenoy introduceerde vanaf het eind van de jaren tachtig van de vorige
 
eeuw naast 'Land van Beveren' een aantal cultivars met typisch Vlaamse namen zoals 'Lamme Goedzak',
 
'Lange Wapper', 'Jan zonder Vrees', 'Reinaert de Vos', 'Tybaert de Kater' en 'Koning Boudewijn'. Hij ging
 
daarbij veelal uit van 'La Campanella' als moederplant en variëerde in het vaderschap. Roger kan gezien
 
worden als een voorloper in de Vlaamse veredeling in de tijd dat in ons land het veredelen van fuchsia's
 
een hoogtepunt bereikte. Hij had dan ook veel Nederlandse contacten en ik herinner me dat hij na een
 
VKC-nieuwighedenkeuring in Aalsmeer een schitterende plant van 'Land van Beveren' uit zijn auto toverde
 
om er onze mening over te vragen. Die was uiteraard positief, ondanks de wat "gewone" afstamming. In
 
het begin van deze eeuw waren er al een honderdtal afstammelingen van 'La Campanella' bekend. Ook
 
veel veredelaars van naam hebben deze ouder in hun begintijd gebruikt. Dat Roger Saintenoy in Nederland
 
als medeveredelaar gewaardeerd werd mag blijken uit het feit dat hij Fuchsiade '91 in het tuincentrum
 
Jaap Kooy (nu Overvecht) in het bijzijn van een aantal Nederlandse en buitenlandse veredelaars opende,
 
door een borstbeeld van Gregor Mendel te onthullen. Het thema van die show in Lisse was namelijk
 
veredeling. Wat 'Land van Beveren' meer maakt dan een gemiddelde 'La Campanella'-afstammeling is te
 
vinden in de zeer rijke bloei van een echte hangfuchsia, die aan de aanvankelijk gebogen neerhangende
 
takken een waterval van elegante bloemen produceert. Een opgaande vorm is alleen te realiseren met veel
 
kunst en vliegwerk ofwel steun.
 
 
H.J. de Graaff.
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'Land van Beveren' Foto: Dominicus Bergsma
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'F. campos-portoi' Fotograaf: Henk Hoefakker
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'F. campos-portoi', Pilger & Schulze 1935. Sectie Quelusia.
AFS nr. --

 
 
 
 
 
Deze pas in 1935 beschreven species heeft maar een heel klein verspreidingsgebied oostelijk van Rio
 
de Janeiro op de hoge hellingen en rotsachtige vlakten van de daar hoogste berg Itatiaia. Hoewel het ligt
 
in het vooral tropische Brazilië is er op hoogten van ruim 2 km sprake van regelmatige vorst in de winter.
 
'F. campos-portoi' bloeit begrijpelijkerwijs in de zomer, die daar valt tussen november en maart. Net zo
 
begrijpelijk is het dat de plant ook hier winterhard is op de manier van F. magellanica: als de winter
 
gematigd is loopt de plant uit op het oude hout, bij een strenge winter is dat dood en komen er jonge
 
spruiten vanaf de wortelhals tevoorschijn. Dat levert een iets latere bloei. Deze plant met steeds 3
 
bladeren per stengelknoop vertakt ondermeer daardoor ruimschoots. De bloemen zijn okselstandig en
 
verschillen van F. magellanica door de klokvorm en het voorkomen van roze in de kelk en aan de basis
 
van de kroonbladen. Ook het blad is kleiner en stugger. De natuurlijke struikvorm is bossiger en meer
 
gedrongen. In de pot gekweekt laat deze fuchsia zich gemakkelijk vormen tot bijvoorbeeld een
 
kroonboompje. In de volle grond heeft dat natuurlijk geen zin. De overeenkomsten met sectiegenoot
 
F. magellanica en de eigenschap dat de plant niet wordt aangetast door de Braziliaanse fuchsiamijt heeft
 
geleid tot een Amerikaans veredelingsprogramma om zoveel mogelijk van de oude, door hun
 
F. magellanica-afkomst mijtgevoelige, fuchsiacultivars terug te kweken in een mijtresistente vorm. Dat
 
betekent opnieuw beginnen aan een ontwikkeling, die een kleine 200 jaar in beslag nam. Laten we
 
hopen dat wij in Nederland dat niet nodig hebben, hoewel zachte winters als de laatste zeker niet mijt 
 
onvriendelijk zijn.    
                                                                                                            
 
 
H.J. de Graaff.
 
 
 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

  

22 nr. 3 � Juni 2014



Kalender
 

Juni 2014

02    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst. 
07    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt Eemnes.  
16    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst in Hilversum.
28    Regio 7, Veluwe. Busreis.
 
Juli 2014 
 
12    Regio 5, Twente-Salland. Tuinentocht.
16    Regio 3, Drenthe. Busreis naar 3-tal tuinen in Friesland.
19    Regio 15, Midden Nederland. Busreisje.
19 t/m 20 Regio 28, Noord en Midden Limburg. Show in kasteeltuinen Arcen.
21 tot 16 aug. Passiflora -, Fuchsia - Aristolochia - Hibiscus - en tropische kuipplantenshow: Familie
                        Moerman, Oud Willigerweg 1 in Harskamp.
23 t/m 26 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Show.
24 t/m 26 Regio 19, Rotterdam e.o. Show bij GroenRijk (voorheen Stout's Tuincentrum) in Bergambacht.
25 t/m 3 aug. Flora Ootmarsum, Smithuisstraat 2 in Ootmarsum.
26    Regio 3, Drenthe. Tuinentocht.
26 t/m 27 Regio 9, Noord-Holland Noord. Regio-vriendendag.
26    Regio 17, Rijnland. Busreis.
27    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Reis.

Augustus 2014
 
02    Regio 5, Twente-Salland. Busreis Drenthe/Friesland.
10    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Opentuin bij Ger Wester te Asenray.
13    Regio 1, Friesland. Reisje.
16    Regio 23, West Brabant. Themadag bij Truus Backer.
16    Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee bij Mia en Jan Megens.
16    Regio 25, De Kempen. Fietstocht/Opkweekwedstrijd.
23    Regio 3, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten en barbecue.
23    Regio 7, Veluwe. Barbecue bij fam. Davelaar in Voorthuizen.
30    Regio 29, Midden en Zuid Limburg. Bellentreffen bij de familie De Cooker in Ohé en Laak
 
September 2014 
 
06    NKvF, Vriendendag te Zelhem.
06    Regio 1, Friesland. Floraliakeuring.
06    Regio 11, Noord Holland Midden. Bustocht naar Vriendendag in Zelhem.
06    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Busreis naar Vriendendag in Zelhem.
06    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Busreis naar Vriendendag in Zelhem.
13    Regio 8, Zuid Gelre. Clubwedstrijd met "Samke" en dialezing door de heer L. Fraanje.
13    Regio 28, Noord en Midden Limburg. 2e contactmorgen bij kwekerij Stals te Tungelroy.
20    Regio 7, Veluwe. Hans v.d. Beek Trofee bij fam. Davelaar in Voorthuizen.
20    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
22    Regio 5, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
24    Regio 26, Zuid-Oost Brabant. Ledenavond.
27    Regio 4, Flevoland. Najaarsbijeenkomst.
 
Oktober 2014 
 
04    Regio 3, Drenthe. Najaarsbijeenkomst in Elp.
04    Regio 23, West Brabant. Najaarsvergadering.
04    Regio 24, Midden-Brabant. Snoeien bij...

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 23



06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst in Hilversum.
06    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Najaarsvergadering. Lezing door Mario de Cooker.
11    Regio 7, Veluwe. Lezing in de zaal Regenboogkerk te Epe.
18    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Potgronddag.
25    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2014 
 
01    Regio 8, Zuid Gelre. Dialezing door de heer v.d. Bor.
03    Regio 15, Midden Nederland. Lezing over vlinders.
07    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
08    Regio 11, Noord Holland Midden. Bijeenkomst.
14    Regio 28, Noord en Midden Limburg. Wijnavond "Proef het" door La Joie de Vin.
15    Regio 7, Veluwe. Stamppotbuffet in de zaal Regenboogkerk te Epe.
 
Januari 2015 
 
09    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 7, Veluwe. Nieuwjaarsreceptie.
10    Regio 8, Zuid Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst en dialezing.
 
Februari 2015 
 
07    Regio 7, Veluwe. Lezing door de heer Hans Kramer.
 

In Memoriam Frans Peeters

Frans Peeters (8 mei 1924 - 29 april 2014). Ere-gemeentesecretaris te Tisselt.
Hooggewaardeerd lid van de Uitgebreide Technische Commissie van de Nederlandse Kring van Fuchsia-
vrienden.
 
8 mei 2014 ontving ik het droevige bericht dat mijn bijna negentigjarige vriend Frans dit jaar niet meer
zal kunnen genieten van fuchsia's en al die zaken die de zomer te bieden heeft. Voor mijn gevoel inmid-
dels heel lang geleden begon hij met een grote groep mensen aan het beschrijven van fuchsiacultivars,
met het verre doel deze te kunnen determineren. Ondanks het feit dat hij ver weg in Vlaanderen woon-
de, was Frans een blijvertje. Samen met zijn Maria vond hij vaak de weg naar Bilthoven, waar de bijeen-
komsten van de Computer/Determinatie Groep plaatsvonden. Helaas botste hij nog al eens met de als
wetenschapper vrijzinniger leider Peter Rijkoort, omdat hij als gewezen ambtenaar nu eenmaal ging voor
de strikte regels. Toen de gang naar Nederland zwaarder werd, bleef hij doorgaan met het insturen en
corrigeren van cultivarbeschrijvingen. Ook maakte hij tot op hoge leeftijd computerlijsten met de afstam-
ming van zoveel mogelijk fuchsiacultivars, die ik nog steeds gebruik en die ook deel uitmaken van de
moderne cultivarbeschrijvingen van de NKvF. Naar zijn inzicht werd meer waarde gehecht aan de knop-
vorm bij de beschrijving van fuchsia's. Wie hem kende zal hem zich nog lang herinneren. De fuchsiawe-
reld moet hem dankbaar zijn voor het vele werk dat hij verzette. Rest mij zijn echtgenote Maria en zijn
familie namens de UTC en de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden sterkte toe te wensen bij het ver-
werken van hun verlies.
 
Herman de Graaff.
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Smedekinck Zelhem 

Fuchsiavriendendag 

6  september 2014 
 

 

Beste fuchsiavrienden,  

de voorbereiding voor onze Vriendendag is in grote lijnen rond en het belooft weer een prachtige dag te 
worden. 
Wij hopen weer vele fuchsiavrienden te ontmoeten bij Museum Smedekinck in Zelhem op 6 september.  

 
Hopelijk zijn de weergoden ons ook deze keer weer goed 
gezind, maar ook bij slecht weer zijn er veel activiteiten bin-
nen. 
Troubadour Hiddink zal in de schuur zorgen voor de vrolijke 
noot, zodat de gezelligheid weer top wordt. 
 
Er ligt een mooi programma klaar voor deze dag en er is voor 
elk wat wils. 
 
 

 

VOORLOPIG PROGRAMMA FUCHSIAVRIENDENDAG 
 
10:15 uur: Opening door de voorzitter van de NKvF, de heer Cor van Empel. 
 
Vanaf 10:00 uur: Doorlopend: Demonstratie van keuringscommissie hoe een plantenkeuring in  
      z’n werk gaat. 
     Doorlopend: Presentatie van vele “Stille Nacht” versies door de heer Reinier 
    Thiessen in het Ludgerkerkje. 
    Doorlopend: Loterijtrekking bij de NKvF stand. 

 Doorlopend: Optreden van troubadour Hiddink in de schuur. 
 
11:00 uur: 1e Optreden van de Achterhoekse Folkloredansgroep. 
13:00 uur: 2e Optreden van de Achterhoekse Folkloredansgroep. 
14:15 uur: Huldiging jubilarissen in verband met 40-jarig lidmaatschap van de NKvF. 
14:30 uur: Uitreiking prijzen landelijke wedstrijden door Regio 8 . 
15:00 uur: 3e Optreden van de Achterhoekse Folkloredansgroep . 
15:45 uur: Prijsuitreiking fotowedstrijd door de heer Cor Boom. 
16:00 uur: Sluiting Fuchsiavriendendag 2014 . 
 
Verder zijn er vele stands van oude ambachten en demonstraties hiervan in de schuur, in een tent en 
rondom de boerderij. 
 
Ook binnen in de boerderij herleven oude tijden van weleer. 
De collectie bestaat onder andere uit:  

De Gemeentekamer met daarin goederen uit het voormalige Zelhemse gemeentehuis. 

De Stijlkamer, ingericht als boerenwoonkeuken, voorzien van een bedstede, kersenhouten kabinet 

met linnenuitzet, schouw, enz. 

De Linnenkamer met klederdrachten, knipmutsen, kantklossen en kleding uit vroeger tijden. 

De Keuken met fornuis, pomp en bakoven.  
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Er wordt ruime aandacht besteed aan archeologie middels een unieke 
en waardevolle collectie bodemvondsten uit de omgeving van Zelhem 
die een overzicht geven van menselijke activiteit van de IJstijd tot en 
met de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 

Vanaf ongeveer 13:30 uur zijn in de kruidentuin de wedstrijdplanten te 
bezichtigen.  
De wedstrijd wordt weer georganiseerd en verzorgd door leden van re-
gio 8 (zie elders in dit blad). 
 

De foto’s van de fotowedstrijd zijn te zien in het restaurantgedeelte van de 
boerderij (voor verdere informatie zie elders in dit blad). 
 
De showcommissie van regio 6 heeft een prachtig plan gemaakt van de 
door hen te presenteren fuchsiashow. Rondom de boerderij zullen pergo-
la’s, oude werktuigen en borders prachtig aangekleed worden met vele 
fuchsiaplanten. Het gaat echt heel mooi worden en we hopen dan ook dat 
vele fuchsiavrienden een bezoek aan deze mooie presentatie zullen bren-
gen.  
 
Wij wensen regio 6 veel succes met de voorbereiding van deze presentatie 
en het zal op 6 september onze Vriendendag compleet maken. 
Voor informatie hierover zie: www. fuchsiaoost-gelderland.nl. 

Landelijke Fuchsiawedstrijden 6 september 2014

 
De landelijke Fuchsiawedstrijden vormen dit jaar weer een onderdeel van de Fuchsiavriendendag die in sa-
menwerking met regio 6 wordt georganiseerd bij Museum Smedekinck in Zelhem.
 
Er zijn vijf verschillende categorieën, waarvoor onderstaande verkorte reglementen gelden. Wellicht ten
overvloede willen wij wijzen op de beperking voor wat betreft de potmaat. Deze mag maximaal 50 cm
doorsnee zijn. Deze regel geldt voor alle categorieën, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Reeds eer-
der is hierop geattendeerd.
 
                                                Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee
 
Er zijn geen beperkingen voor wat betreft soort cultivar, ouderdom, vorm, kleur, enzovoorts.
 
                                                                Newmancup
 
Bestemd voor de mooiste buisvormige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van
de sepalen verhoudt als 3:1. Voor wat betreft cultivar, ouderdom, kleur, enzovoorts, gelden geen beperkin-
gen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze categorie valt, beslist de keuringscommissie.
 
                                                        Mia Goedman trofee
 
Bestemd voor de mooiste Botanische fuchsia. Er gelden geen beperkingen voor wat betreft ouderdom,
kleur, enzovoorts.
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                                                                Arends trofee
 
Wedstrijd om de mooiste dubbele hangfuchsia. Potmaat 26 cm. Voor soort cultivar, ouderdom, potkleur,
enzovoorts, gelden geen beperkingen.
 
                                                                NKvF-bokaal
 
De fuchsia moet van Nederlandse origine zijn. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de
officiële cultivarlijst. Er worden geen beperkingen gesteld aan kleur en vorm van de plant.
 
Alle planten dienen gezond, zonder ongedierte en in schone pot te worden aangeleverd.
 
Inleveren van planten:
Op 6 september tussen 10:00 uur en 11:30 uur!!
Toon bij het inschrijven uw ledenpas en draag zorg voor een lijstje met de plantennamen.
 
Voor de overige tijden wordt verwezen naar het programma van de Vriendendag.
 
Het wedstrijdreglement ligt bij de inschrijftafel ter inzage.
 
Inlichtingen: Andries Maassen, tel.nr. 0341-266299.
 

Fotowedstrijd Vriendendag

Het hoofdbestuur nodigt u uit om in het kader van de Vriendendag op 6 september 2014 deel te nemen
aan de fotowedstrijd.
 
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 één van de prijzen kunt u uw foto’s uiterlijk 10 augustus 2014 aan onderstaand
e-mail adres opsturen. Als u nog analoog fotografeert, graag het negatief en een afdruk inzenden. Vergeet
niet uw naam en adres en, in de categorie Close-up, de naam van de fuchsia te vermelden.

Ik laat van alle foto’s afdrukken maken op 20x30 formaat. Mocht u zelf al afdrukken hebben op dit formaat
dan kunt u die uiteraard ook inzenden. De afdrukken kunt u na afloop meenemen of ze worden u later toe-
gestuurd.

De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, bijvoorbeeld voor
plaatsing in Fuchsiana of op de website, worden gebruikt.
 
Mijn adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD Bergambacht
deboompjes2@gmail.com
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Fotografietips

 
Tien tips om je foto’s nog beter uit te laten komen
 
1. Ken je camera
 
Voor het maken van mooie foto’s heb je niet per definitie een dure camera nodig. Het is veel belangrijker
dat je weet wat je wel en wat je niet kunt met het toestel. Zodra je dit weet kun je het uiterste uit de ca-
mera halen en dit zal te zien zijn in het eindresultaat. Dus eerst oefenen voordat je begint.
 
2. Scherpstellen en focussen
 
Alle camera’s hebben tegenwoordig de mogelijkheid om automatisch te zoeken naar het onderwerp en
daarop scherp te stellen. Wil je zeker zijn van waar de scherpte komt te liggen dan kan je deze vastzetten,
zodat de focus altijd in het midden ligt. Zelf kun je dan scherpstellen op je onderwerp en voordat je door-
klikt de beste compositie maken.
 
3. Flitsgebruik
 
Het klinkt logisch om binnen gebruik te maken van een flitser. Maar ook buiten is het niet gek om dit te ge-
bruiken. Wanneer je buiten met tegenlicht (van de zon) gaat fotograferen zal een flits het onderwerp beter
uitlichten, hierdoor zijn details beter zichtbaar. Let er wel op dat bij de meeste camera’s de flitser maar een
bereik heeft van 3 meter. Wanneer je deze van verderaf gaat gebruiken zal het bijna geen effect hebben.
 
4. Beweging
 
Tijdens het fotograferen van sport kun je met de actie van het onderwerp meebewegen. Wanneer je dit op
dezelfde snelheid doet komt je onderwerp mooi los van de achtergrond en heb je een mooie actie in de
foto (oefen maar eens). Wanneer je zonder flits met weinig licht gaat fotograferen kan beweging van je
onderwerp of zelfs je camera leiden tot een ongewenst resultaat. Met weinig licht is het beter om een sta-
biele ondergrond voor je camera te gebruiken en je onderwerp stil te laten staan of zitten.

5. Binnen en buiten
 
Binnen of buiten fotograferen is heel verschillend. In beide gevallen heb je te maken met een apart soort
licht, zo zijn de lampen die binnen hangen warm van kleur en zorgen dat je foto’s vaak geel uitvallen. Ge-
bruik de flits of ga meer op zoek naar daglicht. Buiten kan te veel zon ook resulteren tot rare schaduwpar-
tijen waardoor het onderwerp er raar uitziet. Door het onderwerp iets te draaien kan de schaduw ook nut-
tig gebruikt worden.
 
6. Voorgrond en achtergrond
 
Hoe raar het ook klinkt, maar de achtergrond is in veel gevallen net zo belangrijk als de voorgrond. De
achtergrond kan de lezer meer vertellen over de locatie of wat de persoon doet. Let er wel op dat de ach-
tergrond de foto ook druk en rommelig kan maken. Bij macrofoto's en/of close-ups kan een onscherpe ach-
tergrond juist weer mooi zijn.
 
7. Rechte horizon
 
Wanneer je landschappen gaat fotograferen kan het storend zijn wanneer de horizon onnatuurlijk scheef
staat. Het ziet er raar uit wanneer een huis of boom scheef staat terwijl dat niet hoort. Toch is het in som-
mige gevallen juist ook wel weer leuk om te doen, maar wees je er bewust van.
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8. Compositie
 
Altijd je onderwerp in het midden van je foto zetten is saai, wees daarom creatiever in je compositie en fo-
tografeer wat van de omgeving mee. Plaats een persoon wat meer links of rechts in de foto, zodat de per-
soon meer de foto in kijkt en niet uit. Bij landschappen is de verhouding 1/3e en 2/3e een goed uitgangs-
punt.
 
9. Open ogen
 
Als je een portret of groepsfoto maakt is het vervelend wanneer de personen hun ogen gesloten hebben.
Een tip is om af te tellen van drie naar nul en dat ze op twee nog één keer mogen knipperen en daarna
niet meer. De meeste mensen vinden dit wat gek en moeten er gelijk ook om lachen, zo heb je twee vlie-
gen in één klap.
 
10. Wees geduldig
 
Al met al is het belangrijkste dat je vooral geduldig bent. Wanneer je een bepaald beeld wil hebben moet
je soms wat langer wachten of wat meer foto’s maken.
 
Bron: Nieuwsbrief Editoo

Regio-vriendendag Regio 9, Noord-Holland Noord

Wel eens in het Noord-Hollandse landschap
rondgetoerd?
 
Zouden jullie wel eens moeten doen. Niet de ge-
baande hoofdwegen maar de zijweggetjes kiezen.
Wat dachten jullie van de duinenrij aan de west-
kust? Een duinweg van IJmuiden tot Den Helder
toe. De Bollenstreek bij uitstek. Met vakantieplaats-
jes als Castricum, Bakkum, Egmond aan Zee, Ber-
gen aan Zee, Schoorl, Petten en Sint Maartensvlot-
brug. Allemaal het bezichtigen meer dan waard.
 
Als je dan bij Sint Maartenszee naar het oosten af-
buigt en het Noord-Hollands Kanaal oversteekt, kom
je in het oeroude Noord-Hollandse landschap onder
Schagen terecht. Daarna wel een keertje rechts af-
slaan. Niet links, want dat is gevaarlijker.
 
Dan kom je in kleine pittoreske plaatsjes die er nog
steeds als 100 jaar geleden bijliggen. Dorpjes met
een kerk en wat huizen en een paar boerderijen.
Soms uit het jaar 1300, toen de roofridders hier nog
actief waren. Daar moet je dan wel op je gemak een

dag voor uit trekken.
 
Eenvoudiger is het om onze regionale vriendendag
te bezoeken. Dan kom je al behoorlijk in de “oude”
Noord-Hollandse sfeer terecht. Vanuit Alkmaar,
waar de victorie begon (vast en zeker geleerd op de
lagere school) richting Heerhugowaard en dan
rechts, naar het kleine plaatsje URSEM.
 
Daar worden op 26 en 27 juli onze vriendendagen
gehouden van 11:00 uur tot 17:00 uur. In de tuin
van Maria van Ginkel aan de Drechterlandsedijk 24
in Ursem (1645 RH 24 voor invoer in je TomTom).
 
Er worden dan verschillende activiteiten tentoonge-
steld en de tuin van Maria zal vol staan met de
mooiste fuchsia’s. Koffie drinken onderweg hoeft
niet, want die krijgt u gratis bij ons.
 
Tot ziens op 26 of 27 juli!
 
Dirk van Herk

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana en Website NKvF 
 
Fuchsiana: Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van 2014 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail
verzonden, uiterlijk woensdag, 2 juli 2014 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Spar-
rengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl
 
Website: De redactie van Fuchsiana is tevens verantwoordelijk voor de lay-out en inhoud van de websi-
te van de NKvF. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om kopij, wijzigingen e.d. toe te sturen aan de re-
dactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden 29



OPEN TUINEN 2014 

Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

 

Regio 1 Friesland 

De heer R. Winkel K. Annesstraat 38 9078 VM 
Oude Bildtzijl 

0518-421661 12 en 13 juli 

Fam. Teitsma Van 
Wijngaardenstraat 10 

9079 KC 
St. Jacobiparochie 

0518-491153 12 en 13 juli 
Extra: 
gedichten over 
dieren in de 
tuin. 

Fam. Faber Berltsumerdijk 8 9044 MA Beetgum 058-2532027 12 en 13 juli + 
Na afspraak 

Fam. Dusselaar Buterhoeke 53 9041 AA Berlikum 0518-461485 12 en 13 juli + 
Na afspraak 

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 8413 NL Oudehorne 0513-541417 26 en 27 juli + 
Na afspraak 
Extra: 
gedichten over 
dieren in de 
tuin. 

Fam. v.d. Schaaf Noordersingel 21-B 9251 BL Burgum 0511-461829 2 en 3 
augustus 

Fam.  Rodermond Nije Buorren 23 9221 TJ Rottevalle 0512-341904 2 en 3 
augustus 

Fam. E.J.M. Lanphen Kanaalwei Sud 13 9245 VD Nij Beets 056-6631569 9 en 10 
augustus 

Mevrouw T. Diever Idzardaweg 51D 8476 EM Ter Idzard 0561-688494 9 en 10 
augustus 

Fam. K. Woudstra Idzardaweg 33 8476 EN Ter Idzard 0561 688335 9 en 10 
augustus 

Fam. Klijnstra Krukmanslaan 36 8453 XJ Oranjewoud 0513-633351 9 en 10 
augustus 
Extra: 
gedichten over 
dieren in de 
tuin 

Fam. Zwanenburg Jan Jonkmanweg 3 8456 HV De Knipe 0513-688540 9 en 10 
augustus 
Extra: 
gedichten over 
dieren in de 
tuin 

Fam. Faber Berltsumerdijk 8 9044 MA Beetgum 058-2532027 23 en 24 
augustus 
Fuchsia en 
dahlia 
weekeind 

Regio 3 Drenthe 

Mevrouw E. v. 
Leeningen 

Pinksterbloem 30 9411 CH Beilen  26 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 

Mevrouw T. Hooyer De Marsen 19 7921 HS Zuidwolde 0528-372145 26 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

     

De heer J. Lokhorst Gieterveldweg 10 9461 TX Gieten 0592-261564 26 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 

De heer K. 
Westenberg 

Lindeweg 44 7925 PC Linde 0523 614847 26 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 

De heer P. Foget Marktkade 71 9581 AT Musselkanaal 0599-413733 26 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 

Regio 5 Twente Salland 

Fam. Schiphorst Kloppendijk 3 7591 BP Denekamp 0541-353912 12 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 

Fam. Schuurman Almelosestraat 80 7636 RN Agelo 0541-293112 12 juli van 
10:00 tot 
16:00 uur 

Regio 7 De Veluwe 

Fam. G. Hendriksen Oud-Milligenweg 55 3886 MC Garderen 057-7461652 18 en 19 juli 
van 10:00 tot 
17:00 uur 

Fam. G.J. v.d. Brink Varelseweg 22 8077 RA Hulshorst 0341-451280 23 en 24 juli. 
Onbeperkt 

Fam. D.M. Davelaar Overhorsterweg 53 3781 NC Voorthuizen 0342-478214 25 en 26 juli 
van 10:00 tot 
17:00 uur 

Fam. H. Meulenman Jonasweg 19 8171 NM Vaassen 057-8573533 2 augustus van 
10:00 tot 
17:00 uur 

Mw. B. de Jong Welgelegenweg 9 7321 AT Apeldoorn 055-3668239 2 augustus van 
10:00 tot 
17:00 uur 

Fam. H.G. Elijzen Zuphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn 055-3668962 2 augustus van 
10:00 tot 
17:00 uur 

Fam. J. v.d. Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattum 0384-443965 Op afspraak 

Regio 8 Zuid Gelre 

Mw. J. v.d. Pol-

Snitselaar 

Laarweg 84  6732 BN Harskamp 0318-456339 Maand juli na 
telefonische 
afspraak 

Regio 13 ’t Gooi, Eemland en Vechtstreek 

K. Bregman Brennickmeijerlaan 20 Hooglanderveen 033-4551792 2 augustus van 
10:00 -17:00 
uur 

F. Habecotté Schrikslaan 47 Soest 035-6012406 2 augustus van 
13:00 tot 
17:00 uur 

J. Langbroek Roffelaarskom 13 Leusden 033-4940130 2 augustus van 
10:00 tot 
17:00 uur 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

     

R. Nauta Puntenburgerlaan 42 Amersfoort 033-4650872 2 augustus  
van 10:00 tot 
13:00 uur 

H. Verweij Hoge Larenseweg 347 Hilversum 035-6854211 2 augustus  
van 10:00 tot 
17:00 uur 

P. Vos Middenweg 81 C Nederhorst den Berg 0294-254021 2 augustus  

van 12:00 tot 

17:00 uur 

H. Uit den Bosch Berkenhof 8 Kortenhoef 035-6562425 28 juli t/m               
2 augustus van 
10:00 tot 
17:00 uur 

Regio 20 Eiland van Dordrecht e.o 

  P. Golverdingen  Langebaan 38  4206 VP Gorinchem  0183-622817  6 en 9 augustus 

 van 10:00 tot 

 17:00 uur. 

 Andere dagen 

 na 

 telefonische 

 afspraak. 

 Parkeren bij het 

 Wellantcollege. 

Regio 23 West Brabant 

Toos Jansen Bisschop 

Hopmanstraat 37 

Noordhoek 06-41714556 12 juli van 

10:00 tot 

17:00 uur 

Fam. Maas Visartstraat 76 Sluiskil 0115-491740 21, 22, 28 en 

29 juni van 

10:00 tot 

17:00 uur 

Fam. Stals Burgemeester Camiel 

Leynlaan 23 

9060 Zelzate (Oost) 

(België) 

0032-

93457048 

28 en 29 juni, 

9 en 10 

augustus van 

10:00 tot 

19:00 en 11 

aug van 13:00 

tot 18:00 uur. 

Straat naast de 

brandweer 

Fam. Verdaasdonk Deken Maeslaan 19 Prinsenbeek 076-5415279 Telefonische 

afspraak 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 

tijdstip 

 

Regio 24 Midden Brabant 

Fam. Habraken Essenstraat 5 5298 LZ Liempde 0411632264 22 juni van 

10:00 tot 

17:00 uur 

Fam. Megens Broekstraat 15 5292 NC Gemonde 0735516499 22 juni van 

10:00 tot 

17:00 uur 

Fam. Leenhouts Munsterkerk 35 4271 XA Dussen 0416391719 4, 5 en 6 juli 

van 10:00 tot 

18:00 uur 

Bloemenvereniging 

Magellanica  

 

Oude 

Pastorij Essendonk 3  

 

Essen (België) 

 

 19, 20 en 21 
juli 
www.magellani
ca.wix.com/blo
em 

Regio 25 De Kempen 

Thieu & Marianne 
Houben-Joosten 

Hitsveldlaan 30 B-3930 Achel (België) +32 11 
647004 en 
gsm +31 6 
55 823 686 

20 juli van 
10:00 tot 
17:00 uur 

Regio 26 Zuid-Oost Brabant 

Jan Geenen Willibrorduslaan 89 Waalre 040-2212906 19 juli van 
13:00 tot 
17:00 uur 

Deen Span Weebosserweg 57 Bergeijk 0497-550190 19 juli van 
13:00 tot 
17:00 uur 

Kees van den 
Nieuwelaar 

Beatrixlaan 5 Heeze 040-2260503 30 juli vanaf 
19:00 uur 

Regio 29 Midden en Zuid Limburg 

Ton Hacken Caeciliastraat 64 6143 BJ  Guttecoven 046-4854701 10 augustus 
van 10:00 tot 
16:00 uur 

Familie Wackers Prins Clauslaan 2 6114 BP Susteren 046-4492141 10 augustus 
van 10:00 tot 
16:00 uur 
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Openingstijden: 
 donderdag 24 juli 13:00 – 17:30 uur 

vrijdag 25 juli 09:00 – 21:00 uur 

    zaterdag 26 juli 09:00 – 16:00 uur 

       
 

Gratis entree en gratis parkeren 

NNNNNNNNeeeeeeeeddddddddeeeeeeeerrrrrrrrllllllllaaaaaaaannnnnnnnddddddddsssssssseeeeeeee        KKKKKKKKrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnngggggggg        vvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnn        FFFFFFFFuuuuuuuucccccccchhhhhhhhssssssssiiiiiiiiaaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeennnnnnnn        --------        RRRRRRRReeeeeeeeggggggggiiiiiiiioooooooo        1111111199999999        RRRRRRRRooooooootttttttttttttttteeeeeeeerrrrrrrrddddddddaaaaaaaammmmmmmm        eeeeeeee........oooooooo........        
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Mei 2014 
 
Overleden: 
  
De heer J. Tuller  Haarle 
Mevrouw A.P. van Dorp-de Bruin  Maasdam 
De heer F. Peeters  Tisselt-Willebroek, België 
 
Nieuwe leden: 
 
De heer F.A. van Deene    Zoetermeer 
Mevrouw E.A. Jansen   Nieuwerkerk aan den IJssel 
Mevrouw C.A. Hoekman-van Oeveren Kapelle 
Mevrouw R. Hendriks   Geldrop 
Mevrouw M. Jorissen   Geldrop 
De heer J. Timmer   Zeijen 
De heer J. Nijland   Rijssen   
 

Aanmelden/opzeggen leden: 
 

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK  
Liempde (ledensecretaris@nkvf.nl). 
 

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het desbetreffende 
boekjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail of via onze website NKvF.nl  
plaatsvinden. De opzegging dient bij voorkeur rechtstreeks te geschieden bij de ledensecretaris 
van de landelijke vereniging, mw. Tiny v.d. Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liempde 
(ledensecretaris@nkvf.nl) of bij het bestuur van de regionale vereniging. Indien een opzegging 
niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

 
Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 

� u gaat verhuizen, 
� uw adresgegevens niet kloppen, 
� u Fuchsiana niet heeft ontvangen. 

 
Bel 0411-631591 of mail naar ledensecretaris@nkvf.nl. 
 
Tiny v.d. Sande, Ledensecretaris. 
 
 

Van het ledensecretariaat

'Rading's Michelle'                                                                                                                               Foto: Sigrid van Schaik
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* Ziekten en plagen
Iedere hobby heeft wel een minder plezierige kant.
Bij het houden van fuchsia’s komen we nog al eens
wat ziekten en plagen tegen, zeker als we er veel
houden op een kleine ruimte. Gaat er wat mis, dan
steekt dat elkaar snel aan.
 
* Hoe houden we de problemen zoveel moge-
lijk buiten de deur?
Gezonde planten weerstaan de ziekten en plagen
het beste. Een goede verzorging is dus ook hiervoor
van belang.
 
*(1) Controleer regelmatig uw fuchsia’s op in-
secten.
Is er sprake van krullend blad, dan zal er vermoe-
delijk sprake zijn van aantasting door luis.
(Tot half mei toppen we meestal de fuchsia's voor
het verkrijgen van een volle plant; soms kan het al
voldoende zijn de aangetaste knop weg te halen.)
 
*(2) Witte vlieg
Witte vlieg komt meestal voor aan de onderkant van
de bladeren en vliegt op bij aanraking.
 
*(3) Aangetaste groeipunten
Aangetaste groeipunten (kleine zwarte vlekjes) wij-
zen op trips, maar ook bij wantsen zien we misvor-
ming van groeitoppen en bloemen.
 
*(4) Halve maanvormige happen
Als er van die halve maanvormige happen uit de
bladeren zijn gevreten, dan is vast de taxuskever 
actief. Die kever is op zich niet zo schadelijk, maar
wel de witte larven er van; zij overwinteren vaak in
de kluiten van de oude planten en zijn dol op de
wortels.
 
*(5) Spint
Spint is een lastige klant, omdat we hem slecht zien.
Ziet de plant er dof en droog uit, bekijk dan eens
met een vergrootglas de onderkant van de blade-
ren. We zien dan in fijne spinragjes de mijten zit-
ten. Vooral bij warm weer is het oppassen geblazen.
 
* Schimmel
Controleer regelmatig uw fuchsia’s op schimmel.
*(6) Roest 
Roest is een beruchte schimmel, omdat deze zo be-
smettelijk is. Het is te herkennen aan vlekken aan
de bovenkant van de bladeren en kleine oranje spo-
renhoopjes aan de onderzijde. Het kan heel gemak-
kelijk door insecten van plant tot plant worden over-
gebracht en zelfs door onze handen.

 
*(7) Botrytis
Daarnaast hebben we ook nog al eens last van
botrytis.
Als we bijvoorbeeld jonge stek in de kas hebben
staan onder een hoge luchtvochtigheid slaat botrytis
snel toe: een fijn waas van haartjes op de stengel of
een te snelle verhouting van de stek wijst vaak op
deze schimmel.
 
*(8) Gebrek aan magnesium
Heeft u last van teveel geel blad in de fuchsia’s dan
is hier meestal niet een schimmel de oorzaak van,
maar een gebrek aan magnesium. Dit is simpel op
te lossen met bitterzout (zie vorige artikelen).
 
* Hoe gaan we deze problemen te lijf?
Daarbij kunnen we langs drie wegen te werk gaan:
1e De ecologisch-biologische werkwijze
2e Met behulp van chemische middelen
3e Optimale verzorging
In onderstaand overzicht wordt een chemische
werkwijze vermeld. Ook komt de biologische aanpak
zijdelings ter sprake en vindt u tips ter voorkoming
van ziekten en plagen.
 
Een handig boekje is ‘Gids voor ziekten en plagen’
van Bayer, dat bij een goed tuincentrum meestal zo
is mee te nemen. Zorg bovendien voor een goede
plantenspuit, waarvan u de inhoud nauwkeurig kunt
vaststellen. Verder is het natuurlijk zaak de diverse
gebruiksaanwijzingen goed op te volgen.
 
Bij de boven beschreven ziekten en plagen passen
de volgende middelen:
*1, 2, 3 en 4: Hiervoor is geen chemisch middel
meer in de handel.
*5. Masaï
*6. Exact
*7. Teldor
 
*Chemische middelen
Enkele van bovenstaande chemische bestrijdings-
middelen zijn inmiddels verboden of mogen binnen
afzienbare tijd niet meer worden verkocht c.q. ge-
bruikt. Ze zijn veel schadelijker voor het milieu dan
in eerste instantie werd gedacht. Onder andere
wordt de massale bijensterfte mede veroorzaakt
door gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Ook kan het onoordeelkundig werken met deze mid-
delen schade aan uw gezondheid toebrengen. Niet
gebruiken dus!
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*Biologische middelen
Biologische bestrijding is de bestrijding van schade-
lijke organismen op planten door een natuurlijke vij-
and van het schadelijke organisme uit te zetten.
Deze middelen zijn tegenwoordig ook voor particu-
lier gebruik te koop. Zie voor de mogelijkheden op
internet.
 
*Voorkomen van ziekten en plagen
Veel ellende kan worden voorkomen door rekening
te houden met de behoefte van de plant. Als u in
gedachte houdt dat fuchsia’s van oorsprong uit
koele vochtige tropische wouden komen, dan zet u
de planten bij u thuis dus ook op een koele plek in
gefilterd licht en niet in de hete middagzon.
Fuchsia’s plaatsen op een tochtige plek, is vragen
om moeilijkheden. Binnen de kortste keren zitten de
planten onder de luis en bestrijden heeft totaal geen
zin.
De grootste valkuil voor (aankomende) fuchsialief-
hebbers is hebberigheid. Alles is even mooi. Boven-

dien zijn fuchsiastekken niet duur en zijn soms zelfs
te krijg. Maar al die planten moeten wel ergens
staan en dan krijg je algauw teveel planten op een
te klein oppervlak. In veel gevallen zal dat tot pro-
blemen leiden. Belagers komen massaal af op de
zwakste fuchsia die ergens in de verdrukking staat
te verpieteren. Voor u er erg in hebt zit uw hele col-
lectie er onder en is er geen houden meer aan.
Als u voor ogen houdt, dat u met minder planten
meer plezier zult beleven, kan er weinig meer mis-
gaan.
 
Idee en bron: Frans van Mameren
Bewerking: Dominicus Bergsma
 
Het onderste deel van dit artikel (vanaf *Chemi-
sche middelen) valt niet onder de verantwoorde-
lijkheid van Frans van Mameren.
 
Dit was het laatste deel van de artikelenreeks “Mijn
fuchsia’s en ik”.

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische Groep.
Wanneer u deze Fuchsiana ontvangt is de tweede vergadering van deze groep al weer achter de rug.
De laatste vergadering dit jaar is in Harmelen, niet op 30 augustus, zoals eerder vermeld, maar op zater-
dag 23 augustus!! Adres: Harmelerwaard 17A, 3481 LC  te Harmelen.
 
Keuringen.
Dit jaar staan er ook weer 3 keuringen op het programma en wel op:
Zaterdag 26 juli 2014
Zaterdag 16 augustus 2014
Zaterdag 13 september 2014
 
LET OP!!
De keuringen worden niet op de gebruikelijke locatie gehouden! Naar een andere locatie wordt gezocht en
u zult, zodra we meer weten, op de hoogte worden gebracht via de website. Houd dit dus goed in de
gaten. Bij het ter perse gaan van deze Fuchsiana is de locatie nog niet bekend. Heeft u planten voor de
keuring, laat dat dan zoals gebruikelijk weten aan Coen Bakker (zie hieronder). Beschikt u niet over een
computer, vraag dan Coen naar de locatie!!
Wellicht ten overvloede:
De planten dienen tussen 08:45 uur en 10:00 uur aangeboden te worden.
De keuring begint vervolgens om 10:15 uur.
De benodigde formulieren kunt u van de website halen of aanvragen bij de secretaris van de BCK, Martien
Soeters (tel. 0598-392248).
U kunt de planten, die u wilt laten keuren, aanmelden bij de voorzitter van de BCK: Coen Bakker (tel.
0255-535007).
 
Veredelingsgroep.
Er is weer een Veredelingsgroep!
Op de oprichtingsvergadering waren 11 mensen aanwezig. De eerste afspraken zijn gemaakt ten aanzien
van chromosoomverdubbeling. Later dit jaar zal een volgende vergadering plaatsvinden. Voorzitter is Hans
van Aspert en secretaris van de groep is Sierd Zijlstra.
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'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 2: Activiteitenkalender. In Memoriam Johan Tuller. Bus-
reis 2 augustus 2014. Verslag algemene ledenvergadering van 24 maart 2014. Recepten van honingcake
en honingkoek. Stekkenmarkt 17 mei 2014. Tuinentocht 12 juli 2014. De heer G. Meutstege en mevrouw
Sterrenbosch-Gansenboom 40 jaar lid van de NKvF.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 2 en 3: Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari
2014. Voorstel reisje in 2014. Activiteitenkalender. Op bezoek bij de familie Spek in Heerde. Fuchsia 'Piet
van de Berg'. Vriendendag 6 september 2014. Verslag voorjaarsvergadering 29 maart 2014. BCK-keuringen
2014. Mededelingen naar aanleiding van de ledenraadvergadering van 5 april 2014. Busreis 28 juni 2014.
Open tuinen regio 7 2014.

'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 3: Verslag ledenvergadering van 22 maart 2014.
Agenda 2014-2015. Het Lieveheersbeestje, Coccinella septempunctata. Terugblik Fuchsia Extra Vaganza.
Veredelresultaten Hans van Aspert (3). Onkruiden (28).
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 2: Regio award 2014. 4 Jubilarissen in het zonnetje.
Bayer nieuws. Kweker uit Nieuw-Zeeland komt fuchsia's in Koningshooikt kopen.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) april: Agenda 2014. Stekkenmarkt 3 mei 2014. Uitje op 9
april 2014. Bewateringssysteem. Oorzaak van en recept tegen afnemende groei en bloei. De sporenele-
menten en hun functie.
 
'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 3: Activiteitenkalender 2014. Busreis op 26 juli 2014.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 6: Regioprogramma 2014.
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 2: Jubilarissen 2014. Tips voor het opkweken van
de showplanten. Secretarieel verslag 2013. Activiteitenagenda 2014. Houtstekken Dieter Hoffmann, Deel 3.
Fuchsia in woord en foto: Pink Cornet. Busreis op 6 september 2014 naar de Vriendendag in Zelhem. Boe-
renmarkt 24 mei 2014. Show 2014 in Ameide.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Verslag algemene ledenvergadering van 29 maart
2014. Activiteiten 2014. Busreis 6 september 2014. Bos- en Burchtfair Oostvoorne 31 mei 2014. Fotowed-
strijd 2014. Terugkoppeling ledenraadvergadering van 5 april 2014. Wedstrijdreglement voor het opkweken
van een wedstrijdplant regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden.
 
'De Bel' (Regio 23, West Brabant) nr. 2: Belangrijke data 2014. Uitnodiging voorjaarsvergadering 12 april
2014. Verslag en foto's nieuwjaarsreceptie 2014.
 
't Limburgs Belleke' (Regio 29, Midden en Zuid-Limburg) nr. 1: Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 11 janua-
ri 2014. Stekkenmarkt 3 mei 2014. Tuinentocht op 12, 13, 19 of 20 juli 2014. Jubilarissen 25 jaar lidmaat-
schap NKvF. Nieuwe website. Ledenlijst met contactgegevens van de leden. Nu in bloei: Fuchsia splendens.
Probeer de Engelsen eens naar de kroon te steken. Uitnodiging jaarvergadering 25 maart 2014. Bellentref-
fen op zaterdag 30 augustus 2014 bij de familie De Cooker, 6109 AK Ohé en Laak.

Regiobladen en regionieuws
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Open Fuchsia 

      Dagen 

 

Ook dit jaar bent u weer welkom 

tijdens de Open Fuchsiadagen, dit 

jaar voor de 25ste keer! 

 

Tijdens deze dagen willen wij hier ook 

aandacht aan schenken. Voor u betekent 

dit leuke aanbiedingen e.d.! 

 

De showtuin staat ook dit 

jaar weer vol met mooie 

fuchsia, volop in bloei! 

Mooie hangfuchsia’s, 

stamfuchsia’s van bijna 40 

  jaar oud! 

 

U bent van harte welkom op 

4, 5, 11 en 12 juli 
 

Kwekerij Zeelenberg 

Sionsweg 10 

Rijswijk 
 

Kijk ook op:   www.kwekerijzeelenberg.nl 
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