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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het JUNI-NUMMER van 2019 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-
dag 1 mei 2019 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen of
e-mail: eindredactie@nkvf.nl.
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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Zaterdagmorgen 19 januari 's morgens vroeg eerst naar ons naburige dorp om een boeket
bloemen op te halen, want we gingen die dag naar het plaatsje Lisse. We moesten vroeg ver-
trekken want de afstand Ysselsteyn – Lisse is toch 190 kilometer. We hadden deze morgen
een afspraak met Herman de Graaff en zijn echtgenote Loeky.
 
Ondanks dat het winter was verliep de reis voorspoedig zodat we om 11.00 uur in Lisse
waren. Aangekomen bij het huis van Herman zag je aan de tuin dat hier een fuchsiaman
woont. Nadat we aangebeld hadden werden we als eerst luid blaffend begroet door een witte

Duitse herder genaamd Merlin, pas daarna konden we kennis maken met Herman en zijn echtgenote Loeky. Na een
kleine introductie werd besloten om maar meteen naar restaurant "De Engel" te gaan. Want dat was de reden waar-
om we Herman en Loeky ophaalden. Maar eerst enige consternatie, Loeky was haar huissleutels kwijt. Na een zoek-
tocht door het huis werden de reservesleutels maar meegenomen. Eenmaal in de auto bleken de huissleutels gewoon
in de jaszak van Loeky te zitten. Er was dus toch een beetje spanning bij Herman en Loeky want vandaag zou aan
Herman de oorkonde van het erelidmaatschap van de NKvF aangeboden worden. Na 10 minuten bereikten we het
restaurant alwaar het Hoofdbestuur, de voorzitter van regio 17 Monique van der Meij, en een afvaardiging van de re-
dactie Fuchsiana aanwezig waren.
 
Na het nodige handen schudden werd eerst koffie met wat lekkers genuttigd, daarna volgde het officiële gedeelte.
Eerst werd een boeket bloemen door mij, als voorzitter van de NKvF, aan Loeky uitgereikt. Daarna richtte ik het
woord tot Herman en roemde hem vanwege zijn vele verdiensten voor de NKvF waarvoor hij als dank het erelidmaat-
schap mocht ontvangen.
 
Na de uitreiking van de oorkonde nam Tiny van de Sande, voorzitter van de Botanische groep, het woord en dankte
Herman niet alleen voor zijn jarenlange voorzitterschap van deze groep, maar vooral om zijn vakkundige kennis be-
treffende botanische fuchsia’s en overhandigde hem een presentje. Daarna nam Herman het woord en wat bleek,
Herman is niet alleen een begenadigd schrijver maar ook nog een bijzonder goede spreker wat tot uitdrukking kwam
in zijn dankwoord waarin hij over zijn hele fuchsiacarrière vertelde. Daarna genoten we van de lunch en werden di-
verse herinneringen opgehaald. Ook aan deze bijzondere bijeenkomst kwam een einde waarna we rond twee uur Her-
man en Loeky naar huis brachten. Aldaar werden we door hen nogmaals uitbundig bedankt en kon onze reis naar Ys-
selsteyn weer beginnen.  
 
In de najaarsvergadering van 2018 hebben we afscheid genomen van een drietal ledenraadsleden. Sophia Meulen-
dijks van regio 28 nam tevens afscheid als voorzitter van deze regio. Sophia zei: "Na twee termijnen als ledenraadslid
en regiovoorzitter wil ik graag het stokje overdragen en wat meer tijd aan mijn kinderen en kleinkinderen besteden".
Ook namen twee andere markante figuren afscheid als ledenraadslid, te weten Cees van den Nieuwelaar van regio 26
en Jan Workel van regio 5. Deze mannen waren echte fuchsiapioniers en altijd op de vergaderingen aanwezig. Ikzelf
voelde me dan ook gesteund door hun kennis van zaken tijdens de vergaderingen en daarom, dame en beide heren,
bedankt en ik zal jullie inbreng zeker gaan missen!
 
Cor van Empel.
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Van de redactie

Een paar weken geleden scheen de zon en kon je lekker
buiten zitten. Vrij uitzonderlijk voor februari. Ik kreeg zelf
de voorjaarsschoonmaak in mijn bol. Alle ramen gelapt,
terras schoon en opgeruimd, mijn straatje geveegd en
van onkruid ontdaan.
Ook mijn auto moest eraan geloven. Omdat ik vier maan-
den niet heb kunnen rijden en hij onder bomen heeft
overwinterd kunt u zich de laag vogelpoep en groene
aanslag wel voorstellen. Ik reed opgewekt naar de was-
straat, maar daar aangekomen werd ik met de woorden
“Mevrouw, deze auto gaat hier niet schoon worden” weg-
gestuurd. Dan maar met de hand met het emmertje. He-
laas was met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen elke
poging zinloos. Maar gelukkig had ik wat wondersponzen
en die kon ik eindelijk eens uitproberen. Het resultaat
was verbluffend. Na goed 2 uur poetsen glom hij weer
als een zonnetje.
 
Ook mijn tuin zag er na wat blad ruimen weer goed uit
en de krokussen bloeiden dat het een lieve lust was. De
winterkleding moest het veld ruimen voor de wat luchti-
gere kleding, het winterdekbed ging weg en de zonne-
brandcrème was al weer tevoorschijn gehaald. In mijn
hoofd was het voorjaar begonnen.

Boerenkrokus 
En nu kijk ik naar buiten en komt het water met bakken
uit de hemel, is het steenkoud, heb ik mijn wanten weer
tevoorschijn gehaald en waai ik uit mijn schoenen wan-
neer ik even buiten kom. En dit gaat al meer dan een
week zo. Ondertussen zijn mijn krokussen en boshyacin-
tjes verregend en liggen ze allemaal plat. Vanmorgen ben
ik zelfs met fiets en al de bosjes ingewaaid. Bij mijn
buren zijn alle daklijsten naar beneden komen zetten en
mijn tuinstoel en tafeltjes lagen ineens midden in de tuin
waar ze een ravage hebben aangericht.

 
Zo’n omslag is niet goed voor de mens. Zelfs mijn katten,
die anders alle mogelijke moeite doen om naar de tuin te
ontsnappen, schoten, zonder enige aanmoediging van
mijn kant, meteen weer naar binnen. In mijn enthousias-
me had ik al wat kleine viooltjes gekocht. Die liggen nu
ergens achter in de tuin te verpieteren in het noodweer.
Zelfs mijn vrij-reizen uitje heb ik maar uitgesteld, aange-
zien de vooruitzichten de eerstkomende 1,5 week nogal
bedroevend zijn. Ik heb al eens door een stad gelopen in
plensregen en wind en ik kan u vertellen, dat was geen
succes. We renden van museum naar café en van café
naar een winkel, maar zo kun je niet een hele dag door-
brengen. We waren ook vroeg thuis.
 

Over een week of 2 schijnt het wat op te gaan knappen.
Maar wanneer het zonnetje dan gaat schijnen kan ik
weer helemaal opnieuw beginnen. Mijn ramen zien er
niet meer uit, het terras lijkt wel een slagveld en de auto
zit weer onder de troep. Zinloos.
 
Maar uiteindelijk wordt het toch weer mooi weer en dan
ben ik deze periode weer heel snel vergeten. En ook zijn
er weer leuke zaken in het vooruitzicht. De stekkenmark-
ten zijn bekend, de stekkenruil morgen komt er weer
aan, het busuitje. De wedstrijdstek is al gekocht en wordt
bij onze eerste regiovergadering uitgedeeld. Dus het is
niet allemaal kommer en kwel.
 
Bij deze wens ik u allen een heel fijn voorjaar en hoop
dat al uw planten goed uit de overwintering komen.
 
Ria Nauta.
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Een eresaluut aan Herman de Graaff

cepteerd-", een must voor elke fuchsia-veredelaar.
 
Iedere lezer van de Fuchsiana zal hem kennen van zijn
bijdragen. Nu ik dit schrijf is Herman met zijn 220ste (!!)
"Product of Holland" bezig. Ook de kleurenplaten midden
in de Fuchsiana weet hij steeds weer van interessante en
relevante informatie te voorzien.
 
Als fuchsiaveredelaar heeft Herman met tussen de 170
en 180 cultivars op zijn naam zijn sporen meer dan ver-
diend. Van de cultivar "Troika" in 1976 tot de pantry-hy-
briden van 1996 tot 2013.
Het samenbrengen van zowel bloed van F. paniculata, als
F. triphylla als F. magdalenae, resulterend in Gerharda's
Panache, mag een topprestatie heten.
De cultivar is bovendien vruchtbaar en heeft vele pantry-
hybriden opgeleverd.
 
Ook internationaal is Herman geprezen als veredelaar.
Tijdens "50 jaar NKvF" in de Botanische Tuin in Utrecht
kreeg hij tijdens het Eurofuchsia-symposium een "Diplo-
me d'Honneur" uitgereikt door Alain Karg en Simone
Lomet van de Franse SNHF (Société Nationale d'Horticul-
ture de France).
Onlangs was het aan ons, de NKvF, een eresaluut te
brengen aan Herman.
Op 19 januari 2019 was het zover. In het bijzijn van het
complete Hoofdbestuur, een aantal redactieleden van
Fuchsiana en leden van zijn regiobestuur, werd door de
voorzitter Cor van Empel de oorkonde uitgereikt beho-
rend bij het erelidmaatschap.
Hij heeft het verdiend!
 
Gerard Rosema.

Mensen die hem niet kennen hebben in het december-
nummer al even kennis kunnen maken met Herman in de
rubriek: Op bezoek bij...
Maar de meesten van ons kennen hem natuurlijk al lang
en de vele verdiensten die hij voor onze vereniging door
de jaren heen heeft gehad en nog heeft.
Zonder volledig te zijn volgen hierbij een aantal wapen-
feiten.
 
Op 25 augustus 1979 kwam op initiatief van Hans van de
Post een groep enthousiaste fuchsialiefhebbers bij elkaar
om te kijken hoe met elkaar de veredeling van fuchsia's
aan te pakken.
Als voorzitter van de veredelingsprojectgroep, zoals de
groep toen werd genoemd, werd Herman de Graaff geko-
zen. Het was het begin van het ontstaan van vele nieuwe
rassen en daarmee van de bloeitijd van de fuchsiavereni-
ging.
9 oktober 1982 werd de Uitgebreide Technische Commis-
sie (UTC) opgericht. Deze groep met Herman de Graaff
als voorzitter bestond toen, heel ambitieus, uit de volgen-
de groepen:
-researchgroep
-speciesgroep (later de Botanische groep)
-veredelingsprojectgroep
-beschrijvingsgroep
-determinatiegroep
-stekkenprojectgroep
 
Zowel  de Veredelingsgroep, de Botanische groep als de
Beschrijvingsgroep bestaan nog steeds.
Herman was van 1982 tot 1991 en van 1997 tot 2001
voorzitter van de UTC en derhalve lid van het hoofdbe-
stuur.
In 2001 werd Herman voorzitter van de Botanische
Groep, een functie die hij jarenlang heeft bekleed.
 
Naast zijn bestuurlijke functies is Herman als auteur of
coauteur bij diverse fuchsiaboeken betrokken geweest.
Om er een paar te noemen:
Het meest succesvolle Nederlandse fuchsiaboek ooit:
"Fuchsia's hebben en houden",
"Het nieuwe Fuchsia handboek".
En dan mijn favoriet:
"Fuchsia's uit Nederland -gekweekt-geselecteerd-geac- Gerharda's Panache                                      Foto: Sjaak Loef
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“On”kruiden deel 17, Lamium amplexicaule: Hoenderbeet

Hoenderbeet is een eenjarige, algemeen voorkomende
dovenetelsoort. Het is een laag, tot 30 cm hoog, eenjarig
plantje dat van het voorjaar tot in de herfst bloeiend is te
vinden. Hij bloeit dan met helder roze met wit lipbloe-
men, die een lange kroonbuis hebben, waardoor ze ver
boven de kelk uitsteken. Tenminste, in de zomer. In de
wat koudere seizoenen kruipen de bloemen wat meer
tussen het blad. Het is een onkruid van braakliggende
terreinen, akkers en tuinen.
 
Hoenderbeet is een indicator voor een rijke bodem; uw
moestuin dus. En hoe meer u mest hoe meer kans er is
dat u hem tegenkomt. Dus: hoe meer Hoenderbeet hoe

'Hoenderbeet'                                        Foto: Henk Hoefakker

rijker de grond. Het is weinig schadelijk in de cultuurge-
wassen.
 
Het is dan wel een eenjarige plant maar hij kan zowel in
het voorjaar als in het najaar tot kieming komen. En met
een zachte winter, zoals die van tegenwoordig, gaat de
groei, op een zacht pitje, gewoon door.
 
Hij komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied.
Maar komt tegenwoordig voor in alle werelddelen, hoofd-
zakelijk in de gematigde streken.
 
Hij heeft een dunne, ook vierkante stengel die aan de
voet vaak sterk vertakt. De bladeren zijn vrij diep gekar-
teld. De onderste bladeren zijn rond tot eirond en ge-
steeld. De bovenste bladeren hebben geen steel, zijn
niervormig en min of meer stengelomvattend. Deze bo-
venste bladeren sluiten met tweetallen schotelvormig aan
elkaar. Ze vormen min of meer een schoteltje waarop de
schijnkransen met de bloemen als het ware gepresen-
teerd worden.
 
Deze schotelvormige stengelomvattende bladeren hebben
hem de naam ‘amplexicaule’ gegeven. Amplexicaule komt
van amplector en betekent "omstrengelen", en caulis wat
"stengel" betekent.
 

'Hoenderbeet'                                                Foto: Wikipedia

De geslachtsnaam Lamium hebben we al uitgebreid be-
handeld bij de witte dovenetel (nr. 16). Lamium komt van
Lamos en betekent muil/keelgat. Dit heeft betrekking op
de muilvormige bloemkroon.
 
De bladeren lijken in ieder geval niet op de bladeren van
een brandnetel, daardoor heeft de plant niet het stukje
‘dovenetel’ of ‘netel’ in zijn Nederlandse naam gekregen.
 
Voor de Nederlandse naam Hoenderbeet zijn meerdere
verklaringen te vinden:
 
1. De plant is een vitaminerijk groenvoer voor kippen
(hoenders). Vee zou deze plant laten staan terwijl hoen-
ders (kippen, kalkoenen e.d.) naar deze plant bijten/pik-
ken, dus eten.
 
 2. Hoenderbeet is zo genoemd omdat het vocht van de
plant fataal zou zijn voor hoenders die er bedwelmd van
zouden raken.
 
Het zijn dus wel heel tegenstrijdige verklaringen. Ik heb
zelf het idee dat de eerste verklaring de juiste is. Want
vroeger, toen ik nog kippen had, gaf ik ze vaak een bos
tuinonkruid waar ook hoenderbeet bij zat en ze zijn er
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nooit ziek van geworden. Het was wel altijd op. Maar
misschien gaf ik ze wel niet genoeg om high van te wor-
den.
 
In het Fries heet de plant ook Hinnebyt.
 
In het Engels is het wat uitgebreider. Daar heet hij Hen-
bitdeadnettle. Hoenderbeet dodenetel dus. Hier zie je de

'Hoenderbeet'                                                 Foto: Wikipedia

oude naam dodenetel terug die bij ons geëvalueerd is tot
dovenetel zoals in het vorige artikel is geschreven.
 
In Frankrijk zeggen ze Lamier à feuilles embrassantes
tegen deze plant. Letterlijk is dat “dovenetel die de bla-
deren omhelst”. Daar komt de Latijnse soortnaam dus
terug.
 
In het Duits komt datzelfde naar voren in zijn naam:
“StängelumfassendeTaubnessel”.
 
In de oude Flora van Heukels (de driedelige 1e druk)
stond dat dit plantje in de zomer met mooie open bloem-
kronen bloeit. Hij kan dan dus goed door insecten wor-
den bestoven. Maar vroeg in het voorjaar en laat in het
najaar zijn de bloemen veel kleiner, vaak zelfs verborgen
in de kelk. Ze blijven in die periode dan ook gesloten en
op een of andere manier lijkt het alsof de helmknopjes
met stuifmeel vergroeid raken met de stempel. Een soort
zelfbestuiving dus. De plant lijkt te denken: geen insec-
ten, dus ik moet het zelf doen.
Waarschijnlijk is het de invloed van kortere dagen of la-
gere temperaturen, of beide.
Maar het maakt zo’n plantje toch wel een stuk interes-
santer, toch?
 
Henk Hoefakker.

Fotowedstrijd Vriendendag

Het hoofdbestuur doet hierbij de jaarlijkse oproep om, in het kader van de Vriendendag, deel te nemen aan de foto-
wedstrijd. De Vriendendag zal gehouden worden op zaterdag 13 juli 2019 bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën:
Close-up fuchsiabloemen
Algemeen fuchsia’s
 
Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen kunt u uw foto’s uiterlijk 15 juni 2019 aan onderstaand e-mailadres op-
sturen. Als u nog analoog fotografeert, graag het negatief en een afdruk inzenden. Vergeet niet uw naam en adres en
de naam van de fuchsia of het onderwerp te vermelden. We begrijpen dat de uiterste inzenddatum erg vroeg is om
mooie foto’s te maken. Uiteraard kunt u altijd putten uit uw fotoarchief van voorgaande jaren.
 
Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen voor de mooiste twee foto's uit beide categorieën, met de Mieke Meur-
sing bokaal als 1e prijs in de categorie algemeen. Net als in 2017 en 2018 zullen de winnende foto's bepaald worden
door het publiek tijdens de Vriendendag.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het formaat 20 x 30 cm. De afdrukken kunt u na afloop van de Vrien-
dendag meenemen of ze worden u later toegestuurd.
 
Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde afdrukformaat hebben. Dit wordt veroorzaakt door
de ingestelde beeldverhouding op uw camera. Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is het van groot
belang uw camera, indien mogelijk, in te stellen op beeldverhouding 2:3. Raadpleeg voor het instellen van deze
beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera.
 
De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in Fuchsiana
en/of op de website, worden gebruikt. Door deelname verklaart u hiermee akkoord te gaan.
 
De adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD  Bergambacht
penningmeester@nkvf.nl
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Van de webmaster
 

 

Of het kwam door het stukje in de Fuchsiana of door een frisse nieuwe start van het nieuwe jaar, maar de 

afgelopen weken werd ik overspoeld met aanvragen en “problemen” m.b.t. het inloggen op de NKvF website. 

Daarom lijkt het mij goed om alles nog eens “helder” proberen uit te leggen. 

De inloggegevens die ooit zijn aangemaakt voor de “oude” website zijn NIET MEER VAN TOEPASSING en werken 

dus ook niet bij de huidige NKvF-website. 

Omdat een grote meerderheid nooit bij de oude website heeft ingelogd hebben we ervoor gekozen om een 

formulier te maken voor het verkrijgen van NIEUWE inloggegevens. Het lidnummer als gebruiksnaam blijft 

bestaan, maar aan het wachtwoord zitten nieuwe voorwaarden verbonden. 

Dit alles heeft te maken met regelgeving en veiligheden die we dienen te hanteren om te voorkomen dat de 

website “gehackt” wordt door personen/bedrijven die bepaald geen goede bedoelingen hebben. 

We hebben daarvoor een aantal veiligheden ingebouwd. Om een indruk te geven: ik krijg dagelijks minimaal 10 

tot 15 meldingen dat “bedrijven” pogingen doen om de website te hacken. 

Een voorbeeld daarvan is dat als men met een telefoon een link aanklikte en dan werd doorgelinkt naar 

pokersites, maar ook soms sekssites. Dit kunnen we dus absoluut niet hebben. Vandaar een aantal voorwaarden 

voor het inloggen. 

Even weer alles op een rij. Na het aanvragen krijgt u een link en als u hier op klikt gaat u naar het instellen van 

een “nieuw” wachtwoord. 

Voor de gebruiker die enkel wil “inzien” hebben we het aantal karakters 

terug kunnen brengen naar 6 (wel aanvinken: bevestiging zwak 

wachtwoord). Deze MOET echter wel voldoen aan minimaal het gebruik 

van 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer. 

De gebruiker die gaat bewerken MOET minimaal 12 karakters invullen 

(Kleur onder Nieuw wachtwoord MOET groen worden). 

 

Hierna kunt u inloggen met uw LIDNUMMER en aangemaakt 

WACHTWOORD. 

 

We ontvangen met enige regelmaat meldingen dat men toch niet kan 

inloggen. De hoofdreden is vaak dat men niet voldaan heeft aan 1 van de 3 voorwaarden. Geen probleem, men 

kan dan op “wachtwoord vergeten” klikken waarna men een nieuwe mail krijgt om een wachtwoord aan te 

vragen of u stuurt mij een mail met uw wachtwoord zodat ik kan kijken of die voldoet en daarna kan controleren 

of deze werkt. 

Vul uw LIDNUMMER in en WACHTWOORD. 

Als extra beveiliging de KARAKTERS invullen die getoond worden. Deze 

mogen ook in kleine letters zijn. 

Als de volgende melding komt kunnen daar de volgende oorzaken voor 

zijn. 

 

Uw lidnummer is zichtbaar en dat is dus een makkelijke controle, maar 

probeer uw aangemaakte wachtwoord opnieuw in te vullen. De beveiligingskarakters zijn na ELKE invoer anders, 

pas daar mee op. 

Na 3x wordt u voor een bepaalde tijd geblokkeerd. U kunt dan even een uurtje wachten of mij (of via het 

contactformulier) een bericht sturen en we gaan dan zo spoedig mogelijk zorgen dat u kunt inloggen. 

Meer info kunt u ook vinden bovenaan de website onder: WACHTWOORD INFO. 
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Ledensecretariaat  

 

Maart 2019 

 
Overleden: 
 

Mevr. R. Wiesenekker  Huizen   

 

  

Nieuwe leden: 
 

Dhr. J.N.M. Veenboer  Assendelft 
Dhr. A. Westerhuis  St. Annaparochie 

 
 

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. 

Vooraankondiging landelijke fuchsiawedstrijden tijdens de Vriendendag

Nu de datum en de plaats van de Vriendendag bekend zijn, heeft het hoofdbestuur aan regio 8
Zuid Gelre, gevraagd om dan ook de landelijke wedstrijden te organiseren. Hierop hebben wij positief
geantwoord.
 
Wij realiseren ons terdege dat 13 juli wel wat vroeg is in het “fuchsiaseizoen”. Des te meer een uitdaging
om een zo mooi mogelijke plant in te sturen, misschien wat minder in bloei, maar gelukkig is dat
niet het enige waarop gejureerd wordt.
 
In de volgende Fuchsiana komen wij met meer gegevens. In deze Fuchsiana kunt u op pagina 22
en 23 het wedstrijdreglement lezen.
 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Klaas van de Kamp, tel. 0341-491748 of mail naar
deridder.8@hetnet.nl.
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Mijn fuchsia's en ik. (2019 deel 3).

 * Het stekken van fuchsia’s:
 
Het stekken van uw eigen fuchsia’s is een van de aardig-
ste bezigheden van onze hobby. In het algemeen laat de
fuchsia zich gemakkelijk vermeerderen; er zijn zelfs
meerdere methoden met goed resultaat.
 
 * Stekken op water:
 
Het bekende flesje in het keukenraam waar we een
scheut van een fuchsia in zetten, is misschien van ouds-
her wel de bekendste manier van stekken. Er komen al
vlot wortels aan en dan hebben we een nieuwe fuchsia.
Maar als we de bewortelde stek in grond overplaatsen,
blijkt toch al snel dat de groei een poos stil staat. De wa-
terwortels die in het flesje zijn aangemaakt, moeten zich
als het ware omvormen tot grondwortels. Daarom is deze
manier van stekken niet zo aan te bevelen.
 
 * Stekken in de grond:
 
Voor het stekken in de grond kunnen we het beste speci-
ale stekgrond gebruiken. In ieder tuincentrum is dit pro-
duct wel te koop; het bestaat uit gezeefde potgrond ge-
mengd met scherp zand voor de drainage en is ontsmet
van bodemschimmels. Bodemschimmels zijn vaak de vij-
and van onze nieuwe stekken.
Een ander goed ‘medium’ is cocopeat: een restproduct
van de kweek in de tropen van de kokosnoot. Cocopeat
bestaat in feite uit gecomposteerde resten van de bast.
Het is in diverse soorten leverbaar. Het wordt bemest en
al aanbevolen voor in bloembakken, maar die variant is
voor ons stekwerk ongeschikt. De onbemeste vorm leent
zich heel goed voor het stekken.
 
 * Hoe gaan we te werk:
 
De top van een fuchsialoot ter grootte van 7 à 10 cm is
prima voor het maken van een stek. We verwijderen de
onderste bladparen en laten er één stevig bladpaar aan-
zitten. Het onderste stukje van de stek steken we eventu-
eel in stekpoeder (maar is niet per se noodzakelijk) en
plaatsen de stek in de stekbak.
Stekpoeder bevordert de wortelontwikkeling en boven-
dien zit er in de meeste stekpoeders nog een ontsmet-
tingsmiddel.
Het is aan te bevelen van te voren met een stokje een
gaatje in de stekgrond te maken. Doen we dat niet dan
zou de stekpoeder aan de stek bij het indrukken ‘opstro-
pen’ en zijn uitwerking missen.
Let goed op dat er niet teveel stekpoeder aan het stekje
zit want dan werkt het groeihormoon averechts.
 
 * Voorzichtig:
 
Tijdens het werken met stekpoeder niet eten, drinken en

roken. Na de werkzaamheden het gereedschap goed
schoonmaken en handenwassen.

Afbeeldingen van het snijden van een stek.

 
Nadat de stek in het gaatje is geplaatst drukken we de
grond licht aan. Vergeet niet de stekken en de grond te
benevelen met een schimmelwerend middel! Ter afslui-
ting leggen we plastic folie over de stekbak.
Zodra groei waarneembaar is, betekent dat dat er in de
grond ook activiteit plaatsvindt: er worden namelijk tege-
lijkertijd wortels gevormd. De folie wordt 'langzamerhand’
verwijderd om de stekjes aan de omgevingstemperatuur
te laten wennen. Daarna kunnen we gaan denken aan
het overplanten in potjes. (*zie noot)
  
 * Beste tijd om te stekken:
 
Fuchsia’s laten zich bijna het gehele jaar door stekken, al
zijn er zeker perioden in het jaar te noemen die de voor-
keur hebben. Het voorjaar is de periode van de nieuwe
groei in de natuur. In februari/maart kan uitstekend ge-
stekt worden. Maar je moet natuurlijk wel over stekmate-
riaal beschikken. Bij gemis daaraan kan een bevriende
fuchsialiefhebber misschien wel uitkomst bieden (dat is
nu net een van de voordelen van een fuchsiavereniging!).
Een tweede periode is september/oktober. Maar dat be-
tekent wel dat u de gelegenheid moet hebben de jonge
stekken te laten overwinteren door ze aan de groei te
houden (in het licht, temperatuur overdag van een graad
of 10).
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 * Stekken in water en grond:
 
Er is zelfs nog een derde mogelijkheid, die we misschien
het beste een ‘kruising’ kunnen noemen tussen beide vo-
rige methoden.
We zetten de stekken op water. Zodra er maar iets waar-
neembaar is van wortelgroei plaatsen we ze in de grond.
Een enkele millimeter wortel is al voldoende om ze op te
potten. Op die manier hoeft de stek niet eerst een nieuw
type wortel te ontwikkelen, zoals bij de eerstgenoemde
methode, waarbij hij moet ‘overstappen’ van water- naar
grondwortels. U kunt bijvoorbeeld experimenteren met
een aquariumbakje gevuld met water, waarin de bekende
verwarmingsstaaf is gelegd. De watertemperatuur kan
dan op 18 à 20 graden worden afgesteld. Fijnmazig gaas
boven de bak geeft de mogelijkheid hier de stekken in te
steken.

Bij deze methode kan de naamgeving van de stekken nog
wel eens problemen opleveren. Hoe moet je dit
etiketteren?
 
 (*noot)
 
De grondtemperatuur (of zoals hierboven: de watertem-
peratuur) is bij het stekken een belangrijk gegeven.
Bij het stekken in grond wordt een beter en sneller resul-
taat verkregen als we onderin de stekbak een grondver-
warmingskabel leggen, gekoppeld aan een thermostaat.
Als de stekken op die manier voorzien worden van ‘bo-
demwarmte’ is succes zo goed als verzekerd.
 
Idee en bron: Frans van Mameren.
Tekeningen:   Aat van Wijk.
Bewerking:    Dominicus Bergsma.

- Advertentie -
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Fuchsiafoto's gevraagd
 

 

Bij de controle van de database (CIL) riepen de foto’s bij de volgende fuchsia’s vragen op. 
Van deze fuchsia’s hebben we de foto’s verwijderd. Graag willen wij 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 aan de 
CIL. 

Dainty Damosel 
Dan Smedvic 
Dancing Bloom 
Danielle 
Dark Desire 
Dark Lady 
Dark Secret 
Dawn 
Dawn Sky 
Daytime Live 
De Acht Zaligheden 
De Bono’s Pride 
De Kluis 
De Montaliviet 
De Schalm 
De Vuurdoorn 
De Wissen 
Deaconess 
Deane Le Baron 
Deben Air 
Debonair 
Deborah Louise 
Debutante 
Deco Aime Moi 
Delight 
Del Norte 
Delphine Chérie 
Delta 
Delta Pearl 
Delvino 
Demer Belleke 
Dennis 
Depardieu 
Derby Belle 
Derby Star 
Dero 
Desmond 
Deutsche Kaiserin 
Devonshire Dumpling 
Diamond Celebration 
Diablo 
Diamond Wedding 

Die Fledermaus 
Dirk Tops 
Diva Celine 
Dixie 
Doctor Brendan Freeman 
Doctor O'Connor 
Diane 
Doctor S.A. Appel 
Dodie 
Dolly Roach 
Dolly Varden 
Domein Vrijbroek 
Domian 
Dominique 
Donaunixe 
Donna 
Dorien van Dessel 
Doris Coleman 
Dorothea 
Dorothy Ann 
Dorothy Oosting 
Dotti 
Double Blue 
Double Delight 
Dragon Bird 
Dragon Fang 
Dragonfly 
Dream 
Dreamy Days 
Dresden 
Duchess 
Duchess of Petitport 
Duet 
Dulcinea 
Dulham Shoes 
Dusk 
Dutch Berber 
Dutch Bonnet 
Dutch Geertien 
Dutch Geesje 
Dyonne Lankhuizen 
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'Bernisser Hardy', Weeda 1985 NL. AFS nr.:---
Afstamming: F. magellanica x F. regia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas Weeda uit Zuidland, die deze winterharde fuchsia kweekte, was één van de weinige
 
mensen die ik me nog herinner van de eerste Nationale Tentoonstelling bij het slot Zeist in 1975.
 
Dat is niet verwonderlijk: hij liep op klompen met een soort brandspuit de geshowde fuchsia's in
 
leven te houden tijdens de toen heersende hittegolf. De planten stonden daarbij ook nog op een
 
onbeschaduwde grindvlakte. Later leerde ik hem beter kennen als een gewaardeerd lid van de
 
Veredelingsgroep. Gezien de ouders is het niet verwonderlijk dat 'Bernisser Hardy' winterhard is.
 
Hoe Bas dat heeft kunnen bepalen in een streek -Zuidland ligt op de Zuid-Hollandse eilanden-
 
die qua klimaat 's winters tot de meest milde van Nederland hoort? Het zal een raadsel blijven.
 
De naam "Bernisser" slaat op een langgerekt recreatiegebied aan de oostkant van Spijkenisse,
 
waar ook de rivier de Bernisse stroomt. Bas gebruikte deze naam ook voor zijn nieuwigheden
 
'Bernisser Stein' en 'Bernisser Molen'. Gelukkig werd het geen "kennelnaam" zoals helaas in de
 
mode kwam. Helemaal in de geest van de "Hollandse School" werkte Bas graag met species en
 
primaire kruisingen als ouder voor zijn zaailingen. Opmerkelijk zijn de voorjaarsbloeier 'First
 
Succes' (F. splendens x F. paniculata) en 'Sterretje' met als moeder 'Whiteknights Ruby'
 
(F. triphylla x F. procumbens) en als vader 'Ting-a-Ling'. Van nature groeit 'Bernisser Hardy' in
 
de volle grond als een goed vertakkende hoog opgaande heester. In winters als de twee
 
voorgaande zal de plant bovengronds overleven. Bij een strenge winter loopt de plant in het
 
voorjaar weer uit op ondergrondse delen.
 
 
 
H.J. de Graaff.
 
 

15



'Bernisser Hardy' Foto: Coen Bakker



'F. paniculata' Foto: Sjaak Loef



'F. paniculata', Lindley 1856, Sectie Schufia. AFS nr.: ---

 
 
 
 
Het geslacht Fuchsia kent een aantal sterk afwijkende vormen aan de uiterste grenzen van het
 
verspreidingsgebied. Misschien zijn de species uit Nieuw-Zeeland het meest opvallend: de
 
kruipende geelbloemige F. procumbens en de boomvormige F. excorticata waarmee we
 
aubergine cultivars kweekten. In Midden-Amerika tot in Mexico ontwikkelden zich vormen die
 
niet door vogels, maar door insecten worden bestoven: species van de secties Encliandra en
 
Schufia. Ze zijn kleinbloemig en helaas geurloos zoals alle fuchsia's en om insecten te lokken
 
moeten ze grote kleurvlakken met dicht op elkaar staande bloemetjes laten zien. De Encliandra's
 
doen dat met een overvloed aan okselstandige bloemetjes, de Schufia's met bloemen in grote
 
vertakte trossen. Deze zogenaamd seringbloemige fuchsia's waren al vroeg in ons land. Bij een
 
radioverslag van de eerste fuchsiatentoonstelling in ons land in de Leidse Hortus Botanicus in
 
1966, een jaar na de oprichting van de NKvF, werd al gewag gemaakt van deze als seringen
 
bloeiende planten. Trouwens, zaad van F. paniculata werd in 1847, nog voordat de plant
 
beschreven was, geïmporteerd en verhandeld door de Gentse firma Van Houtte. Er is altijd twijfel
 
of het gaat om F. paniculata en de andere Schufia F. arborescens, temeer omdat er ook
 
onderlinge hybriden bestaan. Verschillen zijn het duidelijkst in de bloemknoppen te zien. De
 
knoppen van F. paniculata zijn naar de top toe smal en hebben een lila kleur. De knoppen van
 
F. arborescens zijn naar de top toe dikker en hebben een rode kleur. Het blad van de eerste is
 
ook duidelijk korter en breder. Hoewel ze wat ruimte vragen zijn beide species gemakkelijk te
 
kweken al verdient het aanbeveling ze vroeg in het voorjaar een warm plekje te geven. Zo niet
 
dan bloeien ze laat. In landen met een vorstvrij klimaat worden ze veelvuldig gebruikt als
 
sierheesters in parken. Wie weet is dat ook voor Nederland de toekomst. Vooral F. paniculata
 
heeft mijn hart gestolen: ik kweekte er via 'Small Pipes' (F. paniculata x F. triphylla) een hele
 
reeks zogenaamde pantrihybriden mee.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Product of Holland CCXX

In 1999, nu 20 jaar geleden, vond de laatste Nationale
Tentoonstelling (NT) van de NKvF plaats als onderdeel
van de eerste “Zomerhof”, een zomerbloemententoon-
stelling van de Keukenhof in Lisse. Vanaf 1970 realiseer-
de onze vereniging iedere 5 jaar een dergelijk evene-
ment. De doelstelling was het onder de aandacht van het
publiek brengen van de fuchsia in een zo groot mogelijke
verscheidenheid. Voor veel leden, vooral voor de inzen-
ders en de medewerkers, waren onvergetelijke herinne-
ringen de beloning. Het was ook een vijfjaarlijks ontmoe-
tingspunt voor binnenlandse en buitenlandse fuchsialief-
hebbers. Een dergelijke unieke tentoonstelling ontving
gasten van over de hele wereld. Tentoonstellingen lever-
den vooral in het begin van de Kring broodnodige leden
op en brachten natuurlijk geld in het laadje.
Dat voor onze laatste NT niet werd gekozen voor het jaar

2000 maar voor 1999 kwam voort uit de vrees dat er
door allerlei millenniumactiviteiten in de zomer van 2000
minder belangstelling voor fuchsia's zou zijn. Waarom
toch werd NT '99 de laatste landelijke tentoonstelling?
Dat had te maken met de ontwikkeling van het tentoon-
stellingsgebeuren binnen onze vereniging: hoe grootser
hoe mooier en dat terwijl de fuchsia's waar het om ging
de zelfde bleven. Natuurlijk was een in veel gevallen te
groot park gewenst met liefst een slot of kasteel en in
Ruurlo (NT '90 ) ging men zelfs zo ver om als decor twee
historische zeilschepen over de weg aan te voeren om die
met een reusachtige kraan in het daar aanwezige water-
tje te leggen. Dankzij de 80.000 betalende bezoekers en
door de toen nog niet tanende belangstelling voor fuchsi-
a's, kwam de vereniging nog financieel met de schrik vrij.
Met NT '95 ging het mis.
Ondanks een nieuwe opzet, waarbij elke regio zich pre-
senteerde, zoals bijvoorbeeld Friesland met de laatste Elf-
stedentocht wereldberoemd geworden "brug van Bartle-
hiem" in fuchsiadecor en de dure extra avondverlichting
om meer publiek te trekken, dekten de inkomsten de uit-
gaven niet meer. Voor de NKvF werd het een financieel
debacle. Als bioloog doet me dit denken aan de evolutie
van de voorouders van onze olifanten: begonnen als klei-
ne dieren, die zich ontwikkelden tot reuzen met enorme
slagtanden als bewapening. Ze moeten onaantastbaar
zijn geweest voor roofdieren uit hun tijd. Maar de evolu-
tie ging verder, ze werden nog groter en hun slagtanden
nog langer en zwaarder. Uiteindelijk waren er volwassen
stieren die het gewicht van hun bewapening niet meer
konden dragen. Dat werd hun einde.
De mammoet als laatste, hield het nog lang uit. Alles wat

Krokussen                                                Foto: H.J. de Graaff

overbleef zijn de kleinere "neven": de Afrikaanse en de
Indische olifant.
Na NT '95 was duidelijk dat de NKvF niet op de oude voet
verder kon. De "Zomerhof" bood uitkomst. Dankzij het
begrip van Keukenhofdirecteur Koster voor onze situatie
en zijn belangstelling voor het product Fuchsia kwamen
we er uit.
Wij leverden planten, mensen en kennis; de Keukenhof
de entourage, infrastructuur en geld om onze kosten te
dekken, omdat we als deeltentoonstelling geen entree
konden heffen. Uiteindelijk hielden we hier nog van over.
Het werd zoals de heer Koster zei een win-win situatie.
Ook konden we met behulp van ons winkeltje en planten-
verkoop nog meer winst maken. NT '99 was begroot op
10% van NT '90 en NT '95. De show die 80.000 bezoe-
kers trok duurde wel veel langer, wat aan het eind, 19
september, wel bleek. Fuchsia's zijn nu eenmaal groten-
deels langedag planten en bij een kortere daglengte,
vooral in een bosrijke omgeving, gaat de bloei achteruit.
Triphyllahybriden hebben daar geen last van. Dankzij de
bijzondere omgeving, de arrangeur Cock Veldhuis en ele-
menten uit de "Fuchsiaden" als fuchsialore en fuchsia-
kunst, kreeg de laatste nationale tentoonstelling een heel
eigen karakter. In 2005 is, helaas zonder succes, nog ge-
probeerd een landelijke tentoonstelling te organiseren in
het Loo.
 

*Zoals Friesland met de laatste Elfsteden-
tocht wereldberoemd geworden "brug van
Bartlehiem"

We zullen echter tevreden moeten zijn met kleinere regi-
onale tentoonstellingen, die net als de tegenwoordige
kleinere olifanten ook de moeite waard zijn. Terugden-
kend aan NT '99 op het Keukenhofterrein, zie ik nu in
mijn voortuin de krokussen bloeien op de plek waar ko-
mende zomer mijn opgaande fuchsia's zullen staan.
 
Lisse, 25 februari 2019                            H.J. de Graaff.
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         Vriendendag 2019 

 
Beste fuchsiavrienden, 

 
Het is bijna niet te geloven, ben je onderweg naar kwekerij Van der Velde in Heerde, zit je rond 

lunchtijd in de buurt van Apeldoorn, notabene op 26 februari, heerlijk in het zonnetje op een 

parkeerplaats je boterhammetje te eten met een uit de shop gehaalde beker gloeiend hete koffie.  
 

Ondanks deze ingelaste pauze toch keurig op tijd om samen met Tiny, Gerrit en Esther van der Velde 
de Fuchsiavriendendag 2019 die we op zaterdag 13 juli op de kwekerij van Van der Velde 

in Heerde houden, te bespreken. 

 
Zoals het er nu uitziet wordt het een 

heel gezellige dag waar veel te zien is. 
Voor wat de NKvF betreft kunt u 

rekenen op de aanwezigheid van de 

UTC met o.a. de 
Veredelingsgroep/Winterharden 

Studiegroep en de Botanische groep. 
Verder is er natuurlijk de 

fotowedstrijd, bij voldoende aanbod 
een nieuwigheden keuring en 

uiteraard de landelijke wedstrijd 

waarvoor iedereen die dat wil een 
plant kan inbrengen om te laten 

keuren om mogelijk een prijs in de 
vorm van een wisselbeker te winnen. 

 

 
 

Bovendien zullen, als zij aanwezig kunnen zijn, 5 jubilarissen gehuldigd worden. We proberen 2 dames 
te strikken om een kraam te bezetten met fuchsialore en machinaal borduren. Hiervan heeft al een 

mevrouw toegezegd te zullen komen. Kortom, we proberen het elke bezoeker naar de zin te maken. 
En wat is er leuker dan fuchsialiefhebbers van allerlei pluimage te ontmoeten? Van door de wol 

geverfde liefhebbers tot beginners. Van veredelaar tot iemand die alleen liefdevol z’n planten verzorgt. 

En de hele dag staat vragen vrij. Vroeger is mij geleerd dat mensen die veel van een onderwerp (in 
dit geval fuchsia’s) weten en veel ervaring hebben, daar ook heel graag over vertellen. 

 
Dit jaar geen trip met een oude bus of paard en wagen. Ook kwekerij Van der Velde, met name 

Esther en Gerrit, pakken uit. Lees daarvoor de agenda op hun website 

https://www.kwekerijvandervelde.nl. 
Naast de bekende pluktuin wordt hard gewerkt aan een showtuin die als thema heeft “Kuipplanten 

van oude meesters”. Hier vindt u naast oude kuipplanten ook heel oude fuchsiastammen. Bovendien 
geeft de tuinbaas van Paleis Het Loo een lezing over het verzorgen van oude orangerieplanten.  

 
Zowel de showtuin als de lezing zijn zeer de moeite waard om te bezoeken en te beluisteren. 

Bovenstaande is dus de reden dat we denken dat de bezoekers hier voldoende aan hebben en niet 

naar een andere tuin vervoerd hoeven te worden. 
 

Verder is er een bloemschikdemonstratie met als motto: “Naar het voorbeeld van de oude meesters”. 
Bent u in de pluktuin geweest en heeft u tegen een vergoeding een mooie bos bloemen geplukt, dan 

is dat de gelegenheid om thuis uw bloemen te schikken naar het voorbeeld van de oude meesters.  

Door Esther en Gerrit wordt nog gekeken naar andere zaken die voor de bezoekers interessant zijn. 
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Komt u deze gezellige en interessante Fuchsiavriendendag bezoeken, dan is één ding heel 
belangrijk: 

 

NEEM UW LIDMAATSCHAPSKAART MEE! 
 

 

De NKvF is een vereniging. De onkosten die wij maken zullen we niet op u verhalen. Kwekerij Van der 

Velde is een bedrijf. De onkosten die zij maken moeten ergens vandaan komen. Zij vragen deze dag 
voor de toegang tot het bedrijf een bedrag van € 3,50 per persoon. Afgesproken is, dat leden die hun 

lidmaatschapskaart tonen niet behoeven te betalen. Het bedrag van € 3,50 wordt door de NKvF 
vergoed. Let wel: dit geldt alleen voor het lid en niet voor de partner. U betaalt, als u uw lidmaat-

schapskaart niet kunt tonen, gewoon € 3,50. 

 
Voor een hapje en een drankje wordt 

natuurlijk tegen een aantrekkelijke prijs 
gezorgd. Nieuw is dat u nu kunt kiezen uit 

een binnenterras en een overdekt 

buitenterras. 
 

De opstelling van de kramen binnen of 
buiten is elke keer weer een discussie. We 

hebben afgesproken dat we een week van 
te voren, afhankelijk van de lange termijn 

verwachting, bepalen of het verantwoord 

is een deel buiten de kas te zetten. Dan 
nog hebben we de mogelijkheid alles 

alsnog binnen te laten plaatsvinden. Op 
een kleine loopafstand is voldoende 

parkeerruimte waar u naar toe verwezen 

zult worden.  
Komt u met de auto en gebruikt u een navigatiesysteem, dan is het adres: Borchgraverweg 3a in 

Heerde. De dag wordt om 10.00 uur geopend en om 16.00 uur gesloten. 
 

Regio’s die met een bus komen worden 
dringend verzocht dit bij Esther van der 

Velde te melden in verband met de catering 

en het parkeren. Bovendien is het voor de 
bereikbaarheid van belang te weten hoe 

groot de bus is. 
 

In de Fuchsiana van juni staat het volledige 

programma met zo mogelijk aanvulling op 
zaken die nu nog niet bekend zijn. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Heeft u vragen over deze dag dan kunt u terecht bij: 

Coen Bakker, 0255-535007, coen.bakker@quicknet.nl 
Tiny van de Sande, 0411-631591, ledensecretaris@nkvf.nl 

 
Coen Bakker. 
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Wedstrijdreglement landelijke fuchsiawedstrijden
 

 

 

 

Wedstrijdreglement Landelijke Fuchsiawedstrijden NKvF door regio 8, Zuid Gelre. Juli 

2016 

 

1. Algemeen 

 
a. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de landelijke fuchsiawedstrijden georganiseerd door 
    Regio 8, Zuid Gelre. 
 
b. Het doel van de wedstrijden is het zo goed mogelijk opkweken van een plant van een bepaalde 
    cultivar of soort gedurende één of meer groeiseizoen(en), waarbij door de keuringscommissie 
    wordt gelet op de volgende criteria: 
    1. presentatie, 
    2. vorm, 
    3. bloeirijkdom, 
    4. moeilijkheidsgraad in relatie tot de aard van de gebruikte soort of cultivar. 
 
c. Planten dienen vrij te zijn van ziekten en plagen. Planten die hier niet aan voldoen, kunnen van 
    deelname worden uitgesloten. 
 
d. Planten dienen ingeleverd te worden in schone potten. Kleur, materiaal en afmeting volgens de 
    regels gesteld bij de desbetreffende categorie, met een maximum van 50 cm doorsnede. 
 
e. Voor alle categorieën zijn ook opgekweekte muurhangers toegestaan. 
 
f. Voor het bepalen van de juiste categorie wordt de door de NKvF uitgegeven cultivar inventarislijst 
   gebruikt. 
 
g. Locatie en tijdstip van de wedstrijden worden jaarlijks in Fuchsiana aangekondigd. 
 
h. De wedstrijden staan open voor alle leden van de NKvF en hun introducés. 
 
i. Aanleveren van de planten: 
 
   1. Planten dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden ingeleverd te worden op 
      de wedstrijdlocatie door de eigenaar/deelnemer of gevolmachtigde bij de wedstrijdcommissie. 
 
   2. Volmachten kunnen, bij uitzondering, door een aanwezig bestuurslid van de regio Zuid Gelre 
       worden verstrekt. 
 
   3. De planten moeten op cultivar- of soortnaam staan. De eventuele naam van de eigenaar wordt 
       verwijderd. 
 
   4. De wedstrijdcommissie voorziet de plant van een nummer en deelt, in overleg met de eigenaar,  
       de plant in een bepaalde categorie in. 
 
j. De beoordeling van de planten geschiedt door een keuringscommissie die minimaal uit drie leden 
   dient te bestaan en die door de wedstrijdcommissie hiervoor is aangezocht. De keuringscommissie 
   kan niet aangesproken worden op de tenaamstelling van de aangeboden planten. Leden van de  
   keuringscommissie zijn van deelname aan de wedstrijden uitgesloten. 
 
k. De keuringscommissie selecteert per categorie drie planten die naar haar inzicht het meest aan de 
    gestelde criteria, zoals vermeld onder 1b, voldoen en geeft een korte motivatie van haar keuze. De 
    wedstrijdcommissie maakt daarop de naam van de prijswinnaars bekend. 
 
 

22



l. Prijswinnaars: 

 
   1. De winnaar van de eerste prijs van elke categorie krijgt de bij die categorie behorende 

       wisseltrofee en een blijvende herinnering. De tweede en derde prijswinnaar ontvangen eveneens 
       een herinnering. 

 

   2. De wisseltrofee blijft eigendom van de regio Zuid Gelre met uitzondering van de NKvF-bokaal.  
       Deze blijft eigendom van de landelijke vereniging van de NKvF. 

 
   3. Indien een deelnemer in drie achtereenvolgende jaren dezelfde trofee wint, krijgt deze een 

       bijzondere onderscheiding. 
 

   4. Winnaars van een trofee mogen deze tot 15 juni van het eerstvolgende jaar in hun bezit houden. 

       Zij zijn daarna verplicht de trofee in ongeschonden staat aan de wedstrijdcommissie terug te 
       geven. 

 
m. Het aantal planten dat per deelnemer per categorie wordt aangeboden is onbeperkt met dien 

     verstande dat per categorie wel verschillende soorten/cultivars worden aangeboden. 

 
n. Bij deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met de wedstrijdreglementen. 

 
o. Klachten en/of commentaar op beslissingen van de keurings- of wedstrijdcommissie kunnen 

    mondeling bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie worden ingediend en ter plaatse worden 
    afgehandeld. Indien dit niet tot genoegdoening van de klager heeft geleid is beroep mogelijk, door 

    de klacht/het commentaar schriftelijk in te dienen bij de secretaris van regiobestuur Zuid Gelre. 

 
2. Er zijn vijf verschillende categorieën: 

 
a. Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee 

 

Open wedstrijd om de mooiste fuchsia. Soort, cultivar, ouderdom, vorm, kleur of maat van de 
container of pot en het aantal planten daarin of de kweekwijze van de planten zijn niet aan 

beperkingen onderhevig. 
 

b. Newman cup 

 
Wedstrijd om de mooiste buisbloemige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte 

van de sepalen verhoudt van 3:1. 
Aard van de hybride, ouderdom, aantal planten per pot en kweekwijze zijn niet aan beperkingen 

onderhevig. Potmaat, -vorm, -kleur, geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen 
deze categorie valt beslist de keuringscommissie. 

 

c. Mia Goedman trofee 
 

Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met betrekking tot de 
ouderdom van de plant, vorm en kleur van pot of container en het aantal planten per pot of container. 

 

d. Arends trofee 
 

Wedstrijd om de mooiste dubbele hangfuchsia. Potmaat maximaal 26 cm boven diameter. Geen  
beperkingen met betrekking tot soort cultivar, het aantal of ouderdom van de planten per pot of 

potkleur. 
 

e. NKvF-bokaal 

 
Fuchsia’s van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de 

officiële cultivar inventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de aanbieder een ondertekende 
verklaring bij de plant inleveren waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden plant. Het jaar 

van introductie speelt geen rol. Er worden geen beperkingen gesteld aan potmaat, potkleur en vorm 

van de plant. 
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Fuchsia’s in Aquarel – 107 Aat van Wijk

‘Tamara Balyasnikova’ Michiels (Be) 2006  AFS: 6327  NBFK: 907
 
Hangfuchsia met vrij grote dubbele bloemen. Verdraagt geen volle zon en is op z’n best in de schaduw.

24



Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

UTC nieuws
 
Botanische groep
 
Volgende vergadering:
Zaterdag 18 mei 2019 bij Gerard Rosema, Harmelerwaard 17A te Harmelen.
Aanvang: 10.30 uur.
We doen nogmaals een oproep aan de leden om hun ervaring met de verzorging van botanische fuchsia's op te stu-
ren naar grosema@planet.nl.
 
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De datum van de eerstvolgende vergadering moet nog worden vastgesteld maar zal plaatsvinden bij Gerard Rosema
in Harmelen. 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
 
De evaluatie van de keuringen en beschrijvingen heeft op 23 februari in Eemnes plaatsgevonden.
De volgende zaken zijn afgesproken:
Er komt dit jaar een proefkeuring met alle keurmeesters en aspirant- en reserve-keurmeesters. Deze zal plaatsvinden
op zaterdag 29 juni 2019 in Harmelen.
 
De eerstvolgende keuring vindt plaats tijdens de Vriendendag op 13 juli 2019 bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
Aanvang keuring 10.15 uur.
Planten inleveren vanaf 9.00 uur.
 
De tweede keuring zal plaatsvinden op 18 augustus. Er is nog steeds geen geschikte locatie gevonden voor deze
keuring.
Weet iemand een geschikte locatie, een beetje centraal in het land? Neem dan contact op met Coen Bakker:
tel. 0255-535007.
 
Aanmelden voor de keuring kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen. Dit formulier is te
vinden in het menu UTC/ BCK.
Voor diegene die geen internet heeft kan het aanmeldformulier worden aangevraagd bij de secretaris van de BCK,
Lisanne Boom, Dorpstraat 79, 2935 AB Ouderkerk aan den IJssel, tel. 06-57167525.
 
In het vervolg dienen ter keuring 3 planten te worden aangeleverd, te weten:
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een oude plant van tenminste 2 jaar oud.
2019 geldt voor de oude plant als een overgangsjaar.  
 
Beschrijvingsgroep
 
De beschrijvingsgroep heeft 45 planten aangemeld gekregen die zij heeft verwerkt voor de AFS, ook zullen deze plan-
ten opgenomen worden in de CIL.
 
Gerard Rosema, secretaris.
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De systematiek van de kroonloze fuchsia's van Zuid-Amerika, deel 1
FUCHSIA Sect. HEMSLEYELLA (ONAGRACEAE) (Paul E. Berry).
 
(Vertaling: Herman de Graaff; bewerkt en geïllustreerd door Gerard Rosema)

Een aantal jaren geleden heeft Herman de Graaff een pu-
blicatie van Paul Berry vertaald voor de Botanische groep.
Hier is echter tot nu toe niets mee gedaan. Omdat het
nogal een technisch verhaal is zullen we het niet in zijn
geheel publiceren, maar slechts het eerste algemene ge-
deelte. Een en ander zal zoveel mogelijk met foto's en te-
keningen worden geillustreerd.
De Sectie Hemsleyella is een heel bijzondere binnen het
geslacht Fuchsia. In deze publicatie komen veel ver-
schijnselen naar voren, specifiek voor de fuchsia's in het
algemeen én voor de Hemsleyella's in het bijzonder. Voor
de leesbaarheid zijn veel verwijzingen naar andere publi-
caties van Berry, Breedlove en Munz weggelaten.
 
Binnen de sterk verschillende Onagraceae (Teunisbloem-
achtigen) omvat het geslacht Fuchsia ruim 100 van de
675 species van de familie. Het geslacht vertoont geen
duidelijke overeenkomst met één van de andere 16 ge-
slachten en is uniek binnen de familie door de vlezige
vruchten en de gewoonlijk twee-knobbelige pollenkorrels
en wordt daarom geplaatst in de groep Fuchsieae.

Fuchsia decidua;
Deze fuchsia uit Mexico heeft wel een kroontje en is nu inge-
deeld bij de sectie ELLOBIUM.

De vorige beschrijving werd in 1943 gepubliceerd door
Munz. In de afgelopen jaren heeft men zich ingespannen
om een systematische herschikking van het hele geslacht
te produceren onder leiding van Peter H. Raven; dit heeft
tot nu toe geleid tot een herziening van alle Mexicaanse
en Centraal-Amerikaanse species evenals de grote Zuid-
Amerikaanse sectie Fuchsia.
Meer dan driekwart van de Fuchsiaspecies komt in Zuid-
Amerika voor. Daaronder herkende Hemsley (1876) als
eerste het bestaan van een speciale groep soorten, die
werd gekenmerkt door het ontbreken van kroonbladen,
een gewoonlijk verspreide bladstand, daarbij bladverlie-
zend, epifytisch en op rotsen levend.
Deze groep werd niet formeel aangewezen; Munz gaf er
evenwel de status van sectie aan, waarbinnen 12 species
en 13 verschillende vormen, onder de naam Hemsleyella.
Eén ervan, F. decidua, wordt nu tot de recent beschreven
sectie Ellobium gerekend.
De leden van de sectie Hemsleyella zijn moeilijk te bestu-
deren omdat de al zeldzame planten gewoonlijk sterk sei-
zoengebonden zijn en groeien op moeilijk bereikbare

Fuchsia insignis                                        Foto: Jan de Groot
een kroonloze fuchsia species 
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plaatsen. Deze sectie komt gewoonlijk voor gecombi-
neerd met vertegenwoordigers van de sectie Fuchsia over
het grootste deel van het verspreidingsgebied in de tropi-
sche Andes. Gedurende het veldwerk aan de laatste
groep van 1978 – 1980, was de schrijver (Berry) in staat
de meeste leden van de sectie Hemsleyella in het veld
waar te nemen en om zowel herbariummateriaal als cyto-
logisch materiaal te verzamelen. Daarnaast werd uitge-
leend materiaal van een groot aantal instituten van de
sectie Hemsleyella onderzocht. Als gevolg daarvan was
het mogelijk om een beduidende herziening toe te pas-
sen op het werk van Munz met behulp van nieuw ecologi-
sche, cytologische en taxonomische informatie en pollen-
onderzoek.
De huidige herziening geeft nu 14 species in de sectie
Hemsleyella aan, nu op één na de grootste sectie van het
geslacht; slechts 6 daarvan komen overeen met die van
Munz (1943) en er werden 3 nieuwe soorten beschreven.
 
De geografische verspreiding en de ecologie.
 
Verspreiding.
Sectie Hemsleyella is beperkt tot de vochtige hellingen
van de tropische Andes van 10 graden noorderbreedte
tot 17 graden zuiderbreedte. Dit gebied komt zeer nauw
overeen met het verspreidingsgebied van de sectie Fuch-
sia en daarom is het zinnig om de verspreiding te be-
schouwen in het licht van de voornaamste structurele
eenheden die Berry aangeeft. Slechts 4 species van de
Hemsleyella sectie komen in de noordelijke Andes voor,
waarbinnen Venezuela, Colombia en Ecuador; 2 daarvan
groeien in het noordelijke uiterste van de Cordillera
Oriental in Venezuela, terwijl de andere 2 in Ecuador
groeien. Vreemd genoeg is er geen melding van
Hemsleyella species uit Colombia.
In de Centrale Andes, waarbinnen Peru en Bolivia liggen,
komen 10 verschillende soorten voor. Net als van de sec-
tie Fuchsia wordt één enkele species gevonden op de be-
trekkelijk droge Pacifische hellingen van de Cordillera Oc-
cidental in Noord Peru; 1 species beperkt zich tot de Cor-
dillera Central in Peru; 2 komen voor in zowel de Cordille-
ra Central en de Cordillera Oriental, terwijl 6 verschillende
soorten zich beperken tot de Cordillera Oriental in Zuide-
lijk Peru en Bolivia.
De grootste concentratie van species van de sectie
Hemsleyella  is te vinden in de vochtige valleien van dept.
Cuzco, Peru en in de “yungas” van dept. Cochabamba,
Bolivia, met 5 soorten in beide gebieden. De meest ge-
specialiseerde soort van de sectie komt voor in de Cen-
trale Andes, waar de meest uitgesproken knolontwikke-
ling plaatsvindt, de langste bloembuizen voorkomen en
de sterkst aan het seizoen aangepaste soorten groeien.
Niet gespecialiseerde soorten zijn zowel in de Noordelijke
als de Centrale Andes te vinden.
 
Habitat en fenologie.
F. cestroides leeft in een struikachtige begroeiing in
noordwest Peru en beperkt zich tot de geringste hoogte
(1100-1700 m). Al de andere species komen in de nevel-
bossen van de Andes voor boven 1600 m en sommige

Fuchsia cestroides                                  Foto: Edwin Goulding

breiden zich uit tot de lagere gedeelten van de kale
“puna” of “subpáramo” (Koele hoogvlakten boven de
boomgrens; redactie).
F. apetala komt het meest aan de bovenste grens van de
nevelwoudpuna in Peru voor met een hoogtebereik van
4200 m, waar de plant regelmatig met vorst te maken
heeft.
In Venezuela groeit F. membranacea van 2600 – 3400 m
van de bovengrens van het nevelbos tot de lagere uitlo-
pers van de “páramo”. Grote hoogteverschillen van meer
dan 1000 m waar het groeiplaats betreft zijn niet onge-
woon bij soorten van de sectie Hemsleyella, dankzij hun
veelzijdige uiterlijk; de planten wortelen normaal gespro-
ken in de grond tot hun uiterste hoogtegrens. En vaak
epifytisch aan de ondergrens van hun verspreidingsge-
bied.
(Wordt vervolgd)

Fuchsia apetala
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Kalender

April 2019
 
06    NKvF, Ledenraadsvergadering in Eemnes.
06    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
13    Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitje.
13    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Bezoek aan kwekerij Zeelenberg.
14    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Contactmorgen.
16    Regio 24, Midden-Brabant. Gezamenlijk bezoek aan kwekerij Zeelenberg.
22    Regio 06, Oost-Gelderland. Lentefair.
 
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    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag stekkenruil.
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.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt Park Schothorst in Amersfoort.
25/26  Regio 01, Friesland. Groen- en Hobbymarkt.
25    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Bos en Burchtfair te Oostvoorne.
25    Regio 25, De Kempen. Busreis.
27    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 
Juni 2019
 
01    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenmarkt Pinetum in Hilversum.
07    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis naar Hattem en Heerde.
15    Regio 08, Zuid Gelre. Barbecue.
15    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Middagexcursie.
15    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
29    Regio 05, Twente-Salland. Busreis naar Hortensiakweker "Andriessia" en bezoek aan tuinen in Barneveld en
       Amersfoort.
 
Juli 2019
 
03    Regio 01, Friesland. Jaarlijks reisje.
13    NKvF, Vriendendag bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
13    Regio 24, Midden-Brabant. Busreis in combinatie met regio 27.
13    Regio 27, Noord-Oost Brabant. Busreis naar de Fantasietuin in Oldebroek en naar de Vriendendag in Heerde.
13/14  Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Fuchsiashow in de kasteeltuinen in Arcen.
17    Regio 03, Drenthe. Busreis naar 2 tuinen in Overijssel.
20    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Opentuinentocht.
20    Regio 24, Midden-Brabant. Buffet.
26    t/m 4 augustus. Florashow 2019 op het terrein van het Openluchtmuseum Ootmarsum.
27    Regio 03, Drenthe. Open tuinen.
27    Regio 08, Zuid Gelre. Uitje naar de Passiflorahoeve.
27    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Busreis.
 
Augustus 2019
 
03    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
03    Regio 17, Rijnland. Busreis.
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03    Regio 18, Delfland. Busreis.
03    Regio 19, Rotterdam e.o. Busreis met regio 17.
10    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Wedstrijddag.
17    Regio 25, De Kempen. Fietstocht.
24    Regio 03, Drenthe. Keuring wedstrijdplanten.
24    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten in Eemnes.
28    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
31    Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee bij fam. Megens in Gemonde.
 
September 2019
 
07    Regio 01, Friesland. Floraliakeuring.
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.
28    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
 
Oktober 2019
 
05    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
05    Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst bij fam. Smits in Udenhout.
12    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Snoeimiddag.
14    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
21    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
 
November 2019
 
02    NKvF, Ledenraadsvergadering.
02    Regio 01, Friesland. Najaarsvergadering.
08    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
09    Regio 08, Zuid Gelre. Videopresentatie door natuurfotograaf Fred van Wijk.
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
 
Januari 2020
 
10    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsreceptie.
 
Maart 2020
 
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.

Regiobladen en regionieuws 

'Beltsjeblom' (Regio 01, Friesland) nr. 4 en nr. 1: Activiteiten 2019. Voorverkoop potgrond. Voorjaarsledenvergade-
ring. Voorjaars-, Groen- en Hobbymarkt op 25 en 26 mei 2019. Zomaar even een terugblik. Kerstgewoontes in Zwe-
den, Duitsland, Noorwegen. Sociaal jaarverslag over 2018. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Agenda voorjaarsle-
denmiddag op 23 maart 2019. Vooraankondiging busreisje 3 juli 2019. Zwerven over de Veluwe. Uitdaging: Floralia-
stek 2019 is 'Jaspers Unbelievable'.
 
'Bell'nproaties' (Regio 03, Drenthe) nr. 1: Notulen van de algemene ledenvergadering op 24 maart 2018. Uitslag
puzzel cryptische Drentse plaatsnamen. Jaarverslag 2018. Busreis 17 juli 2019. Agenda van de algemene ledenverga-
dering op 23 maart 2019.
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'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender 2019. Uitnodiging en agenda algemene le-
denvergadering 11 maart 2019. Jaarverslag 2018. De Plumeria of Frangipani. Fuchsia 'David'.
 
'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 1: Jaarprogramma 2019. Uitnodiging en agenda van de algemene
ledenvergadering op 23 maart 2019. Verslag Kerstmiddag op 15 december 2018. Busreis op 15 juni 2019 naar de Bra-
bantse Biesbosch. Is verpotten van oude fuchsia's wel zo noodzakelijk?
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 2: Agenda 2019. Uitnodiging en agenda ledenvergadering 16
maart 2019 met lezing over de Elfstedentocht per fiets. Notulen jaarvergadering van 17 maart 2018. Jaarverslagen
2018. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2019. "On"kruiden 51: Oenothera biennis L.: Middelste Teunisbloem.
Veredelresultaten van Hans van Aspert.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 1: Activiteiten 2019. Uitnodiging Jaarvergadering en agenda 16
maart 2019. Notulen jaarvergadering 17 maart 2019. Jaarverslag 2018. Succes met mijn fuchsia's! Hoe doe ik dat?
Deel 4.
 
'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Uitnodiging en agenda voor de jaarver-
gadering en ledenbijeenkomst op 25 maart 2019 met lezing door de heer Henk Takken over zijn reizen naar o.a. Alas-
ka. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Agenda 2019. Busreis 7 juni 2019 naar Heerde en twee tuinen. Notulen van
de jaarvergadering op 12 maart 2018. Jaarverslag 2018. Financieel verslag over 2018. Ineke's (tuin)dagboek.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 1 en 2: Lenteflora. Activiteitenkalender 2019. Winterbijeenkomst
op 26 januari 2019 met lezing over de beleving van kleur in de tuin. Jaarverslag 2018. Feestelijke bijeenkomst met
NKvF-erelid Herman de Graaff op 19 januari 2019. Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 23 maart
2019. Verslag winterbijeenkomst 26 januari 2019. Terugblik 2018.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 35: Uitnodiging en agenda jaarvergadering op 6 april 2019. Regioprogramma
2019.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Activiteiten 2019. Agenda ledenvergadering op 9 maart 2019 met een le-
zing van de heer G. Ottevanger over molens binnen deze regio. Notulen voorjaarsvergadering van 10 maart 2018.
Jaarverslag 2018. Uitleg bekijken regiogedeelte op de website van de NKvF. Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari
2019. Hoe komt de fuchsia aan zijn naam?
 
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Agenda 2019. Verslag nieuwjaarsreceptie 2019. Uitnodiging
en agenda voor de algemene ledenvergadering op 23 maart 2019. Fuchsia in woord en beeld 'Vincent van Gogh'. Be-
zoek aan fuchsiakwekerij Zeelenberg in Dongen op 23 april 2019. Middagexcursie op 15 juni 2019 naar fruitteeltbe-
drijf Oskam in Leerbroek. Bemesten van fuchsia's.
 
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering op
30 maart 2019. Notulen van de algemene ledenvergadering op 24 maart 2018. Jaarverslag 2018. Activiteitenkalender
2019.
 
'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 1: Foto's nieuwjaarsbijeenkomst. Uitnodiging en agenda voorjaarsbijeenkomst
op 23 maart 2019.
 
't Vrindje' (Regio 24, Midden Brabant) maart 2019: Uitnodiging en agenda ledenvergadering 23 maart 2019. Verslag
jaarvergadering 29 maart 2018. Busreis 2019 naar de Fantasietuin in Oldebroek en de Vriendendag in Heerde. Fuchsi-
a's op semi-hydrocultuur. 
 
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 1: Agenda 2019. Verslag algemene ledenvergadering op 9 maart 2018.
Agenda algemene ledenvergadering op 15 maart 2019. Verslag nieuwjaarsreceptie 2019. Busreis op 25 mei 2019 naar
de Biesbosch en kwekerij Zeelenberg in Dongen. Stekken in cocopeat.
 
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 2: Verslag nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari
2019. Fuchsiashow op 13 en 14 juli in de kasteeltuin Arcen. Agenda jaarvergadering op 18 maart 2019. Agenda 2019.
Jaarverslag 2019.
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Aaltje’
2. ‘Boogie’
3. ‘Border Queen’
4. ‘Abigail’
5. ‘Howlett’s Hardy’
6. ‘Chase Delight’

1 2 3

Uw oplossing vóór 1 mei 2019 zenden:
 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen.
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
 
Eén inzending per lid, via post of via de website.
 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
 
Deze puzzel is ook te zien op de website van onze verenging www.nkvf.nl. Dat betekent dat u óf meespeelt via dit
blad óf u bekijkt alles nog eens goed op de website en maakt daar uw keuze. Uw oplossing kunt u zowel per brief-
kaart als per e-mail inzenden.
 
De oplossing van fotopuzzel 86 is:
 
1. ‘Frau Ida Noack’,
2. ‘Mancunian’
3. ‘Amélie Vos’.
 
De winnaar van deze puzzel is mevrouw N. van Vliet uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Fotopuzzel 87
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'Belle de Spa' Foto: Dominicus Bergsma


