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Uitnodiging… 
 

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

 

VERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 3 november 2018. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

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

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

 

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

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

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

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

Bij deze vergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging welkom.  

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

 

  Let op! 

  De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

  bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

  moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

  bij de secretaris van de NKvF opgeven. 
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Beste fuchsiavrienden,
 
Temperaturen van 37 en 38 graden was zo ongeveer gewoon, wat was het heet, ik heb tij-
dens de laatste zomer dikwijls gedacht aan onze iets oudere leden daar de temperaturen tro-
pische waarden bereikten. Hopelijk heeft iedereen deze hitte goed doorstaan. Van mijn collec-
tie fuchsia’s hebben er een stuk of vijf deze hitte niet overleefd. Maar ik weet dat er leden zijn
bij wie door de hitte 20 tot 30 planten het niet hebben overleefd. Hopelijk kunnen deze men-
sen bij andere leden terecht voor wat stekken om hun collectie weer aan te vullen.
 
                         Vriendendag 2018

                                                                 Groot succes
 
Op de morgen van de Vriendendag zag het er niet zo mooi uit, de lucht was grauw en er viel ook nog regen uit. Maar
hoe dichter we bij Dongen kwamen hoe meer de lucht opklaarde en er verscheen zelfs een zonnetje. Bij Zeelenberg
aangekomen viel het meteen op dat iedereen in een opperbeste stemming was. Na mijn openingswoord, mededelin-
gen over de fotowedstrijd en plantenkeuringen vertrok de eerste paardentram met bezoekers naar de tuin van de fa-
milie van Woensel. Na een kopje koffie en een broodje begon ik aan mijn voorstelronde aan alle standhouders. Ook
deze waren allen zeer tevreden over het aantal bezoekers en de indelingen van de kramen.
 
De eerste bezoekers die met de paardentram terug kwamen van de tuin van de familie van Woensel vertelden zeer
enthousiast hoe leuk ze het ritje met de paardentram vonden en hoe prachtig de tuin was. Na een bezoekje van mij
aan de beamerpresentatie van de Botanische groep ben ik in gesprek gegaan met veel bezoekers van onze Vrienden-
dag en iedereen was zeer lovend over deze dag.
 
Na het bekend maken van de keuringsuitslag nieuwigheden (nieuwe fuchsiaplanten) werd Sjaak Loef verzocht om en-
kele foto’s van deze planten te maken. Tot zijn grote verrassing stond er ook een fuchsia tussen met de naam
'Fuchsiana'. Je zag dat dit Sjaak als voorzitter van de Fuchsianaredactie niet onberoerd liet en hij zei dat het blad dit
ook wel verdiend had. Op de voorpagina van deze Fuchsiana staat de betreffende fuchsia.
 
Toen was het tijd voor het mooiste van de Vriendendag: de huldiging van de jubilarissen voor hun 40-jarig lidmaat-
schap, mevr. Aanen en de heer Spaansen. Zij werden gehuldigd en in de bloementjes gezet. Ook werd er nog een
dankwoordje gesproken aan het adres van Huub en Riek Steeghs. Huub heeft 9 maal een Vriendendag georganiseerd
en heeft nu het stokje overgegeven aan Coen Bakker, maar Huub heeft wel in stijl afscheid genomen met een zeer
gezellige Vriendendag. De voorzitter reikte Huub voor zijn vele werk dan ook een mooie attentie uit.
 
Daarna werd de uitslag van de fotowedstrijd bekend gemaakt. Tot slot was er de bekendmaking van de uitslag van de
landelijke plantenwedstrijden van de planten die door de leden waren ingebracht. Ook hier stak, net als bij de foto-
wedstrijd, één persoon met kop en schouders boven de anderen uit. Om 16.30 uur sprak de voorzitter zijn dankwoord
voor deze dag uit, waarbij hij een speciaal dankwoord had voor de leden van regio 23, want zonder hun inzet was
deze dag niet mogelijk geweest. Daarna ging iedereen voldaan naar huis.
 
Cor van Empel.
 

Van de voorzitter

Oplossing fotopuzzel 86

De oplossing van fotopuzzel 86 is als volgt:
 
Foto 1: 'Frau Ida Noack'
Foto 2: 'Mancunian'
Foto 3: 'Amélie Vos'
 
Dit keer is de winnaar de heer A. van Vliet uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Gefeliciteerd!
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Van de redactie

Witte phlox

knipt, zijn weer gaan uitlopen en opnieuw gaan bloeien
en ook de hortensia maakt nog een enkel nieuw blauw
bloemetje. Maar niet alleen mijn tuinplanten zijn blij met
de regen en afkoeling, ook het onkruid. Heb ik de hele
zomer geen onkruid hoeven te wieden (ik heb mijn pad
maar 1 x geschoffeld), nu komt al het opgespaarde zaad
van voorjaar en zomer allemaal tegelijk op. Mijn tuinpad
lijkt wel een jong grasveld. Allemaal van die hele dunne
grassprietjes. Onmogelijk om met de hand eruit te halen
en schoffelen is nu geen optie vanwege de wisselvallig-
heid van het weer. Nu maar hopen op een iets drogere
periode. Er is niets wispelturiger dan een tuinier.
 
Gelukkig is er van de vaste planten niets doodgegaan
maar een aantal hebben wel erg veel schade ondervon-
den. De cimicifuga kan absoluut niet tegen dit weer en
heeft ook nauwelijks knoppen, maar ook het schildersver-
driet, oftewel steenbreek, wat ik al dertig jaar heb, is
bijna verdwenen en begint nu pas weer een beetje te
groeien. Het zal wel even duren voordat het zijn oude
omvang terug heeft.
 
Dit jaar heb ik veel eenjarigen gezaaid of laten uitzaaien,
zoals het leeuwenbekje, scheefbloem, ridderspoor en cos-
mea (cosmos). Wat me opviel was dat deze plantjes to-
taal geen last van de hitte en droogte hebben gehad.
Sterker nog, de leeuwenbekjes hebben mijn gehele ro-
zenperk overgenomen en bloeien nu nog dat het een
lieve lust is.

Ook de open tuinen vielen in die zeer warme periode.
Wat treurig voor de tuineigenaren. Hoewel bij sommigen
de fuchsia's er verbazingwekkend goed uitzagen, maar
die stonden dan ook in de schaduw en op een wat meer
open plek en niet in een ingesloten tuin. Gelukkig was er
in de meeste tuinen meer te zien dan alleen fuchsia's en
ik vind het altijd weer een inspiratie om te zien wat men-
sen van hun tuin gemaakt hebben.
 
Nu heb ik het wel de hele tijd over de invloed van de
warmte op de tuin gehad, maar dit jaar had ikzelf ook
moeite met de hitte. Meestal kan het me niet warm ge-
noeg zijn maar dit jaar kreeg de hitte toch vat op mij en
werd het me op sommige dagen bijna teveel. Op mijn
slaapkamer, die gelegen is op het zuidwesten en onder
een plat dak, liep de temperatuur soms op tot boven de
30 graden Celsius. Om nog een beetje te kunnen slapen
besloot ik op de warmste dag een ventilator aan te schaf-
fen. Goed plan. Alle ventilatoren waren overal uitverkocht
behalve nog een kolomventilator met nogal slechte re-
censies. Heb het ding toch maar aangeschaft. Inderdaad,
hij staat niet erg stabiel en maakt nogal wat herrie maar
op de laagste stand viel er mee te leven en wende het
geruis en gerammel na een tijdje. Ik kon eindelijk weer
wat slapen. Maar toch blijf ik genieten van een mooie
zonnige dag en heb ik gisteren weer heerlijk in het zon-
netje gezeten maar wel bij 20 graden Celsius.
Het was een memorabele zomer. Ik hoop volgend jaar
toch echt op een normale Hollandse zomer. Maar tegen
die tijd, wanneer het eindeloos lijkt te regenen, denk ik er
vast weer anders over en zal ik met heimwee terugden-
ken aan die eindeloze zonnige dagen in voorjaar en
zomer van 2018. Nu maar weer voorbereiden op het win-
terklaar maken van de tuin en de fuchsia's. Voordat je
het weet is het alweer kerst.
 
Ria Nauta

En toen was de zomer (bijna) voorbij. En ik vond het dit
keer niet eens vervelend dat het ging regenen!! Voor
mijn tuinplanten is er een tweede groeiseizoen aangebro-
ken. De akelei bloeit weer, de phloxen die ik al had afge-

Leeuwenbekjes in rozenperk
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    Vriendendag 2018 

 
 
Zaterdagmorgen 25 augustus vertrokken we om zeven uur vanuit Sevenum richting Dongen  
voor onze Vriendendag. 

 
Het weer zag er niet goed 
uit en het regende, maar vol 
goede moed gingen we toch 
naar Zeelenberg, met de 
gedachte “vorig jaar was het 
ook zo en toen klaarde het 
om elf uur op en het was 
verder redelijk goed weer”. 
We hadden vrijdagmorgen 
besloten om de stands 
binnen in de kas te plaatsen. 
 
Nou, dat kwam dus goed uit. 
Het was wel zo goed als 
droog maar de temperatuur 

was maar ongeveer 15 graden. 
Het zag er binnen geweldig gezellig uit. Twee dagen had regio 23 samen met John en 
Yvonne hard gewerkt met dit als resultaat. 
 
Om 10.15 uur heette onze voorzitter Cor van Empel iedereen van harte welkom en opende 
de Vriendendag. 
Langzaam druppelden de mensen binnen en om elf uur was het gezellig druk. 
Ieder was zeer enthousiast over hoe gezellig alles er uit zag. 
 
BEZICHTIGING TUIN in ’s Gravenmoer. 
 
Om half elf vertrok de eerste paardentram 
met 20 mensen aan boord. Een gezellig 
ritje en bij de Familie van Woensel in 
’s Gravenmoer kon men genieten van hun 
prachtige mooie tuin.  
120 mensen hebben kunnen genieten van 
deze mooie activiteit en ieder was zeer 
tevreden met het gezellige ritje en de 
mooie verrassingen in deze tuin. 
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DE CATERING.  
  
Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd. De mensen van regio 23 begonnen om 
8 uur al met het smeren van de broodjes, het maken van groente- en tomatensoep en het 

opmaken van de heerlijke vlaai. 
Hier werd door de bezoekers om 
twaalf uur dan ook gretig gebruik van 
gemaakt en menig broodje met 
knakworst werd er verorberd. 
Zeer goed verzorgd en het smaakte 
allemaal heerlijk. 
 
Regio 23, bedankt voor jullie 
geweldige inzet deze dagen. 
 
 
 

 
KEURING VAN NIEUWIGHEDEN. 
 
Vanaf half elf vond de keuring van de nieuwigheden 
plaats.  
Zeven planten waren voor de keuring aangemeld. 
Zes hiervan werden goedgekeurd. 
 
Een mooie toevoeging aan de lijst met nieuwigheden 
die het afgelopen jaar gekeurd werden. 
 
 
KEURING VAN DE WEDSTRIJDPLANTEN DOOR REGIO 8. 
 

Vanaf 9 uur werden de eerste wedstrijd-
planten binnen gebracht. 
In totaal werden er 35 planten voor de 
keuring aangeboden. 
Voor de keurmeesters was veel wijsheid 
nodig om de prijzen te verdelen. 
Op de foto alle prijswinnaars. 
 
Dank aan regio 8 voor hun bijdrage aan 
dit mooie gebeuren. 

 
STANDS. 
 
Veel bezoekers konden genieten van de mooie 
stands die her en der opgesteld waren. 
Voor in de winkel de jaarlijkse stands van de NKvF 
en achter in de grote kas diverse stands uit de 
regio. 
Het zag er allemaal zeer uitnodigend uit. 
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John en Yvonne Zeelenberg hadden diverse standhouders uit de regio gevraagd om zich 
deze dag te presenteren middels een stand op de Vriendendag. 
Menig appeltje werd geproefd en Groei & Bloei zorgde voor prachtige bloemstukjes die 
gemaakt werden. Een mooie toevoeging aan deze mooie dag. 

 
 
DE FOTOWEDSTRIJD. 
 
Vele foto’s werden weer aangeboden. Uit 
76 foto’s was het voor het publiek niet 
gemakkelijk om uit deze mooie kiekjes de 

beste uit te zoeken. 
Bij de prijsuitreiking door Cor Boom was het 
voor iedereen weer een verrassing wie de 
winnaars waren. 
Een prachtige activiteit die niet meer te missen 
is op onze Vriendendagen.Top. 
 

 
HULDIGING JUBILARISSEN. 
 
Cor van Empel sprak mevrouw Aanen en 
de heer Spaansen toe i.v.m. hun 40-jarig 
lidmaatschap van de NKvF. 
 
Allebei in het verleden 2 enthousiaste leden 
die het nu wel op een lager pitje beleven, 
maar nog altijd trouw lid zijn van hun regio 
en nog op hun manier genieten van onze 
prachtige hobby.  
 

Hij speldde hen de met goud vergulde fuchsiaspeld op namens de NKvF. 
Nogmaals proficiat. 
 
 
MIJN LAATSTE FUCHSIAVRIENDENDAG. 
 
Na 15 jaar als ledenraadslid, 10 jaar als HB-
lid en na 9 fuchsiavriendendagen was deze 
dag, 25 augustus 2018, mijn afscheid. 
Prachtige jaren die ik nooit zal vergeten. 
Namens de NKvF en het HB bedankte Cor 
van Empel mij voor al deze mooie jaren die 
we samen gewerkt hebben. 
Allen die hieraan meegewerkt hebben 
BEDANKT. 
  
Huub Steeghs 
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Uitslag fotowedstrijd Vriendendag

Algemeen:
 
2e Mevrouw J.C. Loef-Roos
2e De heer J. Loef
1e Mevrouw J.C. Loef-Roos, Mieke Meursing trofee (zie foto)
 
Close-up:
 
2e 'Yvonne Zeelenberg' van de heer J. Wagemans
1e 'Pavilion Princess' van mevrouw J.C. Loef-Roos

1e prijs categorie Algemeen tevens Mieke Meursing trofee

1e prijs close-up 'Pavilion Princess' 2e prijs close-up 'Yvonne Zeelenberg'
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Alweer een nare mijt

Op bovenstaande foto zien we een ziektebeeld dat we de laatste tijd vaker zien in onze botanische fuchsia's maar ook
in cultivars: opgerolde misvormde bladeren, de bladranden zijn omgekruld in het groeipunt en de groei wordt ver-
traagd.
 
Het lijkt wel een virusverschijnsel of spuitschade van bijvoorbeeld een onkruidbestrijdingsmiddel. Niets van dat al.
Wat is het dan wel? Welke parasiet veroorzaakt dit ziektebeeld? Het is geen spintmijt, het is ook geen fuchsiagalmijt,
wat sommige mensen denken, maar het gaat hier om wéér een nare mijt, de zogenaamde broadmijt.
 
In het deftig heet hij Polyphagotarsonemus latus. Het eerste deel van de Latijnse naam "polyphago" betekent 'veel-
vraat', wat er op duidt dat deze mijt op veel gewassen voorkomt en daar schade kan toebrengen. Zo komt de mijt
voor op tomaat, paprika en aubergine, maar ook op veel sierplanten zoals cyclamen, dahlia's, salvia's, begonia's en
vele andere.
 
Deze broadmijt is niet met het blote oog en ook niet met een goede loep te zien, het vrouwtje is ongeveer 0,2 mm
groot en het mannetje ongeveer 0,11 mm. De broadmijt doorloopt 4 ontwikkelingsstadia: van ei naar larve en via
nymf naar volwassen mijt. De cyclus duurt afhankelijk van de temperatuur 4 tot 10 dagen. De broadmijt bevindt zich
meestal aan de onderkant van het blad, soms ook aan de bovenkant. De mijten kunnen zich niet over grote afstanden
verspreiden. Ze worden overgebracht door de wind, door witte vlieg en door de mens via kleding etc.
 
De mijt komt veel voor in kassen waar het warm en vochtig is en zorgt daar voor telers van veel tuinbouwgewassen
in toenemende mate voor problemen.
 
De vraag is: hoe komen we van deze 'veelvraat' af, die nu ook schade toebrengt aan onze fuchsia?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
 
> Houd allereerst de witte vlieg onder contrôle, want dit is een notoire verspreider van de mijt.
> Preventief is de mijt te bestrijden met een roofmijt, Neoseiulus californicus, deze is verkrijgbaar bij Koppert
   (zie: www.koppertus.com/challenges/spider-mites-and-other-mites/broad-mite/).
> Middelen die tegen spintmijt effect hebben werken meestal ook tegen de broadmijt.
> Begin eerst met twee bestrijdingen, met ongeveer een week tot 10 dagen ertussen.
> Bij de broadmijt treedt geen resistentie op wat bij bijvoorbeeld spintmijt wel het geval is. Je mag dus best een
   aantal malen hetzelfde middel gebruiken! Een week na de laatste bespuiting dient de plant weer normale groei   
   te vertonen. Is dat niet het geval gebruik dan een ander spintbestrijdingsmiddel.
 
Zie voor verdere informatie de volgende link: http://www.greenhousemag.com/article/
gm_0909_broad_mite_plant_health/
 
Gerard Rosema

11



Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2018 georganiseerd door
regio 8
 
 

Prijs:  Plantnaam:   Inzender: 
 
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee 
 
1e prijs  Swingtime    De heer G. Stals 
2e prijs  Jean Pierre Quillot   De heer G. Stals 
3e prijs  Die Schöne Wilhelmine  Mevrouw M. Poffers 
 
Newman cup 
 
1e prijs  Lesley     De heer G. Stals 
2e prijs  Mill Race    De heer G. Stals 
3e prijs  Icicles Chandelier   De heer H. Poffers 
 
Mia Goedman trofee 
 
1e prijs  F. brevilobis    De heer G. Stals 
2e prijs  F. fulgens rubra   De heer T. Verschoor 
3e prijs  F. magellanica glorosa  Mevrouw W. Verschoor 
 
Arends trofee 
 
1e prijs  Bella Rosella    Mevrouw I. Martens 
2e prijs  Amazing Marjolein   De heer G. Kreijkes 
3e prijs  Nice 'n Easy    Mevrouw I. Martens 
 
NKvF bokaal 
 
1e prijs  Eruption    De heer G. Stals 
2e prijs  Samke     De heer G. Stals  
3e prijs  Vincent van Gogh   De heer T. Verschoor 
 
Er zijn in totaal 37 planten voor de keuring geweest, ingeleverd door 9 leden en als volgt verdeeld: 
 
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee : 12 planten door 6 leden 
Newman cup    :   5 planten door 3 leden 
Mia Goedman trofee   :   4 planten door 3 leden 
Arends trofee    :   9 planten door 5 leden 
NKvF bokaal    :   7 planten door 5 leden 
  
Daarnaast werden er nog 4 planten afgewezen wegens witte vlieg. 
 
De publieksprijs, die beschikbaar was gesteld door het hoofdbestuur, werd toegekend aan de heer 
G. Stals voor zijn ‘Swingtime’. 
  

12



Fuchsiashow regio 19 Rotterdam e.o.

Op donderdag 19 juli om 12.30 uur werd de Fuchsiashow
van regio 19, Rotterdam en omstreken, door mevrouw
Tiny van de Sande geopend. De voorzitter, de heer Sjaak
Loef, hield een speech, waarna hij de gasten uitnodigde
om de show te gaan bezoeken. De show werd, zoals al
meerdere keren, gehouden bij Tuincentrum GroenRijk/
Stout in Bergambacht.
Al vanaf dinsdag was het bestuur en een groot aantal
leden druk geweest met de inrichting van de show en het
ophalen van de planten bij de leden.

Foto: D. v.d. Linde

Er was een aantal leden van het hoofdbestuur aanwezig,
leden van andere regio’s en natuurlijk onze eigen leden.
 
Hoofdbestuurslid Tiny van de Sande en haar man Piet
waren deze ochtend reeds vroeg aanwezig omdat Tiny de
wedstrijdplanten zou keuren. Er waren twee wedstrijd-
planten, 'Abbé Farges' en 'Samke', totaal 23 planten
waaruit de winnaars geselecteerd dienden te worden.
Daarnaast heeft ze ook rondgelopen om de mooiste
showplant aan te wijzen. Zij koos als mooiste plant uit de
show de Fuchsia Arborescens, die in het groepje botani-
sche fuchsia’s stond. Er waren ruim 350 showplanten te
zien waarvan 184 verschillende soorten. Naast al deze

Foto: D. v.d. Linde

Foto: D. v.d. Linde

mooie planten hadden de leden voor veel stekken ge-
zorgd voor de verkoop. Gedurende de drie dagen was het
heel druk met bezoekers voor de show. Er waren gasten
van andere regio’s en zelfs een aantal bezoekers uit Bel-
gië.
 

Foto: T. v.d. Linde

De stekkenverkoop verliep heel goed. Heel positief was
dat er zich ook een aantal nieuwe leden hebben aange-
diend voor onze regio. Zaterdag 21 juli om 16.00 uur
werd de show gesloten.
 
Het bestuur en onze leden kunnen terug zien op een zeer
geslaagde show. Het enthousiasme van de vele bezoe-
kers kan als een groot compliment gezien worden voor al
diegenen die bijgedragen hebben aan deze show.  
 
D. v.d. Linde,
bestuurslid regio 19 en eindredacteur van het vereni-
gingsblad “Furore”.
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Product of Holland CCXVII  

De inmiddels voorbije zomer van 2018 was met zijn lang-
durige hitte, de heftigste in 300 jaar, geen ondersteuning
voor de toch al tanende fuchsialiefhebberij in ons land.
De meeste fuchsia's houden nu eenmaal van temperatu-
ren rond de 20 graden Celcius. Bij veel van onze planten
bleef de bloei, ondanks veelvuldig watergeven, achter.
Desalniettemin werden er toch nieuwigheden gekeurd en
één daarvan, een F. triphylla-kruising van Hans van As-
pert, met haar duidelijk lichter gekleurde bloemen een
stapje dichter bij het zo gewenste wit, kreeg de naam
'Peter Rijkoort'. Over de drager van die naam, die niet
voor niets door Hans gegeven werd, wil ik het in deze af-
levering hebben. Eén van de taken van de fuchsiakeur-
meesters van de VKC in Aalsmeer was het op naam stel-
len van bestaande fuchsiacultivars. Naarmate we in ons
land steeds meer fuchsia's kregen werd dat steeds moei-
lijker en vaak zelfs onmogelijk, ook voor mensen met een
fotografisch geheugen. Ik was er geen ster in en raadde
mensen die namen zochten te kijken bij grote collecties
en op fuchsiashows.

 
Wat we nodig hadden was een methode om fuchsia's te
determineren, zoals je dat met een flora doet bij wilde
planten. Leo Korting en Frank Brouwer bedachten elk een
manier. Leo vergeleek de onbekende plant met gegevens
uit de fuchsialiteratuur in een computerbestand. Frank
werkte met een formule, de "Brouwerformule", waarin de
gegevens van de gezochte plant ingevoerd werden.
Via een bijbehorend boekwerk kon die formule dan her-
leid worden tot een groepje waartoe de plant moest be-
horen. Beide methoden waren ingenieus maar werkten
niet omdat de bestaande cultivarbeschrijvingen summier
en weinig betrouwbaar waren. Om daar verbetering in te
brengen werd binnen de Uitgebreide Technische Commis-
sie de Beschrijvings-Determinatiegroep gevormd.
Die groep, onder leiding van Dymph Werker-van Groen-

 'Peter Rijkoort'                                              Foto: Sjaak Loef

land, was in de eerste plaats de opvolger van de oude
technische commissie onder leiding van Mia van der Zee,
die regelmatig een cultivarlijst uitgaf met nieuwe
fuchsia's. In 1988 verscheen van de nieuwe groep de
eerste uitgave van de zogenaamde "losbladige cultivar-
lijst" met 660 namen. Uiteindelijk werden dat 4351 be-
schrijvingen. Peter Rijkoort bemoeide zich vooral met de
tweede opdracht van de groep: Determinatie. Om dat
mogelijk te maken moesten de beschrijvingen veel meer
omvatten en betrouwbaar zijn. Eén beschrijving kostte
een ervaren beschrijver zo een half uur en voor de be-
trouwbaarheid moesten 3 beschrijvingen per cultivar door
3 verschillende mensen op 3 verschillende groeiplaatsen
gemaakt worden. Dat vraagt dan anderhalf uur per culti-
var. In het begin schoot dat beschrijven, doordat er veel
liefhebbers aan werkten, best op. Maar lang niet iedereen
was gelukkig met deze vorm van onze liefhebberij. De
steeds kleinere groep ging onder leiding van Peter door
als Computer-Determinatiegroep, want de computer ging
een steeds grotere rol spelen. Peter Rijkoort was in zijn
werkzame leven statisticus bij de weerdienst in De Bilt.
Hij was de ontwerper van de determinatiemethode via de
computer en voerde daartoe alle beschrijvingen in. Daar-
naast reisden hij en zijn echtgenote Liesbeth vaak samen
met Rie Dekker stad en land af om meer beschrijvingen
te maken. Met Dymph Werker waren zij uiteindelijk de
belangrijkste beschrijvers. Peter heeft met zijn werk be-
wezen, dat determineren van fuchsiacultivars mogelijk is,
maar uitsluitend binnen de groep cultivars die beschreven
zijn op de Nederlandse manier. Zo was het bijvoorbeeld
mogelijk een zaailing die in 2003 bij de VKC-nieuwighe-
denkeuring was ingezonden te duiden als vrijwel identiek
met de eerder beschreven 'Vincent van Gogh'. Zo te kun-
nen werken zou een nieuwighedenkeuring zinvol maken.
Ook lukte het om cultivars zonder, of met een niet klop-
pende naam, van de juiste naam te voorzien. Alleen
moest de beschrijving wel in het computerbestand voor-
komen. Juist daar wrong de schoen, want Peter en de
leden van de Computer-Determinatiegroep moesten er in
berusten dat de menskracht ontbrak om ooit al die be-
schrijvingen te maken. Peter was op hoge leeftijd nog
wel de drijfveer achter de "Cultivar Inventaris", waar ook
in het buitenland gebruik van wordt gemaakt en die na
het overlijden van Peter voorbeeldig werd opgepakt door
Sigrid van Schaik. Dat Peter nu zal voortleven in een
fuchsia met zijn naam doet me veel genoegen. Dat dat
nu pas gebeurt met zo'n belangrijk lid van de NKvF is te
verklaren. Peter was een typische geleerde, die niet aan
de weg timmerde. Hij had er zelfs een hekel aan de
werkbijeenkomsten van zijn groep te leiden. Verder
waren er vaak heftige meningsverschillen, omdat hij niet
kon afwijken van de voor zijn werk noodzakelijke nor-
men. Voor wie hem kende was hij een beminnelijk en
vooral betrouwbaar mens. In 2000 ontving hij als waar-
dering voor zijn inzet "de Zilveren Fuchsia" met Oorkon-
de.
 
Lisse, 3 september 2018.                         H.J. de Graaff.
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'Prosperity', Gadsby 1970  UK. AFS nr.: 1224 
'Bishop's Bells' x 'Strawberry Delight'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Clifford Gadsby (1920-1978) uit Breadsall, Derby, introduceerde in de laatste 13 jaar van zijn
 
naar de huidge normen korte leven 87 fuchsiacultivars waarvan een flink aantal tot de top
 
behoort. Omdat hij lang niet over een kas beschikte, had hij een voorkeur voor winterharden als
 
'Prosperity', maar ook fuchsia's met op- en afstaande bloemen hadden zijn bijzondere aandacht.
 
Hij introduceerde onder andere 'Upward Look' en 'Shy Look'. In 1971 en 1972 had hij zelfs twee
 
geelbloemige zaailingen, die echter niet aan zijn normen voldeden en vernietigd werden.
 
Desgevraagd stelde hij dat gele fuchsia's in zijn ogen net zo onbenullig waren als blauwe rozen.
 
Ondanks de beperkte tijd waarin hij zijn veredelingswerk verrichtte, moet hij gerekend worden tot
 
één van de opmerkelijkste Britse veredelaars. 'Prosperity' is een uitstekende winterharde
 
dubbelbloemige fuchsia met mooi gevormde rozerood-witte bloemen. De natuurlijke groei is
 
opgaand en bossig. Natuurlijk kunnen daar kroonboompjes en andere opgaande vormen van
 
gemaakt worden. Maar als vaste plant in de tuin moet u rekening houden met het invriezen van
 
het bovengrondse deel bij een onverwacht hevige kou. Met het huidige klimaat weet je maar
 
nooit! De naam wijst op de overvloedige bloei. 'Prosperity' is zowel vrouwelijk als mannelijk fertiel
 
en het stuifmeel werd onder andere door Jan de Boer gebruikt voor het kweken van 'Musi' en
 
door Henk Waldenmaier voor het realiseren van 'WALZ Bugel'.                                                       
                                                                                                                                               
       
 
 
 
H.J. de Graaff.                                                      
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'Prosperity' Foto:  Sjaak Loef



'Roy Walker' Foto: Sjaak Loef



'Roy Walker', Walker/Fuchsia-La Nursery AFS nr.:1265
1975 US. Afstamming niet gepubliceerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roy A. Walker uit Long Beach, California, introduceerde vanaf 1953 16 cultivars zelfstandig en
 
vanaf 1952 samen met Fuchsia-La Nursery tenminste 33 nieuwigheden. De fuchsia 'Roy
 
Walker', waarschijnlijk niet voor niets naar hem zelf vernoemd, maakte in het Verenigd Koninkrijk
 
veel indruk als showplant. Dat kan worden afgeleid van de lengte van de beschrijving die de
 
plant kreeg in de "checklist" van Leo Boullemier. Hij geeft daarin de gebruiksaanwijzing voor een
 
zo goed mogelijke tentoonstellingsplant. Zo vraagt de plant een langdurige winterrust bij wat
 
hogere temperaturen om bladval te voorkomen gedurende de donkere winterdagen. Daarnaast
 
wordt aanbevolen om in het voorjaar flink te toppen, waarna de volle bloei 10 tot 12 weken op
 
zich laat wachten. Voor showdoeleinden is 'Roy Walker' het beste in het derde jaar vanaf stek.
 
Leo wijst op het gevaar bij hogere temperaturen in een vochtige omgeving van botrytis. Hij meldt
 
ook de gelijkenis met 'Harry Gray'. In normale zomers is de bloei van 'Roy Walker' vrij laat met
 
lang houdbare bloemen. De bloemkleur benadert wit, maar in de zon vertonen de groengepunte
 
kelkbladen een roze blos. De kroonbladen zijn rood geaderd. De plant is van nature opgaand en
 
bossig en vraagt een warm plekje in gefilterd licht. Dit laatste in verband met de bloemkleur. 
 
'Roy Walker' is in de Verenigde Staten zowel als zaadgever en als pollendrager voor verdere
 
veredeling gebruikt.                                                                                                                   
                                                                                                                                               
     
 
 
 
H.J. de Graaff.                                   
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Sinds mijn terugkomst in mei is er veel gebeurd en ben ik continu bezig om de nieuwe website te vullen vanuit de ge-
gevens van de huidige website. Sommige pagina’s zijn eenvoudig over te nemen, maar vele pagina’s nemen heel veel
tijd in beslag omdat ze bijvoorbeeld ledeninformatie bevatten, maar ook omdat vele pagina’s incompleet zijn en dan
met name de afbeeldingen die erbij horen maar die niet gepresenteerd worden omdat ze er eenvoudig niet zijn.
 
Bij deze wil ik dan meteen vragen of er binnen de NKvF mensen bereid zijn om mij te ondersteunen. Door de jaren
heen weet ik dat velen binnen de NKvF niet de kennis hebben om dingen op de website aan te passen, maar buiten
uiteraard de ondersteuning die ik ga leveren, kan men (zeker in het begin) de aanpassingen via een kant en klaar
menu invullen. Het vullen van (nog) vele pagina’s kan men op gaan zetten met de eigen tekstverwerker, waarna deze
redelijk makkelijk kunnen worden overgezet naar de website. Van vele mogelijkheden binnen de website zijn al hand-
leidingen beschikbaar, maar die zijn pas zichtbaar als men inlogt. Tenslotte willen we niet de leden lastig vallen met
informatie waar ze toch niets mee doen. Inmiddels heeft de heer Ben Krooshoop zich aangemeld als ondersteuner en
is al enthousiast aan de slag gegaan met diverse werkzaamheden voor de nieuwe website.
 
Tevens is de opzet om in elke Fuchsiana een stukje uit te brengen (zoals voorheen) met de mogelijkheden, al denk ik
dat veel dingen al duidelijk zijn. Ook is het de bedoeling om elke regio te ondersteunen om de pagina’s te kunnen vul-
len die al op de nieuwe website beschikbaar zijn. Maar ook, indien er animo voor is, om een simpele workshop van
mij te volgen waarbij men zelf al meteen vele pagina’s en opties zoals (nieuws)berichten, evenementen, foto’s, simpel
kan plaatsen zodat deze voor de regio persoonlijk zichtbaar zullen zijn, maar ook binnen de NKvF, indien gewenst, en
dit door enkel een z.g. vinkje te plaatsen bij uw wensen.
 
Tijdens de Vriendendag was er een stand aanwezig waar ik, samen met Sjaak Loef (o.a. voor de Fuchsiana), u een
aantal zaken heb gepresenteerd. Hopelijk kunnen wij u overtuigen van de eenvoud en mogelijkheden die wij kunnen
aanbieden om iets met de website te gaan doen.
 
Wilt u niet wachten en wilt u de gegevens e.d. van uw regio op de nieuwe website al aanpassen dan is dat geen pro-
bleem. Stuur een bericht naar digiton@nkvf.nl en geef aan dat u toegang wilt krijgen.
Wij zullen u uiteraard blijven ondersteunen, zodat u de pagina’s, berichten, evenementen en overige gegevens kunt
aanpassen aan de wensen van uw regio.
 
In de volgende Fuchsiana zal ik proberen in het kort te beschrijven hoe men de evenementen zoals open tuinen, ver-
gaderingen e.d. op de website kan plaatsten.
 
Veel lees plezier.
 
Ton van der Vorst

Rectificatie 

 
In het juni-nummer van Fuchsiana is op pagina 19 en 20 een verkeerde foto geplaatst.
 
Bij deze willen wij dit rectificeren. Hiernaast ziet u de juiste foto van 'WALZ Kattesnor'.
 
Onze excuses voor deze omissie.
 
De redactie.
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“On”kruiden deel 14, Cichorium intybus L.: Wilde cichorei.

Ongeveer vanaf de langste dag van het jaar zie je de
Wilde cichorei, Cichorium intybus L., een opvallend lid
van de Composietenfamilie (of Asteraceae), in bloei
komen. Hij valt dan op in bermen, langs dijken, bij muren
en op verwaarloosde terreinen door zijn fraaie blauwe
kleur als er maar wat kalk in de grond zit. Hij groeit een
beetje stakerig op en kan ruim een meter hoog worden
en door zijn vertakkingen heeft hij ook in de breedte aar-
dig wat ruimte nodig. Hij heeft ruw behaarde, dofgroene
stengels waar slechts hier en daar een lancetvormig blad
aan groeit. Op de grond vormt zich een op paardenbloem
lijkend rozet van langwerpige, gesteelde en veerdelig in-
gesneden bladeren. De twee tot drie centimeter brede
bloemhoofdjes hebben alleen maar lintbloemen. De buis-
bloemen ontbreken. Hij bloeit in juli en augustus met
prachtige hemelsblauwe bloemen die alleen open gaan
als de zon schijnt. Ze bloeien nog geen dag en gaan
meestal in de ochtend open en precies 5 uur later zijn ze
gesloten.
De bloemen zijn zo mooi helderblauw omdat het getrans-
formeerde ogen zijn van een maagd die weende om haar
geliefde die nooit weerom kwam. Ze staan nu nog langs
de wegen op de uitkijk.
Dodoens beschreef in zijn boek de “Gedaente van Cicho-
reye” als volgt: “Cichoreye heeft smalle ghesnippelde bla-
deren, selfs tot de middelribbe toe doorsneden. Den steel
is rondt, ijdel oft hol, in meer sijdtacken ghedeylt; den
welcken ghequetst zijnde, een melckachtigh wat bitter-
achtigh uytvloeyende sap geeft; langs desen steel ende
sijd-steelen wassen schoone veelbladighe bloemen,
blauw van verwe. De wortel is langhworpigh, wit, menig-
he jaren overblijvende. Cichoreye bloeyt in Hooymaendt
en Oogstmaendt”.

Cichorium intybus L.: Wilde cichorei.       Foto: Henk Hoefakker.

De Oude Grieken noemden de plant Kichorion of Kichore.
De naam Cichorion is afgeleid van de Griekse woorden
kioo (gaan, weggaan, ik ga) en chorion (veld of langs het
veld) en betekent dus ‘ik ga aan de rand van het veld’.
De naam intubus (in: in en tubus: buis) zou verwijzen
naar zijn holle stengel maar er wordt ook gezegd dat het
een leenwoord uit het Arabisch is wat ‘melksap’ betekent.
De Romeinen noemden hem Vriend van de Lever.
Volgens de overlevering zou de cichorei helpen bij maag-
en leverklachten, verstoppingen en een gebrek aan eet-
lust. In de volksgeneeskunst wordt de wortel al heel lang
als maagmiddel aangewend. Ook de Oude Grieken aten
de wilde plant met azijn gemengd omdat het goed voor
de maag zou zijn. Het sap werd ook gebruikt bij lever- en
miltkwalen en werkte tevens probaat als de galwerking te
wensen over liet.
De Cichorei en zijn naaste verwant Cichorei indicia (Andij-
vie) werden al door de Grieken en Romeinen als groente
gegeten. De cultuurvorm van de Wilde cichorei kennen
wij als Witlof. Deze cultuurvorm is de variant Cichorei ci-
tybus var.foliosum. Foliosum betekent met veel bladwe-
ren. Dit werd al in de Middeleeuwen gekweekt. Ook de
Andijvie komt uit Zuid-Europa en als je hem laat door-
schieten krijgt hij dezelfde blauwe bloemen als de Cicho-
rei.
Het verhaal gaat dat de teelt van cichorei al lang zou zijn
verdwenen als de Brusselse tuinman Brèxier in 1845 niet
ontdekt had dat als cichoreiwortels in het donker uitlopen
er witlof ontstaat. Witlof is dus eigenlijk gewoon de eer-
ste scheut van de cichoreiplant, die door gebrek aan licht
geen bladgroen heeft gevormd en daardoor wit is geble-
ven. Een voordeel van witlof was, zeker in die tijd, dat
het een wintergroente was, rijk aan vitamines in een
jaargetijde waarin er weinig verse groenten waren. Als
eerbetoon aan de Belgische ontdekker wordt witlof ook
wel Brussels lof genoemd. Buiten de Benelux en Frankrijk
is deze smakelijke groente overigens nauwelijks bekend,
in Frankrijk spreekt men van "Belgische andijvie".
Toch is er iets mis aan bovenstaand verhaal. Dodonaeus
vermeldde in 1554 in zijn Cruydeboeck ook cichorei. Het
Cruydeboeck is zeer vaak uitgebreid en herdrukt en in
ieder geval in de herdruk van 1644, dus ruim na de dood
van Dodoens, staat bij cichorei een beschrijving hoe de
plant wordt samengebonden en met aarde wordt bedekt.
Er ontstaat dan bijna wit blad dat als sla wordt gegeten!
Blankaart vermeldt 50 jaar later een vergelijkbare proce-
dure met andijvie: de kroppen dicht binden. De binnenste
bladeren blijven dan bleker en zachter en zijn lekkerder
dan sla. De ontdekking van Brèxier was dus waarschijnlijk
dat je ook kon beginnen door de wortel direct in het don-
ker te laten schieten.
 
Molsla wordt de plant ook wel genoemd wanneer het
jonge blad voor consumptie wordt gebleekt, maar voor
de molsla kan ook paardenbloem worden gebruikt.
De naam Cichorei is op verschillende plaatsen verbasterd
tot Suikerij en allerlei varianten daarop. In 1514 komen
we de naam Succoreie al tegen en rond 1300 de naam

Hij wordt ook veel gebruikt in het kruidenmengsel wat in
de bermen wordt ingezaaid, ook bij ons in de gemeente
Ede. Van nature komt hij meer op klei (rivierdijken) en
löss voor.
De Wilde cichorei voelt zich van nature thuis in het Mid-
dellandse Zeegebied. Hij is waarschijnlijk door de Romei-
nen al meegebracht naar onze streken. Het meest in het
Rivierengebied en in Zuid-Limburg. Hij is waarschijnlijk
meegenomen vanwege zijn geneeskrachtige werking.
Maar de forse wortel werd, ondanks zijn bittere smaak,
ook wel gegeten.
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Zukorey. Cichorei is niet zoet maar bitter. Dat de wortel
bitter smaakt blijkt uit de namen Bitterpee en Bitterij.
Zwijnensla duidt erop dat het best voer voor de varkens
is. Maar vooral de wortels worden als varkensvoer ge-
bruikt.
In de "Nederlandschen Herbarius" van Stephaan Blank-
aart uit 1698 wordt vermeld dat de plant en vooral de
dikke, witte wortel de stoelgang zou bevorderen. Het
witte sap zou wratten doen verdwijnen.

Cichorium intybus L.: Wilde cichorei.       Foto: Henk Hoefakker.

In 1769 of 1770 ontdekte men in Duitsland dat door de
wortel te malen en te roosteren, men een surrogaat kof-
fie kon bereiden. Zonder cafeïne overigens.

Omdat Frederik de Grote (1712-1786) de handel in koffie
tot Staatsmonopolie had verklaard, met de nodige accijn-
zen, werd de kweek van Cichorei bevorderd en men gaf
er de naam Duitse of Pruisische koffie aan.
Er ontstonden veel fabrieken voor de productie. In Ne-
derland zal rond 1800 het gebruik van deze surrogaat
koffie ook wel belangrijk zijn geweest, want in de Napole-
ontische tijd was import van gewone koffie niet mogelijk
vanwege het Continentale stelsel. Napoleon verbood de
handel met Engeland en de Engelsen blokkeerden de
handel met de koloniën.
Ook uit de laatste oorlog zullen veel mensen zich de sur-
rogaat koffie nog wel herinneren, want in die tijd deden
zich dezelfde problemen voor als rond 1800. Na de oorlog
werd nog lang een beetje van deze koffie aan echte kof-
fie toegevoegd als smaakversterker (Buisman). Voor deze
koffiecichorei wordt de variant Cichorium intybus var.sati-
vum gebruikt. Sativum betekent gekweekt.
 
De surrogaatkoffie was niet zo geliefd, vandaar dat de
naam Cichorei verbasterd werd tot Sjacherijn. Je zou er
chagrijnig van worden.
 
Henk Hoefakker

Lezers schrijven

Medefuchsialiefhebbers,
 
Wie zou mij aan meer informatie kunnen helpen? Onlangs heb ik een kweekkas overgenomen om mijn hobby ver-
der uit te breiden. Het betreft een aluminium kas met de afmeting 193 x 257 cm. Merk onbekend. De goothoogte is
124 cm en nokhoogte is 193 cm. Verder is er over deze kas, ook bij navraag bij meerderen, niets bekend. De kas
schijnt ongeveer 30 jaar geleden verkocht te zijn door de Gamma-bouwmarkt. Ik ben nog op zoek naar eindstuk-
ken en uitlopen voor desbetreffende goot. Zie ook bijgevoegde foto's. Alle informatie is welkom, ook als iemand
iets over het merk weet te vertellen!

    
 
                                                                                                
   
 
 
 

 Reacties: kkuiper01@home.nl

'Bea Wolfswinkel'                                          Foto: Sjaak Loef
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- Advertentie -

Deel van de tuin van de fam. Steeghs in Sevenum.                                                                                         Foto: Sjaak Loef
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Ledensecretariaat  
 
September 2018 
 
Overleden: 
 

De heer H. Bresser   Rotterdam, lid van  

     verdienste van de NKvF sinds 

     2002 

Mevrouw M.P. Cardinaals-Roodbeen Venlo 

De heer Th. van Lies   Deventer 

De heer G.J. Meijerink   Kampen 

De heer H.J. Mensink   Stroe 

 

Nieuwe leden: 
 
Mevrouw H.M. Blom   Woerden 

Mevrouw R. Boermans   Hoofddorp 
De heer  K. Brouwer   Nieuwehorne 

De heer J.A. Druijff   Nieuwerkerk aan den IJssel 

De heer  L.J. van Echelpoel  Hoboken (België) 
Mevrouw H.M. de Jong-Verboom Bergambacht 

De heer  G. van Klaveren  Kortenhoef 
De heer  P. Meijer   Rotterdam 

Mevrouw J.A. van den Oever  Krimpen aan den IJssel 
De heer  G. Plantinga   Oostvoorne 

De heer  L.J. Wesel   Bemmel 

De heer  H.M. Wijkhuizen  Haarlem 
 

 
Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 
 
U gaat verhuizen, 

Uw adresgegevens niet kloppen, 

U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 

U een ander e-mailadres heeft gekregen. 

Bel tel. nr. 0411-631591 of mail: ledensecretaris@nkvf.nl 
 

Contributie NKvF 2018: 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 27,50 per jaar. 

Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 13,75 per jaar. Na aanmelding wordt een acceptgiro 
toegezonden. 

Betaling via: ING Bank nr.: NL32INGB0001691900. 
 

The Association's year runs from 1 January to 31 December. Membership fee € 27.50 per year. 

Roommates and youth members to 18 years € 13.75 per year. After notification is sent a giro. 
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 

 
 

Tiny van de Sande, ledensecretaris. 
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Naam: ‘Hage Repelsteeltje’              82 punten 
Veredelaar: J.J. Rijkers 2018 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Lechlade Rocket 
Stuifmeelgever: F. inflata 
Bijzonderheden:  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar. 
 
 
 
 
 
 
Naam: ‘Yvonne Zeelenberg’             79 punten 
Veredelaar: G.J. van den Brink 2018 NL 
Bloemtype: dubbel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Gerwin van den Brink 
Stuifmeelgever: Zaailing Hulshorst Bloei 
Bijzonderheden:  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar.  
 
 
 
 
 
 
Naam: ‘Hulshorst Niek’                     73 punten 
Veredelaar: G.J. van den Brink 2018 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in de volle zon 
Zaadgever: Jan Rekers 
Stuifmeelgever: Pink Bon Accorde 
Bijzonderheden:  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar.  
 
 
 
 
 
 
 
Naam: ‘Hage Aladdin’                       70 punten 
Veredelaar: J.J. Rijkers 2018 NL 
Bloemtype: dubbel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: Ria van der Leest x Henkelly’s Billy 
Stuifmeelgever: Goena Goena 
Bijzonderheden:  
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar.  
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Naam: ‘Heeswijks Bontste’           70 punten 
Veredelaar: J.M. Visser 2018 NL 
Bloemtype: enkel 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Zaadgever: n.v.t. 
Stuifmeelgever: n.v.t. 
Bijzonderheden:  
Het is een sport van Alice Kling 
Dit is een door de NKvF genomineerde cultivar  
 
 
 
 

Nominaties eerste keuring 2018 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep
 
De Botanische groep is op zaterdag 1 september bij elkaar geweest bij Piet en Tiny van de Sande. Op de agenda
stond o.a. verzorging van verschillende species. Sommige species vragen andere verzorging en potgrond samenstel-
ling, door ervaringen uit te wisselen en vast te leggen hopen we dat we nog betere planten kunnen kweken. Een eer-
ste voorzet is door Gerard Rosema op papier gezet. Ervaringen van andere leden zullen later worden aangevuld.
 
Volgende vergaderingen:
Op zaterdag 30 maart 2019. Tijd en plaats zullen later worden bekend gemaakt.
Zaterdag 18 mei 2019 bij Gerard Rosema.
 
 
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De eerstvolgende vergadering is op 13 oktober 2018 bij Kwekerij Van der Velde.
We hopen weer interessante onderwerpen met elkaar te bespreken. 
 
BCK
 
Dit jaar zijn er twee keuringen geweest, één in De Bilt en één tijdens de Vriendendag.
Op de eerste keuring waren er 7 planten aangemeld en zijn er 5 genomineerd.
Op de tweede keuring waren er 7 planten ter keuring aangeboden en zijn er 6 genomineerd.
 
Binnen de BCK en de keurmeesters zal er binnenkort een evaluatievergadering worden gehouden. We zullen ook ver-
der op zoek gaan naar versterking van het aantal keurmeesters. Bovendien zullen de data voor volgend jaar worden
vastgesteld.
 
LET OP!
Daar het zaaltje in De Bilt dicht gaat, zal voor de keuringen in 2019 naar een andere locatie worden gezocht.
 
Met de webmaster zijn we bezig om het digitale aanmeldingsformulier bij te werken en aan te passen zodat we voor
volgend jaar alle kinderziektes hebben opgelost.
 
Beschrijvingsgroep
 
De beschrijvingsgroep heeft de planten die ter keuring zijn aangeboden en genomineerd inmiddels beschreven. Totaal
waren er 11 planten genomineerd.
 
Verder lijken er goede ontwikkelingen aan te komen en daar hopen wij u in de volgende Fuchsiana meer over te kun-
nen vertellen.
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Fuchsiafoto's gevraagd

Gevraagde foto’s 

Bij de controle van de database riepen de foto’s bij de volgende fuchsia vragen op, van deze fuchsia’s 
hebben we de foto’s verwijderd. Graag willen hiervan nieuwe foto’s aan de database toevoegen. 

Hierbij doen we dan ook een oproep, heeft u misschien foto’s van onderstaande fuchsia’s stuur deze dan 
op naar utc.voorzitter@nkvf.nl zodat we deze weer kunnen toevoegen. 

Cabalia 
Caballero 
Caledonia 
Calico 
California Beauty 
California Queen 
Calypso 
Cameo 
Cameron 

Camp Fire 
Camphuys 
Can Can 
Canary Bird 
Candle in the Wind 
Caninga 
Capri 
Careless Whisper 
Carina Harrer 
Carl Drude 

Carlton Blue 
Carmel 
Carmen 
Carmen Maria 
Carn Brea 
Carojan 
Carol 
Carol Brown 
Carol Elizabeth 
Caron Keating 
Casey 

Castelar 
Cat Balou 
Catharina Kwint 
Catherine 
Catherine Anne 
Celadore 
Celebration 
Celebrity 
Celiane 
Celine Lousberg 

Cenelie Proulic 
Ceri Davies 

Cerrig 
Chalk 'n' Cheese 
Chance Encounter 
Chandelier 
Chapel Rossan 
Charity 
Charles Abraham 
Charles De Meutter 
Charles Edward 

Charleston 
Charlie Gardiner 
Charlie Girl 
Charlot Reane 
Charlotte Corday 
Charlotte Martens 
Charlotte Taylor 
Charme Fou 
Charming 
Charming Anne 

Adamson 
Charming Kiss 
Chartwell Bell 
Checkers 
Cheerio 
Chelsea Girl 
Chelsea Louise 
Cherry 
Cherry Blossom 
Cherry Jubilee 
Cherry Soda 

Cheryl Ann 
Chic 
Chicken House 
Childrens Blue Peter 
China Lantern 
China Rose 
Choir Boy 
Chosebuz 
Chouchou 
Chris Coleman 

Christa Lehmeier 
Christel-Carré 

Christina Schär 
Christine Bamford 
Christine Gatske 
Christine Wells 
Christmas Candy 
Christmas Elf Christy 
Cicely Ann 
Cinderella 
Cindy 

Cindy Pike 
Circe 
Cissbury Ring 
City of Adelaide 
City of Leicester 
City of Pacifica 
City of Portland 
CJA 
Claire 
Claire Evans 

Clarion 
Claudine Sanford 
Clement en Magda 
Cleo 
Cliantha 
Cliff’s Own 
Clifton Beauty 
Clifton Belle 
Clipper 
Cloth of Gold 
Cloverdale Joy 

Coachman 
Colin Chambers 
Columbia 
Comet 
Companion 
Comperen Borneo 
Comperen Elegans 
Comperen Goudbuikje 
Comperen Goudvink 
Comperen Lijster 

Comperen Lineola 
Confetti 

Constellation 
Contessa 
Coos Bay Pirate 
Coos Cutie 
Coquet Gold 
Cor Spek 
Cora-Belle 
Coral Seas Corallina 
Variegata 

Cornelia 
Cornelis Jan Wijnberg 
(of C.J. Wijnberg) 
Cornflower 
Corrie Comperen 
Corsage 
Cotta Fairy 
Cotta Princess 
Country Cousin 
Cove Bay 

Cracker 
Creampuff 
Creiler Azure 
Creole 
Cri 
Crimson Globe 
Cristal 
Croce Spinalli 
Crown Jewel 
Croydon Gold 
Cupido 

Curiosity 
Curlew 
Cutie 
Cynthia 
Cyrano 
Candy Ball 
Chain Reaction 
Change of Heart 
Cranberry Sparkler 
Courtney-Leigh 

Choepi 
Conner’s Cascade 
California Suprise 
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Foto's open tuinen augustus 2018

Tuin fam. Elsman in Wichmond                     Foto: Sjaak Loef Tuin fam. Elsman in Wichmond                      Foto: Sjaak Loef 

Tuin fam. Verschoor in Leerbroek                    Foto: Sjaak Loef Tuin fam. Verschoor in Leerbroek                  Foto: Sjaak Loef

 
Op 6 juli 2018 is overleden Broer de Keijzer.
 
Hij was een gepassioneerd fuchsialiefhebber. Bij toeval, zoals hij in 2007 in een interview
vertelde, kwam hij via zijn vrouw in aanraking met fuchsia's. In 1987 werd Broer lid van de
Botanische Groep en vervolgens in 1990 lid van de Veredelingsgroep. In die tijd was hij heel
erg actief en kwamen we als Botanische Groep vaak naar Dreumel om te vergaderen en zijn
botanische collectie te bekijken, destijds de grootste in Nederland. Zo werden er stekken
van de hele collectie voor een proef aan de Universiteit in Hannover ter beschikking gesteld.

 
Ik kan me herinneren dat we, Tiny van de Sande, Broer, Hans Verspuy en ondergetekende, naar Hannover afreis-
den naar Werner Garbe om de resultaten van de proef te bekijken.
 
Ook op veredelingsgebied heeft hij zijn sporen verdiend. Meer dan 50 cultivars staan op zijn naam, waaronder zeer
bijzondere botanische kruisingen. Ook heeft hij zich hard gemaakt voor een tuin met winterharde fuchsia's op Ap-
peltern. Jammer genoeg is dat niet van de grond gekomen. De laatste jaren werden de contacten minder en werd
Broer minder actief. We zullen hem altijd blijven herinneren als een enthousiaste fuchsiafan, die graag op shows
promotie maakte voor de vereniging en veel nieuwe leden wist te werven.
 
Wij wensen Mildred en zijn familie veel sterkte toe.
 
Gerard Rosema

In Memoriam
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Beknopt verslag bijeenkomst Euro-Fuchsia 2018 in Konstanz

Aanwezig waren vertegenwoordigers uit Zwitserland, Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Denemarken,
Noorwegen en Nederland. Vanwege het internationale gezelschap is al in het verleden afgesproken dat de voertaal
Engels is.
 
Kenneth Stensrud (secretaris van Euro-Fuchsia) heette ons welkom en stelde de notulen aan de orde van de bijeen-
komst op 28 juli 2017 in Berlijn. Deze werden, met een toevoeging over de galmijt in Nederland, verder ongewijzigd
vastgesteld.
 
De financiële situatie van Euro-Fuchsia is goed. De activa zijn voortdurend rond de € 3.400,00. De betalingsmoraal is
prima. Christine O'Flynn (Ierland) en Vreny Schleeweiss (Zwitserland) hebben de financiële situatie gecontroleerd en
stelden voor de secretaris décharge te verlenen voor het jaar 2017. Dit werd met algemene stemmen aanvaard. Bei-
den werden herkozen tot lid van de kascontrolecommissie voor 2018.
 
De situatie van de fuchsiagalmijt werd besproken. De galmijt komt voor in het zuiden van Groot-Brittannië incl. het ei-
land Wight en beweegt zich langzaam noordwaarts. In Frankrijk komt de galmijt vooral voor in Bretagne en Norman-
dië. Ook in Nederland werd dit jaar een melding gedaan van een besmetting met de galmijt in Koudekerke (Zeeland).
 
Kenneth Stensrud (Noorwegen) deelde mede dat hij helaas wegens ziekte dit jaar wilde aftreden als secretaris. Dit
ontslag werd echter uitgesteld omdat Manfried Kleinau (Duitsland) zich bereid verklaarde om Kenneth Stensrud ko-
mend jaar gedurende zijn ziekte te ondersteunen bij de diverse werkzaamheden. Alle aanwezigen wensten Kenneth
Stensrud een succesvolle operatie en herstel toe. Zij spraken de hoop uit dat volgend jaar het ontslag niet behoeft
plaats te vinden.
 
Tijdens deze vergadering zou een presentatie plaatsvinden door Jack Lamb (GB) over de fuchsiagalmijt. In verband
met onvoorziene technische problemen kon dit echter niet doorgaan. Jack Lamb zal de presentatie nu bij de vergade-
ring in 2019 geven.
 
De heren Keith McManus (UK) en Sjaak Loef (NL) werden toegelaten als individuele leden van Euro-Fuchsia.
 
De volgende bijeenkomst van Euro-Fuchsia zal worden gehouden van 8 tot en met 11 augustus 2019 in Neckarsulm.
Er zijn bezoeken gepland aan 2 fuchsiashows: de Federal Garden Show in Heilbronn en de Wilhelma in Stuttgart. In
2020 zal de bijeenkomst plaatsvinden in Chèvreloup.
 
Het verzoek van de voorzitter van de UTC, Jan de Groot, namens de NKvF om de taak over te nemen van de dit jaar
overleden heer Pouwels werd unaniem gesteund. Zowel de NKvF als de AFS zijn van dit besluit op de hoogte gesteld.

Tijdens deze vergadering werd de heer Manfried Kleinau unaniem tot erelid van Euro-Fuchsia benoemd.
 
Er is een bezoek gebracht aan het eiland
Mainau waar wij werden ontvangen en rondge-
leid door de directeur van het arboretum op
het eiland. Tevens kregen we een kijkje achter
de schermen en uitleg van het hoofd van de
planningsafdeling van het eiland.
 
Dit jaar zijn tijdens deze bijeenkomst nieuwe
contacten gelegd en bestaande persoonlijke
contacten weer aangehaald en is er weer uit-
gebreid gediscussieerd over het hebben en
houden van fuchsia's en alles wat daar mee
samenhangt. Het uitwisselen van kennis en er-
varingen is zeer belangrijk voor het behouden
en veredelen van zowel botanische fuchsia’s
als cultivars in Europa.

 
Voor ons verenigingsorgaan Fuchsiana zijn deze persoonlijke contacten ook van belang omdat dit de mogelijkheden
vergroot voor het uitwisselen van artikelen waardoor kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld.
 
Sjaak Loef.
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Fuchsia’s in Aquarel – 104 Aat van Wijk

‘Evert van den Brink’ Van den Brink 2017
Afstamming: ‘Pluisje’ x onbekende zaailing.    AFS 8766  NKF 7072

Fuchsia met enkele bloemen. De groei is opgaand tot half hangend en deze plant kan daardoor het best worden ge-
kweekt als struik. In gefilterd licht komt de kleur van de bloemen het best tot zijn recht.
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Kalender

Oktober 2018
 
06    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
06    Regio 06, Oost Gelderland. Inloopochtend.
06    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
06    Regio 24, Midden Brabant. Snoeiochtend.
08    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
12    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeimiddag.
13    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
15    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst met lezing van Jan de Groot over o.a. het veredelen.
20    Regio 06, Oost Gelderland. Bingomiddag.
20    Regio 07, Veluwe. Lezing door de heer Wim Weenink over de flora en fauna van Landgoed de Poll.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
27    Regio 01, Friesland. Najaarsledenvergadering.
27    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsvergadering. 
 
November 2018
 
03    NKvF. Ledenraadvergadering in Eemnes.
10    Regio 08, Zuid-Gelre. Regiobijeenkomst met presentatie door de heer F. Groot "Rondreis
        Polen en de Baltische staten".
10    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
17    Regio 07, Veluwe. Stamppotbuffet.
19    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst met lezing en diavoorstelling van de heer G. Borgonje.
 
December 2018
 
15    Regio 06, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
Januari 2019
 
05    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsreceptie.
05    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsreceptie. 
12    Regio 08, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst met presentatie door Vincent van Poortvliet over Nederlandse
        molens.
12    Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsreceptie.
 
Maart 2019
 
09    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsbijeenkomst.
11    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
16    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
 
April 2019
 
13    Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitje.
 
Mei 2019
 
04    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
 
September 2019
 
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
21    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst met stekkenwedstrijd.
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Regiobladen en regionieuws

 
'De Fuchsiagroet' (Regio 5, Twente-Salland) nr. 3: Verslag busreis op 30 juni 2018. Activiteitenkalender. Privacy-
wetgeving. Fuchsia 'Gerda Manthey'. Fuchsialiefhebber onder extreme omstandigheden? Met zeep meer plant en is
verpotten van oude fuchsia's wel zo noodzakelijk. Helemaal hip Sanseveria of vrouwentong. Meer bed & breakfast
voor bijen. 
 
 
'De Bellenbode' (Regio 6, Oost-Gelderland) nr. 3: Jaarprogramma 2018. Privacywetgeving AVG. Uitslag Fuchsiaplan-
tenkeuring Gaanderen 12 augustus 2018. 
 
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 7, Veluwe) nr. 5: Rondje open tuindagen 2018. Verslagen van de open tuinda-
gen en barbecue inclusief foto's. Phlox- en Salviaweken. Verslag open tuin Nieuwenburg op 4 augustus 2018.
 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid-Gelre) nr. 5: Uitnodiging regiobijeenkomst op 1 september 2018. Agenda
2018/2019. Verslagen van open tuinen. Veldleeuwerik, Alauda arvensis. Voorkom botrytis in te droog staande plan-
ten. Opzet regio plantenwedstrijd.
 
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 9, Noord-Holland Noord) nr. 3: Activiteitenkalender 2018/2019. Verslag vriendenweekend
op 14 en 15 juli 2018. Uitreiking gouden speld aan de heer Spaansen tijdens de Vriendendag op 25 augustus 2018. 
 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 3 en 4: Activiteiten 2018/2019. Jaarvergadering NKvF op 7 april
2018. Verslag dagtocht op 19 mei 2018. Tips voor de aanplant van winterharde fuchsia's. Succes met mijn fuchsia's!
Hoe doe ik dat? Bijenvolk op bezoek. Dwergcicaden. 
 
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 5: Najaarsbijeenkomst op 22 september 2018. Verslag van de
busreis 4 augustus 2018. Verslag van bezoek fuchsiashow van regio 19 op 21 juli 2018. Verslag Vriendendag op 25
augustus 2018. 
 
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Activiteiten 2018/2019. Programma najaarsbijeenkomst op 6 oktober 2018
met lezing door Immeke over het houden van bijen. Verslag met foto's van de fuchsiashow van 19 tot en met 21 juli
2018. Verslag busreis met regio 17. Verslag Vriendendag 25 augustus 2018.
 
 
‘t Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 27 oktober 2018. Verslag
Najaarsbijeenkomst 28 oktober 2017. Privacywetgeving. Bezoek fuchsiashow regio 19 in Bergambacht en in Den
Haag bij de volkstuinvereniging Madestein. Verslag bezoek open tuinen. Verslag bezoek aan de Vriendendag 2018 in
Dongen. Activiteiten 2018/2019. 
 
 
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 4: Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Verslag bezoek open tuinen 2018. Verslag 1e contactmorgen op zaterdag 26 mei 2018. Uitnodiging najaarsbij-
eenkomst op 15 oktober 2018. 2e contactmiddag op 2 september 2018. Verslag barbecue en plantenwedstrijd op 12
augustus 2018. 

 
November 2019
 
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
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 'Martin's Monika' Foto: Jos Wagemans


