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Van de voorzitter

 
Beste Fuchsia vrienden en vriendinnen,
 
Al is het jaar alweer een maand oud, toch wil ik de wens uitspreken dat dit jaar u alle goeds
mag brengen dat u wenst.
Sinds het voorwoord van december tot nu is er zowel op bestuurlijk als op fuchsiagebied niet
zo veel gebeurd, het is tenslotte winter. Daarom is in deze tijd een voorwoord schrijven ook zo
moeilijk. Waar moet ik over schrijven? Mijn persoonlijke zaken? Ik geloof dat onze leden daar
niet op zitten te wachten. Ikzelf verwacht dat een voorzitter zijn voorwoord wijdt aan bestuur-
lijke en/of fuchsiazaken. Maar helaas zijn die er nu niet. Ik hoop dat de redactie deze pagina
opvult met wat mooie foto’s, en spreek de wens uit dat ik in april een mooi verhaal voor u kan

schrijven, want dan begint ons fuchsiaseizoen weer. Hopelijk heb ik u niet teleurgesteld.
 
Cor van Empel
 

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep
 
Volgende vergaderingen:
Op zaterdag 30 maart 2019 om 10.30 uur.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Kwekerij van der Velde,
Borchgraverweg 3A, 8181 RW te Heerde.
 
Op zaterdag 18 mei 2019 bij Gerard Rosema.
 
Winterharde Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 13 juli 2019 bij Gerard Rosema. Hij zal ons dan de veredelingscyclus
voor het gewas Agapanthus bij hem thuis laten zien.
Verder zullen de vorderingen van de lopende proeven worden besproken.
 
Belangstellenden zijn van harte welkom om onze vergaderingen een keer bij te wonen. Ons groepje wordt namelijk
wel erg klein; versterking van onze groep kunnen we wel gebruiken!
  
BCK (Begeleidingscommissie Keuringen)
 
De evaluatie van de keuringen en beschrijvingen zal plaatsvinden op 23 februari 2019 in Eemnes om 10.00 uur.
Daar het zaaltje in De Bilt dichtgaat, zal voor de keuringen in 2019 naar een andere locatie worden gezocht.
Het ligt in de bedoeling dit jaar weer twee keuringen te houden. Data en plaats zullen in de volgende Fuchsiana wor-
den bekendgemaakt.
 
Beschrijvingsgroep
 
Geen nieuws.
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Van de redactie

Terug op het "oude nest" mag ik direct het spits afbijten
en de eerste Fuchsiana in het nieuwe jaar 2019 inluiden.
Het is weer even wennen.
Natuurlijk is het u opgevallen dat de redactie van de
Fuchsiana de afgelopen maanden is teruggebracht tot
twee redactieleden. Erg weinig voor ons lijfblad.
Nu zijn we weer met z'n drieën en in Friesland speelt ge-
lukkig Dominicus ook nog op de achtergrond mee! (zie
Mijn fuchsia's en ik, deel 2).
Het is echt leuk om samen met een gezellig groepje iede-
re twee maanden weer een Fuchsiana te produceren. Het
meeste werk kan thuis op de computer worden gedaan
via een software-programma van Editoo, zodat elk redac-
tielid zijn taak kan doen wanneer het hem of haar past.
En het gevolg is ook dat er niet veel hoeft te worden ver-
gaderd. We komen elke twee maanden een keer bij el-
kaar om het vorige gedrukte exemplaar kritisch te bekij-
ken: Wat is er fout gegaan, wat kan er beter en nieuwe
ideeën worden uitgewisseld. Vervolgens verdelen we de
taken voor de volgende Fuchsiana. Leuk en dankbaar
werk en het zou nog leuker zijn als nog een vierde per-
soon zou kunnen aanschuiven. We houden ons
aanbevolen!

 
Nu iets over de inhoud. Ik neem aan dat u niet alleen
fuchsia's heeft maar ook wel andere planten in de tuin of
in potten heeft staan. De fuchsia is dan misschien uw lie-
velingsplant, maar er zijn vast wel planten die op num-
mer twee of nummer drie staan. Zo ben ik de laatste
jaren verliefd geworden op Agapanthus; ik ben ze zelfs
gaan veredelen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!
Voor het geval u niet weet over welke plant ik het heb
voeg ik een foto bij. Ze zijn er in het blauw en het wit en
tegenwoordig ook in het tweekleurig (blauw/wit, zie
foto).
 
De redactie is van plan om in het vervolg ook eens artike-
len te wijden aan andere planten dan uw lievelingsplant.
Laat het ons weten over welke tweede of derde lieve-
lingsplant u iets meer wilt weten, dan schrijven we er een
artikeltje over. U heeft gelijk, we zijn een fuchsia-vereni-
ging en ons blad heet Fuchsiana, maar misschien kunnen
we onze horizon wat verbreden. Dan krijgt de Fuchsiana
ook meer kleur, anders dan vooral rood/paars of roze/
wit.
 
We willen u ook op de hoogte houden van wat er in het
buitenland speelt op fuchsia-gebied. Zo treft u in deze
Fuchsiana een artikel aan over de vorig jaar overleden
belangrijke Franse fuchsia-veredelaar René Massé. Her-
man de Graaff schrijft er ook over in zijn "Product of Hol-
land".
 
Ten slotte: Als ik door mijn tuin loop om even de zinnen
te verzetten lijkt het wel voorjaar! Half januari en onze
toverhazelaar staat al volop in bloei, de sneeuwklokjes
bloeien al hier en daar en het gras kan niet groener. Loop
ik verder naar mijn kas dan is het daar niet veel anders.
Er bloeien nog een paar Agapanthussen en de fuchsia's
lopen al uit. Krijgen we nog winter, dan graag met een
laag sneeuw om schade aan de planten buiten te
beperken!
Ik wens u een mooi en lang voorjaar toe.
 
Gerard Rosema
 

'Agapanthus'

'Dark Desire'                                   Foto: Flip van den Elshout
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Van de webmaster

Per 1 januari is de oude website “www.fuchsiavereniging.nl” gesloten vanwege vele onvolkomenheden en veiligheids-
problemen. De afgelopen tijd hebben we daarom getracht om alle eventueel relevante en actuele informatie zoveel
mogelijk over te zetten, maar misschien zien we iets over het hoofd en dan zien wij graag uw bevinding tegemoet.

Tijdens de laatste ledenraadvergadering heb ik de voortgang en bevindingen aan de leden uitgelegd en daarbij ver-
zocht om eventuele wensen of bevindingen door te geven zodat we een optimale en actuele website voor de NKvF
kunnen presenteren, echter, een paar weken later krijgen wij een mailbericht waarin een beetje de onvrede werd
geuit vanwege het missen van, in dit geval, de regiobladen. Jammer dat deze informatie niet door het aanwezige re-
giolid in de ledenraadvergadering is doorgespeeld, maar ook jammer dat we niet rechtstreeks zijn benaderd, want
dan hadden we dit meteen kunnen oplossen.
De persoon in kwestie had helemaal gelijk en om eerlijk te zijn was daar nog niet aan gedacht, mede omdat er op de
oude website enkel maar oude regiobladen staan vermeld. Dus nu een mooi moment om alles op een rij te zetten en
uit te leggen hoe dit allemaal in zijn werk gaat.
 
Met vereende krachten hebben we eerst de bestaande regiobladen van de oude website overgezet naar de huidige
website, waarbij we meteen een link hebben geplaatst waarmee u uw regioblad kunt plaatsen. Om in te loggen heeft
uw regio-beheerder een gebruikersnaam (bestaand Gmail-account) en wachtwoord nodig voor dit onderdeel van de
website. Heeft uw regio-beheerder dit Gmail-account niet meer of is deze vergeten, dan kunt u deze via webmas-
ter@nkvf.nl opvragen. Als deze link is aangemaakt dan staat uw regioblad automatisch weer op de regiopagina ver-
meld.
Nu krijgen wij met regelmaat een regioblad doorgestuurd en we snappen dat de regio-beheerder niet helemaal meer
weet hoe dit in zijn werk gaat. Daarom hebben we een nieuwe handleiding gemaakt die u ook via het mailadres kunt
opvragen. Met deze acties hopen wij dat de regio’s weer hun regiobladen actueel zullen plaatsen.
 
Als voorbeeld is bij o.a. regio 23 en 28 een evenement geplaatst om te laten zien hoe dit op de regiopagina eruit gaat
zien, maar ook dat regioleden direct alle activiteiten (bijvoorbeeld een open tuin, vergadering) van hun regio kunnen
zien. Andere verenigingen, maar ook buitenstaanders, kunnen dus deze activiteiten zien en wie weet kan dat allemaal
iets positiefs opleveren.
 
Onlangs is een aantal aanvragen ontvangen voor een nieuwe inlogcode bij de www.nkvf.nl (deze zijn anders dan bij
de oude website) en veel mensen hebben moeite met de verplichte lange wachtwoorden van minstens 12 karakters.

Uit beveiligingsoogpunt wordt er op aangedrongen dat men zich hieraan houdt, als dit echter voor u veel te moeilijk is
bestaat er een mogelijkheid dit te negeren. Na het digitaal aanvragen van een inlogcode (of het wijzigen van het
wachtwoord) klikt u op de vermelde link waar al een wachtwoord staat ingevuld. Deze kunt u uiteraard verwijderen
en uw eigen wachtwoord invullen. De kleur en tekst geven aan of u voldoet aan de “eisen”, nadat u het 1e karakter
heeft ingevuld verschijnt er een extra optie (onder de kleur) die u aan kunt vinken. Hiermee bevestigt u dat u akkoord
gaat met het gebruik van een ZWAK wachtwoord. Het is echter wel een vereiste dat u een wachtwoord gebruikt met
minstens 6 karakters.
 
Voor leden (bijvoorbeeld regio-beheerders) die op de website teksten, foto's en dergelijke gaan plaatsen en/of bewer-
ken blijft de verplichting om een STERK wachtwoord te gebruiken van minstens 12 karakters.
 
Bij de digitale aanvraag krijgt u tevens 2 linken te zien die verwijzen naar de handleidingen voor het aanmaken/wijzi-
gen van het wachtwoord. Indien dit toch nog onduidelijk is of als er een probleem is dan gaan wij u uiteraard onder-
steunen.
 
Ton van der Vorst
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Ook een bezoek aan onze andere hofleverancier voor de
Fuchsiana, Henk Hoefakker, kon natuurlijk niet uitblijven.
Gedurende vele jaren verschenen van zijn hand de boei-
ende artikelen over de botanische fuchsia’s in ons blad.
En sinds een aantal jaren is deze reeks opgevolgd door
artikelen over bekende en onbekende onkruiden.
 
Om iets meer te weten te komen over de man achter
deze verhalen zijn Sjaak Loef en ondergetekende half
september in het afgelopen jaar naar het rustige Benne-
kom getogen.
Via de achterom kwamen we in zijn prachtige tuin. Een
soort zitkuil waarlangs een stroompje uitmondt in een
kleine vijver, waar allerlei boeiende plantjes langs groei-
en. Het grote terras wordt overschaduwd door een per-
gola die begroeid is met een zeer grote, oude kiwistruik.
En langs de muren zijn verscheidene klimconstructies ge-
maakt van oude ladders.

 
Tijdens de koffie raakten we aan de praat over zijn werk-
zaamheden in het heden en verleden, naast zijn hobby’s.
Henk heeft Bosbeheer gestudeerd aan de Hogere Bos-
bouw- en Cultuurtechnische School met als specialisatie
Natuur- en landschapsbeheer. Na zijn afstuderen in 1975
was er in dat vak weinig werk zodat hij bij zijn vader in
het schildersbedrijf ging werken. Daar was werk genoeg.

Na een aantal jaren vakgerichte opleidingen te hebben
gevolgd kon hij in 1986 de zaak overnemen. En heeft het
bedrijf zich ook gevestigd op zijn huidige adres. Wat

Op bezoek bij Henk Hoefakker

Henk Hoefakker

jaren later werd er een verfwinkel aan toegevoegd. Twee
jaar geleden heeft Henk het schildersbedrijf overgedaan
aan zijn werknemers en zich geconcentreerd op de verf-
winkel en het glas.
 
Daarna ging het gesprek over op zijn hobby’s: namelijk
botanische fuchsia’s, wilde planten en schrijven.
Zoals velen van ons is hij via een eerste bestelling bij de
firma Bakker in aanraking gekomen met de fuchsia. Geïn-
teresseerd als hij was heeft hij wat cultivarboekjes aan-
geschaft. In deze boekjes vond hij wat adressen van
fuchsiakwekers en een daarvan was de kwekerij Arend-
sen. Na een bezoek aan deze kwekerij had hij niet alleen
wat fuchsia’s, waaronder een aantal botanische, maar
was hij ook attent gemaakt op de NKvF en de botanische
groep. Tijdens zijn eerste bezoek aan een vergadering
hield Tiny van de Sande een lezing en hierdoor geïnspi-
reerd is hij meteen lid geworden.

Zitkuil

Zitkuil met vijver
 
Het feit dat Henk zich voornamelijk richt op botanische
fuchsia’s komt door het feit dat hij, zoals hij zelf zegt, een
echte verzamelaar is. En echte verzamelaars proberen al-
tijd hun verzameling compleet te krijgen. Aangezien er
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veel minder botanische fuchsia’s zijn dan cultivars was dit
voor hem een uitgemaakte zaak.
Henk is geen veredelaar maar meer een (be)schrijver,
zodat hij in 2005 begonnen is een website op te zetten
waarop hij botanische fuchsia’s ging categoriseren en be-
schrijven. Toen hij in 2010 bibliothecaris werd van de bo-
tanische groep, en hierdoor alle boeken in huis kreeg, is
hij begonnen met stukjes te maken voor het Zuid-Gelre’s
fuchsiablaadje. In het begin nog gekopieerd uit de boe-
ken, later is hij ze zelf gaan schrijven. Deze 30-delige

Glas in lood door Henk zelf gemaakt

F. boliviana var. puberulenta

serie verscheen wat later, iets aangepast en uitgebreid,
in de Fuchsiana. Na het voltooien van deze serie is Henk
gestart met het beschrijven van bekende en onbekende
onkruiden. Ondertussen is deze serie uitgegroeid tot een
50-tal artikelen. Sinds een aantal jaren verschijnt ook
deze serie in de Fuchsiana en worden we elke twee
maanden weer voorzien van interessante en bijzondere
feiten. Voor deze artikelen maakte Henk gebruik van een
aantal Flora’s, onder meer de facsimile uitgaven van de
flora’s van Dodonaeus, de Heukels- en oecologische flora
en daarnaast nog een aantal andere oude en nieuwe
plantenboeken. Ook maakt hij veel gebruik van internet.

Veel foto’s die hij gebruikt in zijn artikelen stammen nog
uit zijn studententijd toen hij een herbarium heeft ge-
maakt in de vorm van een diaserie, die hij steeds meer
heeft uitgebreid. De meeste van deze dia’s heeft hij wel
weer opnieuw moeten maken omdat de kleuren na het
digitaliseren niet echt fraai meer waren. Maar de laatste
jaren begint het op de knieën door het veld kruipen hem
wat zwaarder te vallen.
 
Op de vraag of zijn vrouw zijn interesse deelt was het
antwoord dat zij de tuin erg leuk vindt maar dan om naar
te kijken. En die tuin is de moeite van het kijken echt
waard. Na ons gesprek kregen we nog een rondleiding
door de tuin en de kassen en liet hij ons verschillende
stekken en planten zien. Het was voor ons een heel boei-
end en leerzaam bezoek.

 
 
 
 
 

 
Het werd hoog tijd dat we onze vaste schrijvers, die
trouw elke twee maanden artikelen aanleveren voor ons
blad, eens voor het voetlicht brachten. Want wat zou er
van de Fuchsiana overblijven zonder mensen die het van
informatie voorzien. Wij hopen uiteraard dat er mensen
geïnspireerd door zijn geraakt en ook eens in de pen wil-
len klimmen. 
 
Ria Nauta
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zijn mijn resultaten 341 rassen, waarvan 189 registraties
bij de AFS (American Fuchsia Society).
Ik heb een voorkeur voor winterharde fuchsia's, die veel
gemakkelijker over te houden zijn dan de meeste andere
fuchsia's.
Gedurende verscheidene jaren kruis ik met stuifmeel van
F. regia ssp.reitzii nummer 4514, dat nog sterker lijkt te
zijn dan dat van F. magellanica. Bovendien hebben de
bloemen kelkbladeren die elegant zijn teruggeslagen,
veel mooier dan die van F. magellanica. En deze van oor-
sprong Braziliaanse soort heeft een aparte groeiwijze. Zij
kan worden gebruikt als struik of als kleine niet te grote
boom. Zijn kruisingsproducten zijn compactere planten
met stevige takken en bestand tegen kou.
 
(Hieronder volgen enige resultaten met F. regia ssp.
reitzii. Nummer 4514 als vader red.).
 
Met als moeder 'Joy Patmore': 'Les Guifette', 'Jardins de
France', 'Stéphanie Massé', 'Passionément', 'Salut les Co-
pines'.
 
Met als moeder 'String of Pearls': 'Mamie Janou', 'la Fi-
caudière', 'Armand Guillet', 'Marie-Thé Massé'...
en in de 2-de generatie: 'Philippe Boënnec', 'L'ami Jean

F. regia ssp.reitzii nummer 4514

René Massé is een van de meest succesvolle Franse fuch-
sia-veredelaars. Hij heeft ongeveer 400 nieuwe rassen
gemaakt, waarvan er 292 bij de AFS zijn geregistreerd.
Hij overleed op 7 juli 2018, 87 jaar oud.
 
Hier volgt postuum een artikel van hem in vertaling.
 
Tegen 1982, na een grote teleurstelling ten aanzien van
mijn grote eucalyptus- en acacia-collectie (mimosa's) heb
ik voor de fuchsia's gekozen, nadat ik enige jaren daar-
voor de eerste fuchsia-tentoonstelling in Vincennes had
bezocht.
In tegenstelling tot bomen uit Australië, die te snel hin-
derlijk in de weg staan in de kas en vaak in de volle
grond te lijden hebben van vorstscheuren, heeft het ge-
slacht Fuchsia geen last van deze ongemakken. Boven-
dien bloeit hij op ooghoogte als men dat wil en zijn haar
bloemen buitengewoon gevarieerd. Veel fuchsia's verdra-
gen de wintertemperaturen van onze verschillende regio's
of kunnen met een eenvoudige bedekking gemakkelijk
daartegen worden beschermd.
Dus ik denk dat ik de ideale plant heb gekozen. En de tijd
heeft bewezen dat ik me daarin niet heb vergist: 22 jaar
fuchsia's geteeld en 20 jaar veredeld.
 
Als gevolg van mijn leeftijd ben ik weldra verplicht te ver-
huizen en de grootte van mijn tuin en het aantal cultivars
te reduceren....Maar ik heb nog altijd de behoefte om te
veredelen zolang de gezondheid het toelaat. Tot nu toe

OVER MIJN LIEFDE VOOR FUCHSIA'S
René Massé in februari 2004
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Ik hoop dat de fuchsia's zich nog generaties lang in de
belangstelling van amateurs mogen verheugen.
 
Dit artikel is overgenomen van Plantes et botanique, Bul-
letin fuchsias, Edition automne 2018 van de SNHF (So-
ciété Nationale d'Horticulture de France)
 
Vertaling: Renee en Gerard Rosema

Marc', 'Hatchepsout', 'Nofrétari', 'Sibérie', 'Luxuriant',
'Pen ar bed' (RM), 'Bernard Combaret', 'Sémiramis',
'Boléro', 'Dr. Ph. Heméry', 'Ville de Rouen', 'Panache', 'Le
Gaulois'.
 
Met als moeder 'Papy René': 'Evamalia Legalèze'.
 
Met als moeder 'Lucifer': 'Joël Boquien'.
 
Met als moeder 'Woodnook': 'Diane Massebeuf''.
 
Andere kruisingen met een andere F. regia ssp.reitzii zon-
der nummer, met grotere bloemen en minder teruggesla-
gen kelkbladeren:
 
- 'Jules Verne' = 'String of Pearls' x F. regia spp.reitzii 
(zonder nummer)
- 'Damien Guillet' = 'Whiteknights Pearl' x F. regia ssp.
reitzii (zonder nummer)
                           allebei groeikrachtig.
 
Ik heb veel gewerkt met F. regia ssp.reitzii, omdat hij niet
alleen goede hybriden oplevert, maar ook omdat andere
veredelaars tot op de dag van vandaag geen aandacht
hebben voor deze soort. Ten onrechte !
Als ik mijn archieven herlees (alleen in de winter ben ik in
de gelegenheid) constateer ik dat ik mooie resultaten heb
bereikt met de volgende cultivars als moeder:

'Whiteknights Pearl', 'String of Pearls', en vooral 'Papy
René', 'Porte Océane' en 'Prince of Orange'.
 
Wat betreft het gebruikte stuifmeel, veel lijken steriel. De
beste resultaten verkreeg ik met 'Willie Tamerus', 'Papy
René', 'Zulu King', 'Checkerboard', 'Subliem', F. boliviana
alba, F. regia ssp.reitzii 4514. Inmiddels heb ik veel ande-
re ouders gebruikt.
 
Sinds ik begon met het veredelen van fuchsia's is mijn
doel hetzelfde gebleven: ik zoek naar sterke planten, lie-
ver nog met een sterke groei en lange bloeiperiode en
belangrijk, bij voorkeur anders dan rood/paars. Maar de
laatste gooi ik niet zomaar weg als ze bijzonder zijn. Tot
mijn verbazing heb ik geconstateerd dat er zoveel ver-
schillen zijn in opkweek, terwijl dat niet blijkt uit de be-
schrijvingen.

'Papy René'

F. regia ssp.reitzii zonder nummer

11



Mijn fuchsia's en ik. (2019 deel 2).

   * Uit de winterberging:
 
Het is altijd weer spannend hoe de fuchsia’s er aan toe zijn, als we ze uit de winterberging halen. Vaak zien we al uit-
lopers aan het hout zitten. Meestal zijn dat van die witte, slappe loten, die zich bij veel te weinig licht hebben ontwik-
keld. Deze loten kunt u het beste geheel wegknippen.
We knippen de planten nog wat terug en halen ook het dode hout weg. Om te zien of het hout daadwerkelijk dood is,
kunnen we het beste even met de nagel in de bast krabben. Is de kleur onder de bast bruin, dan is die tak dood en
knipt u hem weg tot net boven de vertakking van een levende tak (die groen is onder de bast).
Ook van de wortels kan in de meeste gevallen rustig iets afgeknipt worden. Zien ze er verschrompeld uit en zijn ze bij
het doorknippen bruin van kleur, dan is het echt nodig ze te verwijderen; een gezonde wortel ziet er bij het doorknip-
pen wit uit.
De (gesnoeide) wortelkluit moet in verhouding staan tot de (gesnoeide) pruik.
 
   * Oppotten:
 
Na dit voorbereidend werk kunnen we aan de slag om de overjarige planten op te potten. Maak eerst de potten
schoon en zoek wat potscherven bij elkaar om die op de bodemgaten te leggen. Deze houden niet alleen het verlies
van de potgrond tegen, maar geven het te veel aan water een goede kans weg te lopen.
Om het uitlopen van de oude stengels te stimuleren, is regelmatig nevelen met lauw water aan te raden. Lopen de
planten eenmaal uit dan geeft het nevelen met bemest water (‘bladbemesting’) de fuchsia’s een groeistoot. Voor de
bladbemesting nevelt u met water waaraan kunstmest is toegevoegd in de hoeveelheid van 1 gram op 1 liter water
(afgestreken theelepel).
 
   * Potgrond:
 
Goede potgrond is letterlijk de basis van onze fuchsia’s. Aan de samenstelling ervan moeten we hoge eisen stellen.
Voedselrijk. Schaft u vooral goede potgrond aan, waar het bekende keurmerk R.H.P. op vermeld staat (R.H.P. staat
voor: Regeling Handelspotgrond Proefstations).
Laat u niet verleiden door heel goedkope potgrond, die bijvoorbeeld in een supermarkt te koop is, aan te schaffen.
Voor een goede voedingswaarde is mengen van koemestkorrels door de potgrond aan te bevelen. Het bekende merk
‘Culterra’ geeft als bemestingsadvies 10 gram korrels per pot van 10-15 cm doorsnede.
Om de twee maanden herhalen we de bemesting door die hoeveelheid door de toplaag te werken.
Op een dergelijke manier verrijkte potgrond kunt u beschouwen als het basismateriaal, zeker als ook nog wat coco-
peat wordt toegevoegd (zie onder).
Vanaf mei-juni beginnen we bij te mesten met een snel opneembaar voedingssupplement.
Begin met het wekelijks toedienen van een bloeimiddel, bijvoorbeeld
 
   * NPK. 10-52-10:
 
Door dit middel wordt de knopvorming gestimuleerd.
Na een week of drie wisselt u het bloeimiddel af met een groeimiddel.
 
   * NPK. 20-20-20:
 
Dit supplement brengt de groei van de scheuten op gang samen met de reeds aangelegde bloeiknoppen.
Houd nu de plant goed in de gaten en wissel wekelijks met groei- en bloeimiddel.
Bemest uw fuchsia’s na eind augustus niet meer. Daarmee voorkomt u dat u de planten te veel uitput.
Luchtig. Het is bekend dat fuchsia’s van luchtige potgrond houden. Druk de kluit bij het oppotten dus niet te vast aan.
Maar aan de samenstelling van de grond is zeker ook wat te doen. Kies voor grove potgrond. Er zijn wel liefhebbers
die de grond zeven voor een beter resultaat; het omgekeerde is waar. Niet zeven dus!
Er zijn ook liefhebbers die hun fuchsia’s kweken in orchideeëngrond. Aan u de keus, maar nodig is het niet.
Vochthoudend. Een nadeel van de meeste potgrond op turfbasis is dat bij sterke uitdroging de kluit krimpt en los
komt te staan van de potrand. Als u een keer vergeten hebt water te geven kan dit zeer vervelend zijn. Uitgedroogde
turf neemt heel moeilijk opnieuw water op.
Tegenwoordig is hier een uitstekende oplossing voor. Meng de potgrond met cocopeat (1 deel op 3 delen potgrond).
In de vorige aflevering kwam dit al even ter sprake. Al is cocopeat helemaal ingedroogd, het neemt bij gieten direct
water op. Bovendien is het nog beter in het vocht vasthouden dan gewone potgrond.
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Nog beter is het om geen potgrond op turfbasis te gebruiken. De turf welke de potgrondleveranciers in Nederland ge-
bruiken komt vaak uit kwetsbare veengebieden uit de voormalige Oostbloklanden. Gelukkig wint de turfvrije potgrond
steeds meer terrein in Nederland.
Goed waterdoorlatend. Het is bekend dat fuchsia’s van een vochtige kluit houden, maar zeker niet te nat. Dat bete-
kent dat een teveel aan water goed weg moet kunnen lopen. Als u zich aan de bovengenoemde tips heeft gehouden,
zit het met die ‘waterdoorlatendheid’ wel goed!
 
   * Verdere verzorging:
 
Als de fuchsia’s goed aan de groei zijn, is regelmatig toppen belangrijk. Haal bij de nieuwe loten, nadat zich twee
bladparen hebben ontwikkeld, de top er uit. In het begin kan dat zelfs al na één bladpaar.
In de oksels vormen zich nieuwe loten. Pas daarbij hetzelfde toe. Ga hiermee door tot half mei. Het resultaat is een
mooie volle fuchsia. (Voor hangende fuchsia’s kan ook na drie bladparen getopt worden.)
Nu liggen ook zuigende insecten op de loer om de aanval op uw fuchsia’s in te zetten (bladluizen, cicades en dergelij-
ke). Een handig bestrijdingsmiddel is Admire N.
Opgelet! Chemische bestrijdingsmiddelen doden niet alleen schadelijke maar ook nuttige insecten. Bovendien kunnen
de middelen bij ondeskundig gebruik uw gezondheid schaden.
Als u bladluizen milieuvriendelijk wil bestrijden, kunt u dit doen met zeepwaterspiritus.
Veel narigheid kan worden voorkomen door de fuchsia’s niet te dicht op elkaar te zetten. Zet ze ook niet op een toch-
tige plek. Daar kunnen fuchsia’s slecht tegen en worden ze een gemakkelijke prooi voor belagers.
 
   * Wat betekent NPK?
 
N staat voor stikstof. Deze stof zorgt voor blad- en stengelgroei.
P staat voor fosfor en zorgt voor de aanleg van bloemknoppen.
K staat voor kalium. Kalium zorgt voor een stevig skelet en hardt de nieuwe scheuten af.
 
   * Idee en bron: Frans van Mameren.
   * Bewerking:     Dominicus Bergsma.
 

'Mantilla'                                                                                                                                       Foto: Flip van den Elshout
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Fuchsia’s in Aquarel – 105 Aat van Wijk

‘Freundeskreis Dortmund’ Schütt 2005 DEU.
Afstamming: ‘New Millennium’ x Fuchsia regia ssp.reitzii.
Rijkbloeiende zelfvertakkende winterharde fuchsia. Erfde de winterhardheid van Fuchsia regia en de donkere kleur
van ‘New Millennium’.
De plant is gedoopt naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Freundeskreis Dortmund.
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'Blanche Regina', Clyne 1974 UK. AFS nr.: 1175
Afstamming: 'La Campanella' x 'Flirtation Walz'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrs. Ivy E. Clyne uit Uxbridge, Middlesex, behaalde haar eerste veredelingssucces met 'Susan
 
Ford', ook een 'La Campanella'-zaailing, in 1972. 'La Campanella' bij veredeling als zaadgever
 
gebruiken werkt verslavend. Het is de ideale moederplant. Zij deed dat tenminste zeven keer met
 
succes. Frans Peeters vermeldt in zijn computerlijsten dat 'La Campanella' tot 2006 als moederplant
 
140 maal tot veredelingssucces leidde. Als stuifmeeldrager lukte dat maar 21 keer. Opmerkelijk is
 
dat van de afstamming van een zo voortreffelijke kruisingsouder als 'La Campanella' niets bekend
 
is. Bij navraag in Engeland werd me verteld, dat de winner (Mr. Blackwell) zaad had gezaaid uit
 
een afgevallen bes van onbekende herkomst. De middelgrote dubbele bij het openen wit met
 
violette bloemen worden gekenmerkt door de lange meeldraden en stamper, die als een kwastje uit
 
de bloem steken. De bloei is zeer overvloedig en langdurig. 'Blanche Regina' is van nature een
 
goed zelfvertakkende hanger, net als de moederplant. Het is een krachtige groeier, die echter een
 
hekel heeft aan zon en hitte. Een beschut plekje in de halfschaduw is de beste oplossing voor deze
 
blikvanger.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Blanche Regina' Foto: Sjaak Loef



'Wilma Versloot’ Foto: Sjaak Loef



'Wilma Versloot’ AFS nr.: 2874.
Afstamming: 'Pink Galore' x F. regia typica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud-militair Zwier Stoel uit Apeldoorn behaalde in 1989, het qua aantallen met 86 getuigschriften
 
topjaar van de Nederlandse veredeling, het Getuigschrift van Verdienste van de VKC voor deze
 
cultivar. Zwier was een enthousiast medewerker van ons toenmalige winterhardenproject met een
 
proeftuin in Velp. Zijn keus voor stuifmeel van F. regia typica zal zeker te maken hebben met
 
veredeling gericht op winterhardheid, wat voor deze cultivar in de "Cultivar Inventaris" ook bevestigd
 
wordt. Dat de zachte tinten van 'Pink Galore' zo verloren gingen door het dominante roodpaars van
 
de vaderplant, moest hij voor lief nemen. Deze cultivar is van nature een stijve halfhanger met
 
kruisgewijs tegenoverstaande horizontale takken. De plant is zelfvertakkend en zeker bij toepassing
 
in de volle grond is daar een opgaande struik van te vormen. De bloei is rijk, hoewel er maar één
 
enkele of halfdubbele bloem per bladoksel wordt geproduceerd, maar dat gebeurt over tweederde
 
van de stengel. 'Wilma Versloot' verdraagt volle zon en is ook verder een probleemloze fuchsia. 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.                                                                                                   
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Product of Holland CCXIX

Naast de kerstboom gezeten, op de drempel van het
nieuwe jaar, wens ik u in gedachten gezondheid en een
goed fuchsiajaar toe, in de hoop dat we verstoken blijven
van zo'n zomerhitte als die van het afgelopen jaar. Fuch-
sia's houden daar niet van. Opmerkelijk genoeg bleven
mijn planten wel vrij van bladluis, witte vlieg en roest
zonder enige actie van mijn kant. Mogelijk een geluk bij
het ongeluk, dat het extreme klimaat bracht. Als je al zo
lang fuchsia's "hebt en houdt" realiseer je je niet dat
nieuwe leden niet in kennis zijn meegegroeid met onze
vereniging. Het aanbod van Fuchsiana en dat van de re-
gio's bevat tegenwoordig vooral informatie gericht op in
de liefhebberij ervaren liefhebbers. Waar is de tijd waarin
door het hele land lezingen gegeven werden over allerlei
onderwerpen als bemesting, vermeerderen, winterber-
ging, botanische fuchsia's en veredelen? 

 
De leerzame verhalen in ons blad van Anton Bremer zoals
"Bij mij in de kas" en "Bij mij in de tuin" zijn alleen nog
een verre herinnering. Natuurlijk zijn er boeken als
"Fuchsia's hebben en houden" en "Het nieuwe Fuchsia
Handboek", maar die zijn al lang uit de handel en je moet
geluk hebben ze in het antiquariaat op de kop te tikken.
In deze voor onze liefhebberij stille maand een kleine
handreiking van mijn kant, gericht op nieuwere leden.
Hoe overwinter ik mijn planten: Alle hangers en kleine
planten staan in mijn met elektrische ventilatorkachels
hopelijk ook deze winter vorstvrij gehouden kas. Niet
echt interessant, want kasbezitters redden zich wel, als
tenminste niet juist tijdens de koudste winternacht de ze-
kering doorslaat of een andere storing optreedt. Meer
fuchsia's dan u verwacht overleven dat. Mijn grote plan-
ten, waarvan er sommige meer dan veertig jaar oud zijn,
overwinteren in onze kelder, die koud en vrij vochtig is,
maar wel vorstvrij.
Ze krijgen 24 uur per dag licht van een 36 W tl-buis, wat
voorkomt dat ze nutteloze langgerekte witte loten vor-
men. Ze staan daar vanaf november (voor de eerste
nachtvorst) tot eind april, kaal binnengezet tot aan het
eind licht bebladerd en soms zelfs met bleke bloemetjes
als ze weer naar buiten gaan. Mogelijk geeft mijn "Bij mij
in de kelder" u nieuwe ideeën.
 
In het laatste "Bulletin Fuchsias" van de Societé National
d'Horticulture de France, waarvan onze Franse zusterver-
eniging een onderdeel is, vernam ik tot mijn spijt, dat de
belangrijkste moderne Franse veredelaar René Massé op
7 juli 2018 op 87-jarige leeftijd is overleden in zijn woon-
plaats Pornic (Loire Atlantique). Zijn veredelingswerk was
vooral gericht op winterhardheid, uitgaande van ouders
als F. regia ssp.reitzii en F. magellanica. Omdat Pornic,

 Ze krijgen 24 uur per dag licht van een 36
 watt tl-buis, wat voorkomt... 

zijn werkterrein, in Zuidwest Frankrijk ligt, laat de winter-
hardheid daar zich niet altijd vertalen in de mogelijkhe-
den bij ons.
Zelf heb ik me nooit met winterhardheid bezig gehouden
omdat de kuststreek waar ik woon niet vergelijkbaar is
met het binnenland. Kortom, René en ik waren verede-

'Simone Delhommeau'                      Foto: Marcel Delhommeau

lingscollega's en geen concurrenten. 
Desalniettemin heeft één van zijn bij hem favoriete intro-
ducties, 'Simone Delhommeau' ('Papy René' x F. boliviana
luxurians alba) uit 1993 ook mijn voorkeur, vooral door
de slanke bloemvorm met de ongewoon lange roze
kroonbladen. René Massé is, met 292 introducties vanaf
het begin van de jaren tachtig, niet alleen een kundige
maar ook een productieve veredelaar te noemen, temeer
daar het gebied waar hij werkte, met een vrij warm zee-
klimaat, al jaren geteisterd wordt door de fuchsiagalmijt.
De waarde van veredelingswerk laat zich echter niet uit-
drukken in aantallen. De Belgische veredelaar Marcel Mi-
chiels registreerde 671 cultivars bij de AFS in kortere tijd.
Zo heb je altijd baas boven baas, al word ik alleen al moe
als ik denk aan het maken van zoveel cultivarbeschrijvin-
gen en het bedenken van 671 namen.
 
Lisse, 31 december 2018                          H.J. de Graaff
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Is een contributieverhoging werkelijk nodig? 

 

 
Ieder jaar is een vast onderwerp voor de ledenvergadering in uw regio de verhoging van de 

contributie. Er zijn diverse jaren geweest waarin het hoofdbestuur voorstelde om de 
contributie niet te verhogen. Andere jaren vindt het hoofdbestuur een verhoging wel 
wenselijk. Beide voorstellen worden via uw regiovertegenwoordiger en uw regiobestuur aan 

u voorgelegd omdat u als lid daar het laatste woord over heeft. Uw regiovertegenwoordiger 
vertolkt uw stem dan in de ledenraad in april. Het voorstel tot contributieverhoging loopt 
altijd een jaar vooruit, in uw ledenvergadering van 2019 stemt u dus over de 

contributieverhoging van 2020. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of een contributieverhoging werkelijk 

noodzakelijk is. Er kan wellicht bezuinigd worden of er kan wel wat van het kapitaal 
gesnoept worden. Door een aantal factoren zijn de kosten van de NKvF harder gestegen dan 

de inkomsten uit contributies. De daling van het ledental is daar de grootste veroorzaker van 
omdat we nu eenmaal te maken hebben met kosten, die niet evenredig met het ledental 
omlaag gaan. Daarnaast is de contributie niet altijd met de inflatie gestegen, terwijl dat met 

de kosten wel het geval is. 
 
Bezuinigen is een moeilijke optie. De grootste kostenposten in de begroting raken u min of 

meer direct. Dat zijn namelijk de regioafdracht, waaruit uw regio de kosten deels moet 
betalen, en ons schitterende verenigingsblad Fuchsiana. Als we gaan snijden in de 
regioafdracht moet uw regio het dus met een lager bedrag doen en als we gaan snijden in 

Fuchsiana gaat de kwaliteit van ons lijfblad zichtbaar achteruit. Beide opties zijn volgens het 
hoofdbestuur en de ledenraad niet wenselijk. We gaan wel kijken of we een andere verdeling 
van de regioafdracht kunnen maken waardoor we op termijn kunnen besparen. Dit is nogal 
ingewikkeld en we zullen u niet lastig vallen met de achtergrond van deze materie. Uiteraard 
gaat dit volledig in samenspraak met de ledenraad. 

 
De overige posten in de begroting, die u overigens altijd kunt opvragen bij uw 
regiovertegenwoordiger of bij uw regiobestuur, leveren slechts minimale bezuinigingen op. 

Letterlijk volgens de kaasschaafmethode die niet veel zoden aan de dijk zet. Bovendien 
moeten we ons afvragen of de contributie van onze NKvF wel zo hoog is. We begrijpen heel 
goed dat de contributie voor de vele leden met AOW en eventueel een klein pensioen een 

flink bedrag is. Als we kijken naar Fuchsiana echter, kunnen we constateren dat een 
dergelijk blad als tijdschrift aanmerkelijk duurder zou zijn. Gelukkig is het geen commercieel 
tijdschrift maar ons verenigingsblad, hoewel het zich zeker kan meten met commerciële 

tijdschriften. 
 
Voor 2019 is al een contributieverhoging met € 0,50 afgesproken. De contributie komt 
hiermee op € 28,--. Als we, uitgaande van de vastgestelde jaarrekening over 2017, de cijfers 
doorrekenen komen we tot een niet bepaald rooskleurig toekomstbeeld. 

- Hierbij gaan we uit van een zeer voorzichtige inflatie van 1% per jaar, wat inhoudt 
dat de kosten 1% per jaar stijgen.  

- Verder gaan we uit van een voorzichtige daling van het ledental met 25 leden per 

jaar. 
- In werkelijkheid moeten we er rekening mee houden dat zowel de inflatie als de 

daling van het ledental groter kan zijn. 

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen als we de contributie vanaf 2019 niet meer 
verhogen, jaarlijks verhogen met € 0,50 en jaarlijks verhogen met € 1,--. 
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Jaar Tekort

Resultaat 

cumulatief Tekort

Resultaat 

cumulatief Tekort

Resultaat 

cumulatief

2018 -5.419,58     -5.419,58          -5.419,58     -5.419,58          -5.419,58     -5.419,58          

2019 -3.904,71     -9.324,29          -3.904,71     -9.324,29          -3.879,71     -9.299,29          

2020 -5.056,76     -14.381,04       -4.331,76     -13.656,04       -3.581,76     -12.881,04       

2021 -6.213,33     -20.594,37       -4.788,33     -18.444,37       -3.338,33     -16.219,37       

2022 -7.374,46     -27.968,83       -5.274,46     -23.718,83       -3.149,46     -19.368,83       

2023 -8.540,20     -36.509,03       -5.790,20     -29.509,03       -3.015,20     -22.384,03       

2024 -9.710,61     -46.219,64       -6.335,61     -35.844,64       -2.935,61     -25.319,64       

2025 -10.885,71  -57.105,35       -6.910,71     -42.755,35       -2.910,71     -28.230,35       

2026 -12.065,57  -69.170,92       -7.515,57     -50.270,92       -2.940,57     -31.170,92       

2027 -13.250,22  -82.421,15       -8.150,22     -58.421,15       -3.025,22     -34.196,15       

2028 -14.439,73  -96.860,87       -8.814,73     -67.235,87       -3.164,73     -37.360,87       

2029 -15.634,12  -112.495,00     -9.509,12     -76.745,00       -3.359,12     -40.720,00       

2030 -16.833,47  -129.328,46     -10.233,47  -86.978,46       -3.608,47     -44.328,46       

Geen verhoging Jaarlijkse verhoging € 0,50 Jaarlijkse verhoging € 1,--

 
 
Het Eigen vermogen inclusief reserve jubileumjaar 2020, Activiteitenfonds en Reserve uit 
legaten en erfenissen per 31 december 2017 bedroeg € 48.410,--. U ziet dat de NKvF zonder 
contributieverhoging al snel in de gevarenzone gaat komen. Het jaarlijkse tekort loopt dan 
dusdanig op dat we blij mogen zijn als de NKvF over vijf jaar nog bestaat. 
Bij een jaarlijkse contributieverhoging van € 0,50 loopt het tekort uiteraard minder op maar 
ook dan gaan we geen rooskleurige toekomst tegemoet. 
Bij een jaarlijkse contributieverhoging van € 1,-- zien we dat het jaarlijkse tekort gelijk blijft. 
Ook dan leveren we dus jaarlijks een stukje van ons opgebouwde kapitaal in maar dat is te 
overzien. 
 

Als we uitgaan van een gemiddelde inflatie over de jaren heen van 2%, dan kunnen we 
concluderen dat een inflatiecorrectie op de contributie leidt tot een jaarlijkse 
contributieverhoging van € 0,56. Gestegen kosten in de laatste 10 jaren zijn hierin nog niet 

meegenomen, deze zijn slechts voor een klein deel verwerkt in de contributieverhogingen. 
 
Al met al kunnen we concluderen dat een jaarlijkse contributieverhoging van minimaal 
€ 0,50 - € 0,75 onoverkomelijk is in combinatie met een scherp financieel beleid.  
 
Cor Boom 
 

'Alma Hulscher'                               Foto: Flip van den Elshout
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“On”kruiden deel 16, Lamium album: Witte dovenetel.

Was de vorige keer de Brandende netel ons onderwerp,
nu de Dovenetel. De witte dovenetel is een algemeen
voorkomende, overblijvende plant in heel Europa. Hij
staat model voor een plant uit de lipbloemenfamilie met
zijn vierkante stengels en zijn op brandnetels lijkende
zacht aanvoelende bladeren. Deze bladeren staan kruis-
gewijs (dus de paren kruiselings onder elkaar). Aan de
voet van de steel zijn de bladeren hartvormig, aan de top
meer langwerpig. De bladeren zijn gezaagd en lijken
nogal sterk op die van de Grote brandnetel. Ze zijn ook
sterk behaard, maar het zijn geen brandharen. Vandaar
dus de naam Dovenetel. Nog sterker zelfs, het sap uit de
bladeren kan gebruikt worden om de pijn van de brand-
netel te ‘doven’. Vanaf het begin van de lente kun je hem
al wel bloeiend aantreffen. Ondergronds heeft hij veel
vertakte uitlopers. Hij woekert er dus aardig op los. 
Nylandt zegt het in zijn Herbarius zo: ”De gemeyne
Doove Netelen zijn van de blaederen de Brandende Nete-
len seer gelijck, maer niet brandende of stekende”.
 
Of zou de naam toch een verbastering zijn van de heel
oude naam Urtica mortua? Urtica betekende branden,
weet u nog? Dus hier: het branden is dood. Hij werd ook
wel Urtica iners genoemd, waarbij iners Ongewapende
betekent. Dodonaeus schrijft in 1608 onder het kopje
‘Van Doove Netelen’: ”Daer worden sommige cruyde
onder het geslacht van de Netele gereket, die welke
omdat sij niet rouw oft stekelich en zijn, Doove oft Doode
netelen genoemt worden”. Dat ‘dode’ klonk niet zo vrien-
delijk als ‘dove’ en is daarom waarschijnlijk verdwenen.
In heel veel streeknamen vind je dit dove of tamme of
makke in samenhang met brandnetel of netel terug. Maar
ook het feit dat hij zo zichtbaar bloeit en de brandnetel
niet, vind je dan in bloeiende netel of witte brandnetel.
Tingel is een oud woord voor brandnetel en wordt dan
witte of bloeiende tingel. Denk ook aan het Engelse Tin-
gle wat prikkelen, tintelen of steken betekent.
 
De geslachtsnaam Lamium komt van het Griekse woord
lamos, dat muil of keelgat betekent en betrekking heeft
op de muilvormige bloemkroon. Houttuyn beschreef dit
mooi: “de bloem van de dovenetel lijkt op de smoel van
een kat, wanneer die bijten wil”. Plinius vermeldde de
naam Lamium al voor de dovenetel.
De witte = album is wel de meest voorkomende van de
lamiumsoorten. Die witte bloemen zijn dan ook een op-
vallend kenmerk van deze plant. Het bovenste deel van
de plant heeft hele kransen van witte bloemen, 8 of
meer, uit de bladoksels. Inderdaad uit de bladoksels. Dus
eigenlijk 2 groepen bloemen die een krans lijken te
maken, een schijnkrans dus.
Elk van de bloemen heeft een lange, gebogen kroonbuis
en een vijftandige kelk. De voorste twee van de vier
meeldraden zijn langer dan de andere twee. We noemen
dat tweemachtig.
Op de onderlip van de bloemkroon vind je gele vlekken
en strepen, een honingmerk, dat de bezoekende insec-
ten, bijen en hommels vooral, de weg wijst de bloem in,

waar ze nectar vinden. En passant bestuiven ze de bloem
door het stuifmeel of pollen dat op hun rug is afgezet bij
een eerder bloembezoek tegen de twee stempellobben te
wrijven. Het zaad dat in de vierdelige splitvrucht ontstaat
heeft een mierenbroodje, waardoor het door mieren ver-
spreid wordt.
Aangezien de bloem veel nectar bevat kreeg hij ook de
naam Honingbloem, Suikernetel of Zoete brandnetel. Ook
Zuigbloem, Zuigers o.i.d. vanwege het uitzuigen van de
honing. De plant is door die honingrijkdom ook erg ge-
wild bij hommels en bijen. Het is trouwens ook een
waardplant voor de rupsen van diverse vlindersoorten.
Nog een heel bijzondere naam voor deze plant is: ‘Adam-
en-Eva’ in Friesland. Die naam laat zich als volgt verkla-
ren: als je de bloeiende plant ondersteboven houdt dan
zie je op (dan) de bodem van de bovenlip van de bloem-

Witte dovenetel                                     Foto: Henk Hoefakker

kroon de twee lange meeldraden als twee mensenfiguren
naast elkaar liggen. In Engeland noemen ze hem dan 'A-
dam-and-Eve in the bower', ofwel Adam en Eva in het
prieel.
 
De plant groeit uitgebreid op ruderale plaatsen: langs
wegbermen, in parken, op stortplaatsen en afvalterrei-
nen, langs dijken en bosranden. De witte dovenetel
groeit op een vochtige, voedselrijke bodem. Dus ook te
rijk bemeste weilanden en natuurlijk in uw tuin. Zoals ge-
zegd verspreidt hij zich met ondergrondse uitlopers, maar
natuurlijk ook met zaad. Dit zaad heeft een mierenbrood-
je, waardoor het ook door mieren wordt verspreid.
De jonge scheuten kunnen in soepen en salades verwerkt
worden. Ook kun je ze samen met andere groenten als
spinazie eten. Denk wel aan die vieze auto-uitlaatgassen
en gifspuiterij. De bermen zitten er vol mee.
Het gedroogde kruid wordt wel als een medicinale thee
gebruikt tegen nierklachten, menstruatiestoornissen,
buikloop en bloedarmoede. Ook zou de thee bloedzuive-
rende eigenschappen hebben. Verder werd deze plant in-
gezet bij vergrote prostaat voor mannen en leucorrhoea
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of witverlies bij vrouwen. Vroeger wist men al dat deze
plant hulp kan bieden bij spijsverteringsproblemen. Om-
slagen van witte dovenetelthee worden nog steeds ge-
bruikt bij spataderen. Ook aambeien kunnen door middel
van een spoeling behandeld worden. Andere uitwendige
toepassingen uit de volksgeneeskunde zijn: huidzwellin-
gen, builen, zweren, schilferende hoofdhuid en jicht.
In de Hortus Sanitatis (1485) vinden we dat de plant ook
gebruikt werd om de haren geel te verven. Dat verven is
dus ook niet van de laatste tijd.
 
Dus laat er alsjeblieft wat van in de tuin staan als voedsel
voor de mens, maar het is ook goed kippenvoer. Maar
vooral voor de insecten (ook die kleine beestjes willen
overleven) is het belangrijk.
Naast deze witte dovenetel kennen we hier ook nog de
paarse en de gevlekte en gestreepte dovenetel. Er is ook
nog een gele dovenetel, die we wel in de tuin aangeplant
vinden. Vroeger hoorden zelfs de Hennepnetel en de
Dauwnetel bij de dovenetels.
 
De paarse (Lamium purpureum) is wat kleiner dan de
witte.

Paarse dovenetel                                   Foto: Henk Hoefakker

En ook de Hoenderbeet is een kleine dovenetelvariant.
Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben.
 
Henk Hoefakker

- Advertentie -
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Opvraagbare stukken als u bent ingelogd op www.nkvf.nl

Als lid heeft u op onze website, www.nkvf.nl, toegang tot informatie die andere bezoekers 
niet hebben, daar bent u tenslotte lid voor. Om deze informatie te kunnen zien moet u een 
inlogcode aanvragen bij de webmaster. Dit doet u door het contactformulier op de website in 
te vullen. U ontvangt dan een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
 
Vervolgens vindt u de extra informatie als u onderstaande stappen volgt:  
Menu Regio's 
Vervolgens selecteert u Algemene documenten 
 

 
 
 
Daar vindt u een aantal documenten die te gebruiken zijn door uw regiobestuur maar die 
wellicht ook interessant zijn voor u. 
Daarnaast vindt u stukken die u inzicht geven in het reilen en zeilen van de vereniging. 
 
In dit artikel wil ik graag nader ingaan op deze documenten. 
 
Jaarverslagen 
 
De jaarverslagen van 2015, 2016 en 2017 zijn voor u volledig te lezen als u bent ingelogd. 
Naast de financiële jaarverslagen staan hier ook de jaarverslagen van alle commissies in. 
 
Rapporten regionale financiën 
 
Sinds enkele jaren wordt aan alle regionale verenigingen gevraagd de financiële jaarstukken 
aan te leveren bij de penningmeester van de NKvF. Deze stukken worden vervolgens, 
geheel geanonimiseerd, verwerkt in een totaalrapport dat wordt gepresenteerd en verspreid 
via de ledenraad. 
 
Het doel van dit rapport is om de regionale verenigingen inzicht te geven in de regionale 
financiën, in de hoop dat regiobesturen hier hun voordeel mee kunnen doen. U ziet in dit 
rapport bijvoorbeeld wat de kosten van het regioblad zijn per lid. Als uw regio hieraan 
aanmerkelijk meer kwijt is dan de gemiddelde regio, kan uw regiobestuur hierover contact 
opnemen met een regiobestuur dat minder uitgeeft aan het regioblad. In dit overleg tussen 
regio's kunnen doelgericht ideeën uitgewisseld worden. Deze gegevens vindt u in de tabel 
"Kengetallen alle activiteiten die inkomsten genereren". Als hier voor uw regio geen 
gegevens staan, kon het jaarverslag van uw regio niet verwerkt worden of is het niet 
aangeleverd. 
Een ander doel van dit rapport is beleidsvorming door het hoofdbestuur. De noodzaak van 
verhoging van de financiële afdracht naar de regio’s, en de wijze waarop deze afdracht vorm 
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gegeven moet worden, is bijvoorbeeld uit dit rapport en de onderliggende gegevens te halen. 
Alleen de landelijke penningmeester krijgt de door de regio’s toegestuurde financiële 
jaarverslagen te zien. De andere leden van het hoofdbestuur krijgen exact dezelfde 
informatie te zien die in de ledenraad wordt besproken en op de website gepubliceerd. 
 
Wij hopen dat ook u als lid ideeën opdoet uit de resultaten in dit rapport. Geef deze ideeën 
door aan uw regiobestuur, mogelijk kunt u ook uw regio voordeel laten halen uit dit rapport. 
 
Artikel financiën regioshows 
 
Dit artikel is voornamelijk bedoeld als ondersteuning aan regiobesturen. Ook voor u als lid 

kan het interessant zijn om te lezen wat er allemaal is geregeld rondom regioshows en hoe 

dit is geregeld. 

Wat doet het hoofdbestuur met de contributie die u betaalt 
 
De volgende interessante cijfers staan niet in de jaarverslagen maar wel in de begroting, 

deze wil ik u ook niet onthouden. De volgende gegevens zijn afkomstig uit de begroting van 

2019 en geven aan hoe de begrote kosten van de NKvF zijn opgebouwd t.o.v. de contributie 

die u betaalt. Hieruit blijkt dat de NKvF genoodzaakt is € 5,81 per lid meer uit te geven dan u 

aan contributie betaalt. Dit toont de noodzaak aan om de contributie regelmatig te verhogen. 

De begroting kunt u altijd opvragen bij uw regiobestuur. Via uw regiovertegenwoordiger 

wordt deze namelijk aan de regiobesturen aangeboden. 

 
Ter verduidelijking geef ik aan dat de post Regio’s de bijdrage is die het hoofdbestuur vanuit 
de ontvangen contributies afdraagt aan de regio’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor Boom 
penningmeester NKvF 
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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffele, 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

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

 

JAARVERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 6 april 2019. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

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

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

 

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

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het Hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

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

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

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

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 

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

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

bij de secretaris van de NKvF opgeven. 

Aan iedere bezoeker zal een fuchsiastek worden uitgereikt. 
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Regiobladen en regionieuws 

'Bell'nproaties' (Regio 03, Drenthe) nr. 4: Verslag najaarsbijeenkomst op 6 oktober 2018. Oorwurm als luizenbe-
strijder. Jaarplanning 2019.
 
'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 4: Jaarprogramma 2019. Verslag bingomiddag op 20 oktober 2018.
Uitnodiging Kerstmiddag op 15 december 2018.
 
 'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 1: Uitnodiging algemene ledenvoorjaarsvergadering op 30
maart 2019. Notulen voorjaarsvergadering 2018. Jaarverslag secretaris over 2018. Verslag met foto's van het stamp-
potbuffet op 17 november 2018. Activiteitenkalender 2019. 
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 1:  Agenda 2019. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 12 janu-
ari 2019. Verslag bijeenkomst op 10 november 2018. Mijn manier van omgaan met mijn fuchsia's (slot). De tuindagen
van Beervelde (B). Fuchsia's op semi-hydrocultuur. Veredelresultaten van Hans van Aspert. Vogels deel 32, Grote Zil-
verreiger Ardea alba. 
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 5: Activiteiten 2019. Verslag ledenbijeenkomst op 15 september
2018. Tips om je planten te laten overwinteren. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ledenraadsvergade-
ring NKvF op 3 november 2018.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op
12 januari 2019. Agenda 2019. Privacybeleid NKvF, regio 13. De vier seizoenen in de kasteeltuin van Sypesteyn.
Ineke’s (tuin)dagboek.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Activiteiten 2019. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2019.
Verslag najaarsbijeenkomst op 6 oktober 2018. Verslag barbecue 15 september 2018. Kamerplanten die de lucht zui-
veren. 
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 34: Terugblik op het overleg van de ledenraadsleden, HB en regiobestuursle-
den op 20 oktober 2018. Verslag ledenraadsvergadering op 3 november 2018. Regioprogramma 2019. 
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019. Uitslag tui-
nentocht 2018. Agenda 2019. Verslag snoeimiddag 13 oktober 2018. Fuchsia in woord en beeld 'Bea Wofswinkel'.
Stekkenverkoop tijdens voorjaarsvergadering op 23 maart 2019. Rubriek op zoek naar. Rubriek Kees Betweter: Het
opkweken van jonge stekken.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019. Verkort ver-
slag najaarsbijeenkomst 27 oktober 2018. Uitslag wedstrijdplant Delta's Sara. Terugkoppeling ledenraadvergadering
van 3 november 2018. Taxuskevercompost als milieuvriendelijk product ter bestrijding van de taxuskever. Activiteiten
2019. 
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2019.  Foto's themadag en na-
jaarsvergadering. 
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) nr. december 2018: Activiteitenagenda 2019. Hoe Jozef de kerststal vond. De
tijd tussen Sinterklaas en Kerstmis. Bloemen in de winter: De Kerstroos (Helleboris), Nieskruid (Helleboris Foetidus),
Winterjasmijn (Jasminum Nudiflorum), Het Meloenboompje (Chimonanthus Praecox), Toverhazelaar (Hamamelis) en
De Witte Forsythia (Abeliophyllum Distichum).  
 
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 1: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari
2019. Lekkere winterrecepten van de Fuchsiakok: paddenstoelen-truffelsoep. Verslag van de najaarsbijeenkomst op
15 oktober 2018. Voorlopige agenda 2019. Appeltaartrecept. Verslag 2e contactmorgen op 2 september 2018 met de
onderwerpen bloemstukjes maken en het snoeien van fuchsia's.
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40 jaar lid

De voorzitter had mij gevraagd of ik Hans Kinket het
speldje wou opspelden voor zijn 40-jarig lidmaatschap
van de NKvF.
Ik ben dan ook op zaterdag 15 december naar Hattem
gegaan om aan dit verzoek gehoor te geven.
Vooraf had ik contact opgenomen met de voorzitter van
regio 7 en gevraagd of er ook van uit de regio een afge-
vaardigde hierbij aanwezig zou zijn.
Van regio “de Veluwe” waren de secretaris dhr. Henk Elij-
zen en de huisfotograaf Jos Wagemans aanwezig om
Hans Kinket te feliciteren met zijn 40-jarig lidmaatschap
van de NKvF.
Toen we binnen kwamen was het eerste dat we te horen
kregen de bekende kreet: we moesten maar niet naar de
rommel kijken.
Nu moet je weten, Hans was met zijn vrouw net verhuisd
naar een seniorenwoning waar nog een mooie tuin bij
aanwezig is.

                                                            Foto: Jos Wagemans

Hoe we ook keken rommel heb ik niet gezien en wie
Hans langer kent weet ook wel dat er in zijn tuin ook
nooit iets te vinden was wat er niet hoorde te zijn. In de
wandelgangen heb ik wel eens gehoord dat het leek of
hij en zijn vrouw zaten te wachten op het blaadje dat van
de bloemen zou vallen om dat zo snel mogelijk op te rui-
men.
 
Hans is een gezellige prater en we hebben dan ook onder
genot van een kop koffie oude herinneringen opgehaald
over de beginjaren van zijn lidmaatschap.
Zo kwamen de shows bij kasteel Cannenburch in Vaassen
en de landelijke show in Apeldoorn en Zeist ter sprake,
waar hij ook zijn medewerking aan had verleend.
 
De tijd vloog voorbij en na hem de versierselen, ‘het gou-
den speldje’ en de bijbehorende bloemen, te hebben
overhandigd was het tijd om weer huiswaarts te keren.
 
Jan de Groot

Fuchsia 'WALZ Dikbuik'

Toen ik voor de huldiging van de heer Hans Kinket op be-
zoek was en wij in gesprek waren liet hij mij een foto
zien van een bijzondere fuchsia.
 
Het was de fuchsia 'WALZ Dikbuik', maar wat was er zo
bijzonder aan deze plant?
 
Hij vertelde dat er spontaan een tak gegroeid was die wel
een heel aparte vorm had. Deze tak had een platte vorm
waaraan geen bladeren groeiden maar wel een tros kleu-
rige bloemen. Toen ik vroeg of hij deze plant nog had,
vertelde hij dat de plant de aparte groeiwijze niet had
overleefd.

 Fuchsia 'WALZ Dikbuik'                              Foto: Hans Kinket
 
Hij was al 40 jaar met fuchsia’s bezig, maar had dit nog
nooit eerder gezien bij een fuchsia. Zelf, met mijn 30-jari-
ge ervaring met fuchsia’s, ben ik dit ook nog nooit tegen-
gekomen, wel heb ik dit bij bepaalde andere struiken ge-
zien.
 
Hij zou graag wat meer van deze groeiwijze willen weten
en of er meer mensen deze ervaring hebben met deze
groeiwijze met fuchsia’s.
 
Wie hier iets meer over kan vertellen kan het antwoord
sturen naar de redactie, zodat zij het met ons kunnen
delen in de volgende Fuchsiana.
 
Jan de Groot
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Ledensecretariaat

  
 
Januari 2019 
 
Overleden: 
 

De heer Brian Morrison     Essex        Engeland 

De heer J.M. Scholten   Gouda 

Mevrouw W. Tamerus-van Heijst Duizel 

De heer D.J.W. Tick         Lunteren 

Mevrouw J.M. Vos   Hilversum 

 

  

Nieuwe lid: 
 

Mevrouw J.M.E. Vanlier-Vermeulen Budel 
 

 
De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2019 betaalden zijn: 

 

Mevrouw J.M. Maas uit Sluiskil 
De heer G.J. Wolvers uit Uden 

De heer B.P. Korthouwer uit Driehuis 
 

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

 
Heeft u de contributie voor 2019 nog niet betaald?  

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

 

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

Uw adresgegevens niet kloppen, 

U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 

U een ander e-mailadres heeft gekregen. 

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

 

Contributie NKvF 2019: 
 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie € 28,00 per jaar. 
Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 14,00 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 € 28.00 per year. 
Roommates and youth members to 18 years € 14.00 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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Kalender
 
Februari 2019
 
16    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Potgrondmiddag.
16    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
23    Regio 07, Veluwe. Lezing.
23    Regio 09, Noord-Holland Noord. Potgronddag.
23    Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
 
Maart 2019
 
09    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsbijeenkomst.
11    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
16    Regio 08, Zuid Gelre. Jaarvergadering.
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
16    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
16    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
16    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Stekmorgen.
18    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Jaarvergadering.
23    Regio 03, Drenthe. Ledenvergadering.
23    Regio 06, Oost Gelderland. Jaarvergadering.
23    Regio 17, Rijnland. Algemene ledenvergadering tevens voorjaarsbijeenkomst.
23    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Voorjaarsvergadering.
23    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
23    Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
25    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Algemene ledenvergadering.
30    Regio 07, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
30    Regio 24, Midden-Brabant. Jaarvergadering.
 
April 2019
 
06    NKvF, Ledenraadsvergadering in Eemnes.
13    Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitje.
14    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Contactmorgen.
16    Regio 24, Midden-Brabant. Gezamenlijk bezoek aan kwekerij Zeelenberg.
 
Mei 2019
 
04    Regio 06, Oost Gelderland. Stekkenbeurs.
04    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
04    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenruil- en inloopochtend.
11    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
11    Regio 18, Delfland. Fuchsiamarkt op het terrein van ’t Buitenbeest in Zoetermeer.
11    Nationale Kuipplantendag 2019 in de botanische tuin in Kerkrade.
15    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
18    Regio 05, Twente-Salland. Stekkenmarkt.
18    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst en uitdelen wedstrijdstekken.
 
Juni 2019
 
01    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt.
07    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
15    Regio 08, Zuid Gelre. Barbecue.
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 
Juli 2019
 
13    NKvF. Vriendendag bij kwekerij van der Velde in Heerde. Nadere informatie in de Fuchsiana van april.
13/14  Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Fuchsiashow in de kasteeltuinen in Arcen.
27    Regio 03, Drenthe. Open tuinen.
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Augustus 2019
 
03    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
03    Regio 17, Rijnland. Busreis.
03    Regio 19, Rotterdam e.o. Busreis met regio 17.
24    Regio 03, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
 
September 2019
 
07    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Contactmorgen in Jochumshof te Steyl.
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
21    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst met stekkenwedstrijd.
21    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
03    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
 
Oktober 2019
 
05    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
14    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 
November 2019
 
02    NKvF, Ledenraadsvergadering.
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.

Nieuws American Fuchsia Society (AFS)

Zoals jullie en ik allemaal wel gehoord en gelezen kunnen hebben heeft er in de VS een poosje geleden een grote
bosbrand gewoed in de staat Californië, waarbij het stadje Paradise volledig door deze brand is verwoest en vele
mensen omkwamen.
De registrator van de AFS, waar wij de nieuwe cultivars moeten aanmelden voor registratie, woonde in deze stad.
Gelukkig heeft hij met zijn vrouw op tijd de stad kunnen verlaten, maar heeft hij wel alles door deze brand verloren,
ook alle papieren en ook zijn computer, waar alle aanmeldingen van dit jaar op stonden.
 
Omdat de NKvF nu voor Europa de aanmeldingen verzorgt, had hij ons eerder al alle aanmeldingen die naar hem
waren gezonden, ook naar ons doorgestuurd.
Wij hadden deze aanmeldingen gedigitaliseerd en in een PDF-formulier opgeslagen en hebben deze inmiddels weer
naar hem toegezonden, zodat hij deze alsnog kan verwerken. Het zal waarschijnlijk wel wat langer duren voordat u
van de AFS de certificaten zult ontvangen.
 
Alle aanmeldingen zijn terug te vinden op de website van de NKvF onder de kop AFS bij AFS-overzicht. Mocht u een
formulier ingezonden hebben naar de heer Ed Salome en deze staat niet in het overzicht vermeld of heeft u vragen,
neem dan contact met ons op.
 
Inmiddels heeft de familie Salome een nieuw onderkomen gevonden. Hun nieuwe adres is.
1199 Diablo Ave. Apt. #225 
Chico, CA 95973
USA.
 
Jan de Groot
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