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Van de voorzitter

 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Het is nu eind april, mijn fuchsia’s zijn van de kas naar de tuin verplaatst. Jammer genoeg
heeft een 15-tal plantenbakken het niet overleefd. Dit was het eerste jaar dat ik mijn hang-
fuchsia’s van vorig jaar heb overgehouden en dat is me niet zo goed bevallen. Dus dit jaar ga
ik, net als in andere jaren, in september van al mijn fuchsia’s stekken nemen en kunnen alle
oude planten, behalve de boompjes, weg.
 
Op 6 april hadden we onze jaarvergadering alwaar we een drietal nieuwe ledenraadsleden
mochten begroeten. Dit zijn de heren Johan Schoute van regio 9, Wim van Gelder van regio

23 en Pierre Maessen van regio 28. Daar tegenover stond dat we van twee markante ledenraadsleden afscheid
moesten nemen. Dit zijn de heren Wim Vaandrager en Jos Verwijmeren. Persoonlijk zal ik de discussies met beide
heren nog wel gaan missen, want beiden maakten de vergaderingen toch altijd interessant. Jos en Wim, nogmaals
bedankt voor de mooie tijd met jullie.
 
Ook kwam op deze vergadering een zorgelijk punt aan de orde, namelijk dat ons ledenaantal in de afgelopen jaren is
gedaald naar 1339 personen. Ikzelf zie in de toekomst geen stijging van ledenaantal meer. De jeugd wil een onder-
houdsvrije en steriele tuin en daar passen geen fuchsia’s in. Maar ondanks dat het ledenaantal terug loopt hebben we
toch een fijne vereniging.
 
Op 13 juli hebben we onze Vriendendag. Dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door Coen Bakker. Deze Vrien-
dendag zal natuurlijk een andere stijl hebben dan voorgaande jaren. En daarom roep ik iedereen op Coen te belonen
voor zijn vele werk en een bezoek te brengen aan onze Vriendendag bij kwekerij Van der Velde in Heerde. Let wel op,
neem uw lidmaatschapskaart mee, dan heeft u gratis toegang.
 
Nu iets geheel anders. In mei 2018 ben ik benaderd door Har van Hegelsom, lid van het mannenkoor "Die Seven-
sanghers" uit Sevenum, met het verzoek om het voortouw te nemen voor het aanvragen van een Koninklijke Onder-
scheiding voor Huub Steeghs. Daar Huub jarenlang lid is geweest van het hoofdbestuur van de NKvF zegde ik gaarne
onze medewerking toe.
Het resultaat is dat Huub is benoemd tot lid in de Orde van Orange-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten voor
de samenleving. Welke verdiensten dit zijn kunt u lezen op de website www.nkvf.nl. Het hoofdbestuur van de NKvF is
zeer trots dat ons voormalig hoofdbestuurslid deze Koninklijke Onderscheiding op 26 april 2019 mocht ontvangen uit
handen van burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas. We zijn Huub zeer erkentelijk voor al
zijn jaren van inzet voor de NKvF.
 
Cor van Empel.
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De systematiek van de kroonloze fuchsia's van Zuid-Amerika, deel 2
FUCHSIA Sect. HEMSLEYELLA (ONAGRACEAE) (Paul E. Berry)
 
(Vertaling: Herman de Graaff; bewerkt en geïllustreerd door Gerard
Rosema)

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. Ze hebben de sterkste seizoengebonden eigen-
schappen van het geslacht. Alle soorten bloeien in de
eerste plaats in het droge seizoen terwijl vele dan totaal
bladerloos zijn. Dit heeft een korte bloeitijd tot resultaat,
terwijl vertegenwoordigers van de sectie Fuchsia, die
minder seizoensgebonden zijn, over een langere periode
bloeien, zelfs in dezelfde gebieden.
Sterke vegetatieve groei heeft plaats in de regentijd en
de aanwezigheid van knollen en verdikte stengels maakt
het mogelijk water en voedsel op te slaan voor het droge
bloeiseizoen. Door het geringe voorkomen van planten
van de sectie Hemsleyella in hun gebied van herkomst,

Voorbeeld van een protogyne bloem bij 'De Groot's Parade';
de stampers zijn al kleverig om stuifmeel te ontvangen, maar
de helmhokjes zijn nog gesloten.               Foto: Jan de Groot

hun epifytische of klimmende habitus en hun aanpassing
aan een kort droog seizoen en een uitgebreid vochtig sei-
zoen zijn leden van deze groep uitgesproken intolerant
waar het milieuverstoringen betreft en het voortbestaan
van diverse soorten met een gering geografisch versprei-
dingsgebied wordt daarom bedreigd door de snelle voort-
gang van de ontbossing langs de steile Andeshellingen.
 
Bloembiologie en bestuiving.
 
De sectie Hemsleyella is als het om details van de bloem-
biologie gaat vergelijkbaar met de situatie die Berry be-
schreef voor de sectie Fuchsia: de bloemen zijn sterk pro-
togyn, de stempel is vruchtbaar terwijl de helmknoppen
nog gesloten zijn, dat blijft een aantal dagen zo, maar
toch kan er zelfbestuiving plaatsvinden voordat de vrou-
welijke vruchtbaarheid eindigt. De stampers zijn gewoon-
lijk langer dan de meeldraden, maar omdat de bloemen
hangen en het stuifmeel viscinedraden bevat, kunnen de
pollenkorrels soms de stempels van dezelfde bloem berei-

                     Pollenkorrel van fuchsia met viscine
                     draden. De draden zorgen er voor dat
                     er stuifmeel aan de snavel blijft zitten.

ken door de wind en de zwaartekracht.
De species van de sectie Hemsleyella zijn hermafrodiet en
zelfs zelfincompatibiliteit (niet vruchtbaar voor eigen pol-
len) is niet bekend voor welke van de species ook. Alle
soorten van de sectie zijn herkenbaar door de aanwezig-
heid van roodachtige (rose, violet of oranje) reukloze,
hangende bloemen, zonder uitzondering met bloembui-
zen van 18 tot 160 mm lang met een ruime nectarpro-
ductie van een grote honingklier aan de basis van de
bloembuis, die daar voorbij vernauwd is.
Met trossen bloemen die aan verschillende takken gelijk-
tijdig bloeien bieden deze soorten een schitterende bloe-
menpracht en alle species worden zo door kolibries be-
zocht. Bij legitieme bezoeken benaderen de kolibries de
bloemen van onderen, zweven daar terwijl ze de nectar
opzuigen uit de basis van de bloembuis, om vervolgens
snel verder te gaan met de volgende bloem. Er zijn maar
weinig waarnemingen van bestuivers, maar er werd een
emeraldkolibrie gezien die een populatie F. tillettiana spo-
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Zwaard-kolibrie bij Brugmansia-bloem
(Foto: overgenomen van PxHere)

F. tillettiana                                               Foto: Jan de Groot

radisch vanaf zonsopkomst tot de schemer bestoof op
1600 m in Edo, Mérida, Venezuela in april 1984.
Drie soorten: F. apetala, F. garleppiana en F. inflata heb-
ben vaak bloembuizen van meer dan 10 cm lang. De
enige kolibrie waarvan de snavel lang genoeg is om het
honingreservoir te bereiken zonder de bloembuis te door-
boren is de zwaardsnavel (Ensifera ensifera).
Van deze merkwaardige kolibrie is de snavel haast even
lang als het lichaam, vaak meer dan 10 cm. In augustus
1979 werden zwaardsnavels waargenomen die planten
met een lange bloembuis van F. inflata bevlogen in de
buitenwijken van de stad Marcapata op ca. 3000 m, dept.

Cuzco, Peru. Omdat de bloemen van deze species afhan-
gen van opgerichte of afstaande takken en dat vaak van
overstekende rotsen, is het gemakkelijk voor een zwaard-
snavel van onder af te naderen om zijn snavel in de
bloembuis te steken. Door het overeenkomen van de
snavellengte met die van de bloembuis, maakt de vogel
eerst contact via zijn kop met de stempel en vervolgens
met de meeldraden.
Ensifera kolibries werden ook waargenomen terwijl ze
bloemen met een kortere bloembuis bezochten
(F. chloroloba), maar ze kwamen daarbij met hun li-
chaam niet in contact met de meeldraden. In populaties
van F. inflata met lange bloembuizen werd in augustus
1979 langs de weg van Abra de Málaga naar Quillabamba
(prov. La Convención, dept. Cuzco, Peru) waargenomen
dat de meeste bloemen aan de basis van de bloembuis
doorboord waren door nectarrovers.
                                                        (wordt vervolgd)

F. pilaloensisF. inflata
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Zoek de juiste drie namen uit de volgende zes:
 
1. ‘Carmel Blue’
2. ‘Ivana van Amsterdam’
3. ‘Fata Morgana’
4. ‘Delta's Sara’
5. ‘Claudia Denter’
6. ‘Delphobe’

1 2 3

 
Uw oplossing vóór 3 juli 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 vereniging 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 87 is:
 
Foto 1: 'Boogie'
Foto 2: 'Howlett's Hardy'
Foto 3: 'Aaltje'
 
Dit keer zijn er helaas geen goede oplossingen ontvangen.

Fotopuzzel 88
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Na lang puzzelen, vertalen en testen zijn de formulieren voor de AFS eindelijk afgerond. Ook omdat de nieuwe keurin-
gen er aan komen is het nieuwe aanmeldformulier op de website geplaatst. Nu kunnen we verder met de volgende
stap en dat is de geheel vernieuwde Cultivar Inventaris Lijst (CIL).
 
Onze bedoeling is dat we de aanmeldformulieren en de AFS formulieren (voor niet leden) laten koppelen met de CIL,
hierdoor besparen we veel tijd en voorkomen we typefouten i.v.m. het “los” plaatsen in de CIL.
Met andere woorden, de BCK krijgt straks de mogelijkheid om vanuit een aanmeldformulier direct alle gegevens naar
de CIL te exporteren en/of naar een AFS-formulier (alleen voor NKvF-leden).
Via de nieuwe CIL 2019 zullen alle relevante gegevens uiteraard weer zichtbaar zijn en ook meteen worden aangevuld
met foto’s, dit in tegenstelling tot de oudere versies waarin dit niet mogelijk was. Maar ook kan straks centraal vanuit
de CIL o.a. het AFS-formulier worden opgevraagd (mits aanwezig).
Het is nog een hele klus om alle formulieren te koppelen, maar daarmee besparen we uiteindelijk wel veel tijd en het
belangrijkste is dat er minder kans is op fouten.
 
Tijdens de laatste ledenvergadering is onder andere aan de orde gekomen het inloggen (en eventueel wachtwoord)
op de website. Indien men geen extra dingen wil bekijken zoals een recente Fuchsiana, de jaarverslagen en dergelijke
dan hoeft men NIET in te loggen. Wil men deze wel bekijken dan dient men wel in te loggen. Heeft men dan proble-
men met het wachtwoord dan kunt u mij uiteraard uw voorgestelde wachtwoord doorsturen zodat ik deze kan contro-
leren en aanmaken. Wilt u dat zelf nog eens proberen, dan kunt u na het proberen in te loggen op “wachtwoord ver-
geten” klikken. Vul uw e-mailadres in en volg de instructie na het verkrijgen van de mail.

 
 
 
 
 
 
 

 
Tevens werd het bijhouden van de bestuursgegevens besproken. Er wordt nogmaals verzocht om deze goed bij te
houden. Het voordeel is dat bij het wijzigen van de bestuursgegevens deze meteen naar diverse leden van het hoofd-
bestuur gestuurd worden zodat zij meteen op de hoogte zijn van de wijziging. U behoeft deze dus NIET meer een
extra bericht te sturen. Voor het wijzigen van de bestuursgegevens behoeft u ENKEL in te loggen met een speciaal
wachtwoord t.b.v. het wijzigen en dus NIET met uw persoonlijk wachtwoord. Is het wachtwoord (nog) niet bekend
dan kunt u dit aanvragen. Het wachtwoord wordt enkel afgegeven aan de secretaris en voorzitter van een regio. Wat
een regio hierna onderling wil doen is voor hun eigen verantwoording.
 
Ton van der Vorst.

Van de webmaster
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"On"kruiden deel 18, Lythrum salicaria: Kattenstaart

Kattenstaart is een prachtige, rijke bloeier langs de wa-
terkant, en als je hem een keer hebt gezien, zul je hem
van ver al herkennen. De intens donkerroze of paarse
kleur is niet alleen een signaalkleur die mensen aan-
spreekt; bijen en hommels bezoeken de bloemen ook
graag.

                                                           Foto: Henk Hoefakker

Het is dus een opgaande plant met weinig vertakkingen.
De stengels zijn hoekig en verder naar boven, de jongere
delen dus, behaard. De bladeren zijn meestal tegenover-
staand, soms in kransen van drie. Ze zijn zittend, lancet-
vormig met hartvormige voet. Naar boven gaan ze gelei-
delijk in een soort van schutbladen over. In de oksels van
deze schutbladen zitten dan de kort gesteelde bloemen in
hoopjes bij elkaar. Ze vormen daarmee schijnkransen.
Deze schijnkransen staan vrij dicht bij elkaar en vormen
dan samen een soort van lange bloemaar. De schutblaad-
jes vallen er gauw af. De bloemen zijn 1 tot 1,5 cm groot
en hebben meestal zes kroonblaadjes (soms vijf) die
roodpurper van kleur zijn. Met deze bloemen is iets raars
aan de hand. Ze zijn namelijk trimorf, ofwel in drie vor-
men aanwezig. De meeldraden staan in twee kransjes
van verschillende hoogte. Er zijn drie soorten bloemen.
Langstijlige, middelstijlige en kortstijlige bloemen. Ook de
meeldraden van deze drie soorten bloemen zijn verschil-
lend van lengte ten opzichte van elkaar. De stuifmeelkor-
rels van de verschillende meeldraden zijn ook verschillend
van grootte. Verschillende combinaties van stuifmeel-
grootte en stijllengte geeft mindere of betere bestuiving.
Dit wordt ook nog weer beïnvloed door de grootte van in-
secten die bestuiven en dus wel of niet de lange of korte
meeldraden en stijlen aanraken. Wat een ingewikkelde
maar ingenieuze manier om kruisbestuiving te bewerk-
stelligen.
 
Zijn geslachtsnaam ‘Lythrum’ is afgeleid van het Griekse
lythron of lytron, wat zoveel zeggen wil als ‘met bloed be-
vlekt, of bezoedeld’. Deze naam hebben we te danken
aan Dioscorides die hem aan een soort Kattenstaart met

een donkere, bloedrode bloemkleur gaf.
Kattenstaart komt van nature algemeen voor op plekken
waar veel vocht aanwezig is. In matig voedselrijke tot
zeer voedselrijke milieus groeit de plant in grote aantal-
len. We zien hem dus vaak langs de slootkant staan. Hij
wordt in zijn natuurlijke omgeving vaak vergezeld door
smeerwortel en moeraskruiskruid.
 
Linnaeus gaf aan Kattenstaart als tweede naam ‘salicaria’
mee. Het betekent zoveel als: met blad dat lijkt op die
van een wilg. Het blad heeft daar inderdaad veel gelijke-
nis mee. De plant is overblijvend en wordt (afhankelijk
van de hoeveelheid vocht) vijftig centimeter tot anderhal-
ve meter hoog.
Kattenstaart bloeit lang, met lange aarvormige trossen en
de bloemstengels zijn dicht bezet met bloemen. Aan de
vorm van deze lange bloeiaar dankt de plant zijn naam
Kattenstaart. Op sommige plaatsen werd het Paarde-
staart, of ook wel Vossestaart. Zelfs Rottestaart kwam
voor.
In de Middeleeuwen wordt de naam Cattenstaert al ge-
noemd.
Ook de namen Basterdwederik en Purperwederik komen
voor. Deze zijn waarschijnlijk terug te voeren op het Duit-
se Weiderich (wilg). Deze oude Duitse benaming werd
gebruikt voor veel plantensoorten van de waterkant met
wilgachtige bladeren.
 
Ook Dodonaeus deelde hem al bij de wederikken in of bij
de bastaardwederikken. Deze indeling was alleen op
grond van de wilgachtige bladeren. Hij deelde ze in bij
het geslacht Lysimachium: Wederik en onderscheidde
daarin 4 soorten. De eerste is de gele, die noemen wij
nog steeds Wederik. De tweede is de rode wederik met
de hauwen. Wij kennen deze onder de naam Harig wil-
genroosje. Dodonaeus noemt hem ook nog Lysimachiyum
purpureum primum. Ofwel de eerste rode wederik. De
derde is de rode wederik zonder hauwen en dat is onze
Kattenstaart. Lysimachium purpureum alterum ofwel de

                                                           Foto: Henk Hoefakker
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andere rode wederik. Hoe simpel werd dat toen opgelost.
De vierde is de blauwe wederik die wij nu kennen onder
de naam Lange ereprijs.
Al deze soorten hebben wilgachtige bladeren. Maar toch
was het er nog niet zo ver naast. De Ereprijs is een heel
andere soort. Maar de Wederik en het Wilgenroosje be-
horen net als onze Fuchsia tot de Teunisbloemfamilie.
Dat valt weer onder de Orde van de Mirtebloemigen en
daar hoort de Kattenstaartfamilie ook weer bij.

                                                           Foto: Henk Hoefakker

Over de groeiplaats zegt Dodonaeus het volgende: “Dat
geel Wederick ende die Roode wassen in vochte water-
achtighe plaetsen, in neer beempden, en op die canten
van grachten en waterloopen. Dat blauw wordt in die
cruyt liefhebbers hoven gheplant”. De blauwe was toen
dus al een tuinplant.
 
In overeenstemming met de signatuurleer wordt een
plant met bloedrode bloemen ‘vanzelfsprekend’ geschikt
geacht om bloedingen te stelpen en verwondingen te ge-
nezen. Hij is daarmee ook geschikt om andere bloedvloei-
ingen tegen te gaan.
Vanwege de grote hoeveelheid aanwezige looistoffen,
werd zij ook gebruikt als samentrekkend middel bij diar-
ree, dysenterie en catarre. In de apotheek stond er op
het potje Herba Salicariae.
Doordat stengel en bladeren tannine bevatten, werd het
vroeger ook in de leerlooierij gebruikt. Het wortelsap le-
vert een rode kleurstof voor het verven van wol.
Volgens Plinius zou de schoonzoon van Hippocrates, Era-
sistrates, zichzelf hiermee behandeld hebben tegen ec-
zeem.
Er komen van deze soort diverse tuinvormen voor om in
of bij de vijver te planten.
 
 
Henk Hoefakker.

- Advertentie -
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Een fuchsia met de naam 'Ivana van Amsterdam' doet al snel vermoeden dat het wel eens een belangrijk persoon uit
de rijke geschiedenis van Amsterdam zou kunnen zijn. Berg de geschiedenisboeken, historische naslagwerken en der-
gelijke maar op, want Ivana woont, werkt en leeft heden ten dage als kleindochter van de veredelaar B.W van der
Putten ergens in de Randstad en staat bij de Burgerlijke Stand echt ingeschreven als Ivana van Amsterdam.
 
De naam Van der Putten zal velen niets zeggen. Toch is zijn naam onlosmakelijk verbonden met een aantal soorten
die zeker bij fuchsialiefhebbers die van dubbele bloemen met heel mooie pasteltinten houden, zeker bekend zijn.
Denk aan 'Mitchel van der Putten', 'Megan Vollebrecht', 'Frederique Vollebrecht' en 'Ivana van Amsterdam'.
 

Een ander facet van het veredelen van fuchsia’s door Van der Putten blijft veelal
onder de oppervlakte omdat het om z.g. productieplanten gaat die door handels-
kwekerijen graag zonder het noemen van de veredelaar in de markt gezet wor-
den. Planten die sterk zijn, makkelijk stekken en vertakken en vaak het hele sei-
zoen door bloeien. Zo zijn er toch aardig wat bekende soorten waar de naam Van
der Putten achter schuil gaat. Bijvoorbeeld 'Ellebel', 'Denise', 'Catootje', en 'Ivana
van Amsterdam' hoort ook tot die categorie.
 
Engelsen kijken waarschijnlijk toch anders tegen perkplanten aan dan wij en vol-
doet 'Ivana van Amsterdam' bijvoorbeeld precies aan de eisen van de Engelse
fuchsialiefhebbers om er een mooie groep perkplanten van te maken. Zo is er in
2018 iets unieks gebeurd in de Engelse fuchsiawereld.
 
In Nederland kennen we de afkorting R.H.P. of te wel Regeling Handels Potgrond,
een keurmerk dat iets zegt over de kwaliteit van de grondstoffen waar potgrond
uit is samengesteld en de kwaliteit van de potgrond. In Engeland kennen ze de af-
korting R.H.S. met een veel meer beladen inhoud. Het is namelijk de Royal Hor-
ticultural Society - een organisatie om tuinieren en tuinbouw te bevorderen. De

Horticultural Society kreeg de titel Royal (Koninklijke) van Prins Albert en dat heeft in Engeland grote waarde.
 
Het unieke gebeuren begon al een paar jaar geleden. Een Nederlandse fuchsiacultivar van een Nederlandse verede-
laar werd in Engeland op proefvelden gezet om te kijken of deze cultivar in aanmerking kwam voor de Award of Gar-
den Merit. Dit is een kwaliteitsmerk dat sinds 1922 wordt toegekend aan tuinplanten (inclusief bomen, groenten en
decoratieve planten) in het Verenigd Koninkrijk door de Royal Horticultural Society (R.H.S.). Jaarlijks worden prijzen
uitgereikt na proefnemingen met planten om de prestaties van de plant onder de groeiomstandigheden in het Vere-
nigd Koninkrijk te beoordelen.
Proeven kunnen één of meer jaren duren, afhankelijk van het type plant dat wordt uitgeprobeerd, en kunnen worden
uitgevoerd in Royal Horticultural Society Garden in Wisley en andere tuinen of na observatie van planten in gespeciali-
seerde collecties. Proefverslagen zijn beschikbaar als boekjes.
 
Een plant moet ondermeer aan de volgende eisen voldoen voor een Award of Garden Merit:
 
- moet tuinbouwkundig beschikbaar zijn,
- moet van uitstekende kwaliteit zijn voor tuindecoratie of gebruik,
- moet van goede constitutie zijn,
- moet geen zeer specialistische teeltomstandigheden of verzorging
  vereisen,
- mag niet bijzonder vatbaar zijn voor een plaag of ziekte.
 
Zowaar, 'Ivana van Amsterdam' van de Nederlandse veredelaar B.W.
van der Putten kreeg in 2018 de Award of Garden Merit. Deze prijs
houdt in dat de plant uitsluitend is beoordeeld als perkplant en voldoet
aan alle eisen die gesteld worden. De Award of Merit is weer een an-
dere prijs en wordt toegekend aan planten die van grote waarde zijn
voor shows en tentoonstellingen.
 
Het is nog niet eerder gebeurd dat een Nederlandse fuchsia deze prijs
heeft gekregen. De Nederlandse veredelaar Van der Putten kan best
trots zijn op deze prijs voor 'Ivana van Amsterdam'.
 
Coen Bakker.

De Award of Garden Merit voor 'Ivana van Amsterdam'
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 Fuchsia’s in Aquarel – 108  Aat van Wijk

‘All Summer Beauty’
 
 

 De Cooker 2013 NL  NKF 6046
Afstamming: ‘Remembering Claire’ x (‘Checkerboard’ x ‘Machu Picchu’)
 
Sterke, rijkbloeiende fuchsia. Komt het best tot zijn recht als halfhanger in gefilterd licht. Moet regelmatig getopt wor-
den.
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Open tuinen 2019

Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Regio 01 Friesland 

Fam. M. Teitsma Van Wijngaardenstraat 
10 

9079 KC  Sint 
Jacobiparochie 

0518-491153 20 en 21 juli van 
10:00 - 17:00 uur. 

Fam. A. 
Westerhuis 

  
Stadhoudersweg 8 

9076 AC  Sint 
Annaparochie 

0518-401775 20 en 21 juli van 
10:00 - 17:00 uur. 

Fam. R. Winkel Kr. Annesstraat 38 9078 VM  Oudebildtzijl 0518-421661 20 en 21 juli van 

10:00 - 17:00 uur. 

H. Altena Ds. Noordmansstraat 
24 

9262 NN  Suameer 06-51563600 27 en 28 juli van 
10:00 - 17:00 uur. 

Fam. K. Kuiper Schoterlandseweg 35 8413 NL  Oudehorne 0513-541417 27 en 28 juli, 10 
en 11 aug. van 

10:00 - 17:00 uur. 

Fam. R. 
Rodermond 

Nije Buorren 23 9221 TJ  Rottevalle 0512-341904 27 en 28 juli van 
10:00 - 17:00 uur. 

Fam. G. 

v.d. Schaaf 

Noordersingel 21-b 9251 BL  Burgum 0511-461829 27 en 28 juli van 

10:00 - 17:00 uur. 

Fam. K.  

van Ginkel 

Wieringerstraat  9 8531 LC  Lemmer 06-42194717 03 en 04 aug. van 

10:00 - 17:00 uur. 

Fam. H. v.d. Wal Onderduikersweg 18-d 8302 AG  Emmeloord 0527-615642 03 en 04 aug. van 
10:00 - 17:00 uur. 

Fam. W. Klijnstra Krukmanslaan 36 8453 XJ  Oranjewoud 0513-633351 10 en 11 aug. van 

10:00 - 17:00 uur. 

Fam. K. Woudstra Idzardaweg 33 8476 EN  Ter Idzard 0561-688335 10 en 11 aug. van 
10:00 - 17:00 uur. 

Regio 03 Drenthe 

Fam. Foget Marktkade 71 9581 AT  Musselkanaal  27 juli van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Fam. J. Hooyer De Marsen 19 7921 HS  Zuidwolde   27 juli van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Fam. K. Westen-

berg 
Linderweg 44 7825 PC  Linde   27 juli van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Regio 06 Oost Gelderland  

Fam. Wisselink Lovinkweg 24 7011 JB Gaanderen 0315-324535 17 aug. van 10:00 

tot 17:00 uur. 
18 aug. van 10:00 

tot 18:00 uur. 

Regio 07 De Veluwe 

Fam. B. Burger Krimweg 160 Camping 

De Rimboe 

Staanplaats- 
Berkenlaan 238 

7351 TM  Hoenderloo 

Vanaf de parkeerplaats 

200 meter, u kunt 
worden opgehaald van 
de parkeerplaats. 

06-51527306 2, 3 en 4 aug. van 

10:00 tot 17:00 

uur. 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH  Apeldoorn 055-3668962 3 aug. van 10:00 

tot 17:00 uur. 

Fam. W. Smit Apeldoornsestraat 60 
Camping De IJsvogel 

3781 PN  Voorthuizen 06-37583328 23 en 24 aug. van 
10:00 tot 17:00 

uur. 

Fam. J. 
Nieuwenburg 

Wouter Blomstraat 25 3864 DL  Nijkerkerveen 06-41935367 23 en 24 aug. van 
10:00 tot 17:00 

uur. 
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Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Fam. J. v.d. Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD  Hattem 038-4443965 Alleen op 

telefonische 
afspraak. 

Regio 11 Noord-Holland Midden 

Hans en Nolda 
Spaans 

Spekkenwegje 2  Open Dagen ATV de 
Hofgeest, tuin 23, 2071 
KC Santpoort Noord 

 10 en 11 aug. van 
11:00 tot 15:00 
uur. 

Regio 13 ’t Gooi, Eemland en Vechtstreek 

Janneke Langbroek Roffelaarskom 13 3831 RJ  Leusden 033-4940130 27 juli van 10:00 

tot 17:00 uur. 

Ria Nauta Puntenburgerlaan 42 3812 CE  Amersfoort 033-4650872 3 aug. van 10:00 
tot 15:00 uur. 

Fam. Van de 

Heisteeg 

Koggestraat 5 1335 SK  Almere 036-5375396 3 aug. van 10:00 

tot 15:00 uur. 

Regio 20 Eiland van Dordrecht 

Fam. P. 

Golverdingen 

Langebaan 38 4206 VP Gorinchem 0183-622817 6 juli van 10:00 tot 

16:00 uur. 
10 juli van 10:00 

tot 16:00 uur. 

9 aug. van 10:00 
tot 21:00 uur. 

Fam. Verschoor Kanaaldijk 10 4245 TX Leerbroek 0183-352608 9 aug. van 10:00 

tot 20:00 uur. 
10 aug. van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden  

F. Snijder Voorweg 7 3202 LC  Spijkenisse 0181-697152 29 juni van 10:00 

tot 16:00 uur. 

L. Klok Abbewerveweg 1a 3238 LH  Zwartewaal 0181-461869 3 aug. van 10:00 

tot 16:00 uur. 

Regio 28 Noord en Midden Limburg 

J. Croughs Helling 58 5991 BE  Baarlo 077-4771757 30 juni van 10:00 

tot 17:00 uur. 

 

- Advertentie -

FUCHSIA en GERANIUM SHOW
Meer dan 3700 soorten fuchsia’s Meer dan 3700 soorten fuchsia’s 

en vele soorten kuipplanten,en vele soorten kuipplanten,

staan buiten in de tuin, ieder jaar staan buiten in de tuin, ieder jaar 

vele nieuwe soorten fuchsia’s, vele nieuwe soorten fuchsia’s, 

100 soorten geraniums 100 soorten geraniums 

en vele soorten dahlia’sen vele soorten dahlia’s

Meer dan 3700 soorten fuchsia’s 

en vele soorten kuipplanten,

staan buiten in de tuin, ieder jaar 

vele nieuwe soorten fuchsia’s, 

100 soorten geraniums 

en vele soorten dahlia’s

HOBBYKWEKERIJ FAM. LOKHORST
Gesloten van maandag t/m vrijdag

Andere dagen geopend van 
9.00 tot 16.30 uur | ENTREE GRATIS

Zondag  21  juli
Zaterdag  27 juli

Zaterdag  20  juli

Zondag  25  augustus

Zaterdag  3  augustus

Zaterdag  11  augustus
Zondag  18  augustusZondag  28  juli

Zondag  4  augustus

Week 29,30 en 31 alle dagen geopend
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              Vriendendag 2019 
 

 

Het programma: 
 
 

10:00 uur  Opening door Cor van Empel, voorzitter NKvF.  
 

Vanaf 10.00 uur keuren ingezonden foto’s voor de fotowedstrijd door het 
publiek. 

 
10:30 uur Keuring nieuwigheden.  
  Deze planten zijn te bezichtigen vanaf 14:00 uur. 
 
11:00 uur Bloemschikdemonstratie onder het motto 'Naar het voorbeeld van de oude 

meesters'.  
   
12:00 uur Keuring wedstrijdplanten door regio 8.  
  De planten zijn te bezichtigen vanaf 14:00 uur. 
 
13:00 uur Huldiging jubilarissen. 
 
14:00 uur Lezing door de tuinbaas van Paleis Het Loo, Willem Zieleman, over het 

verzorgen van zeer oude orangerieplanten. 
 

15:00 uur  Bekendmaken uitslag en uitreiking prijzen plantenwedstrijd door regio 8. 
 
15:30 uur Bekendmaken uitslag fotowedstrijd in de categorieën Close-up fuchsiabloemen 

en Algemeen fuchsia’s (waaronder de Mieke Meursingtrofee). 
 
16:00 uur Sluiting Vriendendag door Cor van Empel. 
 
U kunt de hele dag de showtuin bezichtigen waar u oude fuchsiastammen en oude kuipplanten 
zult vinden onder het motto ‘Kuipplanten als oude meesters’. 

 
VERGEET NIET UW LIDMAATSCHAPSKAART MEE TE NEMEN! 

 
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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'Dirk van Delen', Steevens 1971 NL. AFS nr.
Afstamming: mogelijk 'Frau Ida Noack' x onbekend (gevonden zaailing).

 
 
 
 
 
Cornelis Steevens uit Groenekan, een beroepskweker, bracht vanaf de oprichting van de NKvF
 
in 1965 tot 1974 een zestiental nieuwigheden op de markt. De afstamming van die zaailingen is
 
uiterst ongewis. Het waren "gevonden" zaailingen uit zijn tuin en op grond van de vindplaats en
 
de cultivar die daar het jaar daarvoor groeide en waarschijnlijk ook het uiterlijk, bepaalde hij wie
 
de moederplant was. Dat was uiteraard "natte vingerwerk". Ooit stond in een krantenartikel dat
 
Steevens nieuwe soorten won door fuchsiazaad op een bepaalde manier te mengen. Ik heb het
 
hier niet over de fabeltjeskrant. Toch is een aantal van zijn aanwinsten kwalitatief de moeite
 
waard, wat niet zo vreemd is: hij selecteerde als een beroepskweker. Mijn persoonlijke voorkeur
 
gaat uit naar 'Groenekan's Glorie', een cultivar die jaren na het overlijden van Steevens het
 
"Getuigschrift van Verdienste" van de VKC behaalde. 'Dirk van Delen' is een zelfvertakkende rijk
 
bloeiende fuchsia. De natuurlijke groei is opgaand en de regelmatige groei maakt het eenvoudig
 
een mooi gevormde plant te kweken. 'Dirk van Delen' houdt echter niet van een te warme
 
standplaats. In 1965 was 'Dirk van Delen' één van de drie oprichters van de NKvF en werd
 
daarna de eerste secretaris van onze vereniging. Al in 1967 kwam een boek van zijn hand uit:
 
"Fuchsia's, geïllustreerde handleiding voor kweker en amateur". In zijn voorwoord schreef hij:
 
"Daar er in ons land weinig lectuur over dit plantengeslacht bestaat voelde ik de behoefte mijn
 
kennis en ervaring vast te leggen". Volgens mijn gegevens is 'Dirk van Delen' nooit gebruikt voor
 
verdere veredeling, wat verklaard kan worden door de onzekere afstamming. Aan de andere
 
kant moet men zich realiseren dat deze cultivar een heleboel Nederlandse cultivars heeft
 
overleefd en zo haar waarde heeft bewezen.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Dirk van Delen' Foto: Coen Bakker



F. procumbens Foto: Sjaak Loef



F. procumbens, Cunningham 1839,
Sectie Procumbentes.

AFS nr.
 
 
 
 
 
 
 
Aanvankelijk behoorde F. procumbens net als de andere Nieuw-Zeelandse soorten tot de sectie
 
Skinnera. De species is wel de meest afwijkende verschijningsvorm van het geslacht Fuchsia.
 
De kroonloze opstaande overwegend gele bloemen groeien aan een over de grond kruipend
 
slap struikje. Het plantje doet mij altijd denken aan bloeiend penningkruid. Opvallend is de echt
 
gele bloembuis, die later verkleurt naar roodbruine tinten. Afwijkend is ook de kleur van het
 
stuifmeel, blauw in plaats van het geelwit van de Amerikaanse species. In een hangpot
 
gekweekt is de plant de meest ideale hanger onder de fuchsia's. F. procumbens vormt zowel
 
mannelijke en vrouwelijke als tweeslachtige bloemen. De verschillen ontstaan gedeeltelijk door
 
klimatologische omstandigheden. Er zijn ook exemplaren met uitsluitend mannelijke, wat
 
kleinere bloemen. In het verleden kregen die de naam F. kirkii. Na bestuiving vormen de
 
vrouwelijke en tweeslachtige bloemen vrij grote roserode pruimvormige bessen, waarin zich voor
 
fuchsia's ongewoon grote zaden bevinden. Natuurlijk vormt een buitenbeentje als
 
F. procumbens een uitdaging voor veredelaars. De eerste, in een tijd dat werd getwijfeld aan
 
de mogelijkheid om Nieuw-Zeelandse met Amerikaanse fuchsia's te kunnen kruisen, was John
 
Wright met onder andere 'Whiteknights Ruby' (F. triphylla x F. procumbens) uit 1976. Later zijn er
 
door Jan de Boer en Henk Waldenmaier een aantal kruisingen gemaakt met F. procumbens als
 
vader- zowel als moederplant met species of specieshybriden. De meest geelbloemige kruising,
 
die ik zag, was een kruising van F. procumbens met een species uit de sectie Encliandra: de
 
zogenaamde gele Nutzinger van de Oostenrijker Karl Nutzinger. Die plant was steriel en ging
 
zonder geregistreerd te zijn verloren. In de hoop forsere en fertiele nakomelingen van
 
procumbenskruisingen te krijgen zijn met behulp van colchicine planten gekweekt met het
 
dubbele aantal (44) chromosomen. Die planten waren duidelijk grover van structuur, maar tot
 
een doorbraak leidde het niet. F. procumbens is meer een curiositeit dan een showplant. De
 
plant stelt weinig eisen en kan zelfs in niet te koude winters buiten overleven. Stekken, maar ook
 
zaaien gaat gemakkelijk.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep.
 
Volgende vergadering:
Zaterdag 7 september. Tijd en plaats zullen in het augustusnummer worden bekend gemaakt.
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.
 
Let op: datum is gewijzigd!
 
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 20 juli 2019 bij Gerard Rosema,
Harmelerwaard 17A, 3481 LC te Harmelen. Aanvang: 10:30 uur.
U wordt verzocht zich bij verhindering tijdig af te melden, telefonisch: 0348-442965 of
per mail: grosema@planet.nl
Gerard 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.
 
Er komt dit jaar een proefkeuring met alle keurmeesters en aspirant- en reservekeurmeesters. Deze zal plaatsvinden
op zaterdag 29 juni 2019 in Harmelen bij Gerard en Renee Rosema; aanvang: 10:30 uur. Zie voor adresgegevens etc.
hierboven.
 
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 17 augustus.
Deze zal dit jaar ook plaatsvinden bij Kwekerij Van der Velde te Heerde.
Vanaf volgend jaar zullen de keuringen plaatsvinden in Eemnes, Sport- en Ontmoetingscentrum de Hilt.
 
Aanmelden voor beide keuringen kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen; deze is te vin-
den onder de 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 plant van tenminste 2 jaar oud.
 
2019 is een overgangsjaar; vanaf volgend jaar is het aanleveren van een tenminste 2 jaar oude plant verplicht!
 
Gerard Rosema, secretaris UTC.
 
 

'Marcus Graham'                             Foto: Flip van den Elshout
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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 kunnen toevoegen. 

E. Joubert  
Ebbtide  

Ecstacy  
Ector Ann Gaby  
Ector's Valentientje  

Ed  
Eden  
Edith  
Edith Pohley  
Egmont Blue  

Eichenhofen  
Eileen  
Eileen Anne  

Eileen Norman  
Eisleben  
Ejner Andersen  

Elaine Ann  
Eleanor Carmino  
Eleanor Grace  

Electra  
Elegant Lady  
Eleonore Brunner 

Elfin  
Elfin Glade  

Elfriede Rehle  
Elina  
Elisabeth  

Elisabeth Göring  
Elise Mitchell  
Elizabeth Cambell  

Elizabeth Terry  
Elk Horn 
Ellen Diane  

 

Ellie's Charm 
Elsie Vert  

Elysia 
Emanuel Leprich  
Emil Kainz  

Emily  
Emily Lamotte  
Emily Salisbury  
Emma  
Emma Alice  

Emma O'Neill  
Enchanting Emma 
Erika 

Erika Börz  
Erika’s Freude 
Ernie Wise  

Errol  
Escala  
Eschott Elf  

Esther  
Esther Devine  
Esther Nelson  

Ethel Grother  
Ethel Weeks  

Europa  
Eva Vollert  
Eva Watkins  

Eve Hollands  
Evelyn Gentry  
Evenstar  

Excalibur  
Excelsior  
Eyecatcher  

 
 

'Tamworth'                                          Foto: Sigrid van Schaik
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Product of Holland CCXXI

Ik weet het, één zwaluw in de lucht is nog geen lente,
maar een uitgebreid interview in "Groei & Bloei" met Joke
Koek over fuchsia's en een aanbieding bij Albert Heijn
van 3 bloeiende bellenplanten voor 5 euro geven de bur-
ger moed. Bij "Groei & Bloei" leken fuchsia's al jaren ver-
geten te zijn en de tijd dat AH 'Minirose' verkocht ligt ver
achter ons. Alleen die prijs. Welke kweker kan daarvoor
drie weliswaar naamloze, maar goed bloeiende kleine
planten leveren? Als we dit jaar de Keukenhof bezoeken
moet ik denken aan Joke Koek, die voor zoveel van onze
tentoonstellingen de naambordjes schreef.
 

 Loeky vond in Amsterdam in een antiek-
zaak een glazen kelk met fuchsiadecoratie.

Bij deze wereldbekende voorjaarsbloemententoonstelling
zijn ze daar grotendeels van afgestapt. Zelfs bij de uitge-
breide orchideeëntentoonstelling in het Beatrixpaviljoen
was geen naam meer te vinden. Voor plantenliefhebbers
is dit zeker een groot gemis. Mijn zoon, die veel met
musea te maken heeft, vertelde me dat dat ook daar een
nieuwe trend is. Of we er iets van opsteken is onbelang-
rijk, alleen de beleving telt! Van fuchsiashows met naam-
loze planten zal het hoop ik nooit komen.

 
Bij de plannen voor Vriendendag 2019 ontdekte ik dat er
een kraam komt met Fuchsialore, een langzamerhand
haast vergeten aspect van onze liefhebberij. In "Het nieu-
we Fuchsiahandboek" uit 1995 werd er nog een heel
hoofdstuk aan gewijd en op de NT '99 lieten we er een
flinke collectie van zien. Het verzamelen van fuchsialore,
dat wil zeggen voorwerpen die met fuchsia's versierd zijn,
is overgewaaid uit de Angelsaksische landen.
In Engeland zag ik daar extreme voorbeelden van. Hui-

Mooie met fuchsia's bewerkte schaal.         Foto: H.J. de Graaff.

Prachtige met fuchsia's versierde waaier.    Foto: H.J. de Graaff.

zen waarbinnen vrijwel alles, van behang tot toiletpapier,
met fuchsia's gedecoreerd was.
Een hartstochtelijk verzamelaar als John Wright beperkte
zich vooral tot een grote collectie aardewerk en honder-
den prentbriefkaarten, waaronder heel bijzondere met
fuchsia's geborduurde kaarten, die in de eerste wereld-
oorlog door Britse soldaten vanuit Frankrijk naar huis ge-
stuurd waren. John was, zoals hij zelf zei, altijd op jacht
naar meer. De meest waardevolle objecten zijn te vinden
in antiekzaken, maar ook rommelmarkten en kringloop-
winkels kunnen weleens wat leuks opleveren voor wie er
oog voor heeft. Moderne objecten zijn in diverse winkels
te vinden. John leerde me daarbij dat je uit moest kijken
voor wat hij noemde "near fuchsia's": afbeeldingen die
op fuchsia's lijken maar andere bloemen voorstellen.
Soms zijn objecten met fuchsiadecoraties te groot om in
de collectie te hebben. Zo hoorde ik dat iemand een bad-
kuip beschilderd met fuchsia's had gevonden en wat
dacht u van een op de zelfde wijze versierde toiletpot.
 
Het grootste stuk uit mijn verzameling is een haard-
scherm met fuchsiadecoratie, dat ik bij toeval vond in een

grootmoederstijdwinkeltje in Haarlem. Mijn meest waar-
devolle voorwerpen zijn een met fuchsia's beschilderde
waaier, die mijn grootmoeder, die ik helaas nooit gekend
heb, mogelijk met een vooruitziende geest rond 1900 uit
Parijs heeft meegebracht. Loeky vond in Amsterdam in
een antiekzaak een glazen kelk met fuchsiadecoratie, ver-
moedelijk vervaardigd in de negentiende eeuw in Bohe-
men. Die twee antieke vondsten passen met de rest van
mijn verzameling in een vitrinekast in wat we de fuchsia-
kamer noemen.
 
 Lisse, 29 april 2019                                H.J. de Graaff
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Jaarverslagen NKvF over 2018

Jaarverslag secretaris
           
In 2018 zijn er twee ledenraadsvergaderingen belegd, de jaarvergadering in april en de najaarsvergadering in novem-
ber. Behalve de jaarvergadering is nu ook de najaarsvergadering toegankelijk is voor alle leden van onze NKvF. Er
waren leden uit diverse windstreken van ons land aanwezig om deze bij te wonen. Een prettige ontwikkeling en het
hoofdbestuur hoopt dat deze lijn zich zal voortzetten. Het is altijd prettig als leden interesse tonen in de werkzaamhe-
den van het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur is het afgelopen jaar vijf keer in vergadering bijeengeweest. Ook dit afgelopen jaar is er weer veel
via de moderne communicatieve weg door het HB gewerkt, dit om te proberen de vergaderkosten zo laag mogelijk te
houden.
Ook naar het secretariaat toe is druk gebruik gemaakt van deze digitale weg. Waar mogelijk zijn alle vragen opgelost
en is de communicatie met de websitecommissie optimaal geweest. Bestuurswijzigingen worden nu automatisch ver-
werkt op onze NKvF-site. Dat is een hele ontlasting voor het secretariaat.
Het afgelopen jaar was een goed en heel prettig bestuurlijk jaar. Ik vond het een eer om voor u en onze fuchsiavere-
niging deze inspanningen te mogen doen.
 
Margo Vaandrager-Wulffele.
 
 
Jaarverslag ledensecretaris
 
In het jaar 2018 hebben we in totaal 35 nieuwe leden ingeschreven.
De actie leden werven leden leverde ook weer nieuwe leden op.
De aanbrenger van een nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij kwekers of servicepunten van
de regio's.
Ook de website van de NKvF bracht nieuwe leden binnen.
 
1 persoon was 50 jaar lid.
5 personen kregen het vergulde speldje voor 40-jarig lidmaatschap.
Twee van hen waren op de de vriendendag aanwezig waren om het speldje in ontvangst te nemen.
Het zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap werd aan 67 mensen uitgereikt.
 
45 jaar lid waren 5 personen
35 jaar lid waren 12 personen
30 jaar lid waren 34 personen
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 31 leden.
 
Tiny van de Sande-de Beer.
 
 
Jaarverslag redactie Fuchsiana
 
De redactie bestond voor een groot deel van het jaar uit:
Sjaak Loef, eindredacteur en redactievoorzitter,
Ria Nauta, advertenties,
Dominicus Bergsma, tot en met juni, secretaris,
Vacature.
 
In 2018 zijn er 6 redactievergaderingen gehouden, te weten op 13-02-2018, 10-04-2018, 19-06-2018, 14-08-2018,
10-10-2018 en 12-12-2018, waarvan 2 in Ermelo, 1 in Joure en verder wisselend bij de redactieleden thuis.
 
Tijdens deze vergaderingen werd de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens werden de taken voor de
volgende editie onderling verdeeld.
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In de redactievergadering van 19 juni 2018 in Joure werd afscheid genomen van Dominicus Bergsma als lid van de
redactie. Dominicus verklaarde zich bereid om op de “achtergrond” de redactie te willen ondersteunen. Hiervan werd
en wordt nog dankbaar gebruik gemaakt.
 
Gerard Rosema heeft in juli aangegeven dat hij overwoog om terug te keren in de redactie per 01-01-2019. Als voor-
bereiding hierop heeft hij vanaf de augustus-editie al diverse werkzaamheden voor de redactie verricht. Dit werd en
wordt door de overgebleven redactieleden zeer gewaardeerd.
De redactie bestaat in principe uit 4 personen. Helaas heeft ook in 2018 niemand zich gemeld om de vacature te ver-
vullen.
 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd.
 
Sjaak Loef.
 
Jaarverslag UTC
 
Beschrijvingsgroep
Alle genomineerde planten zijn inmiddels beschreven.
De groep is verder bezig met het op orde krijgen van de Cultivar Inventaris Lijst.
De aanmeldingen voor de AFS (American Fuchsia Society) voor heel Europa lopen vanaf nu via de NKvF.
Via de website www.nkvf.nl kan nu iedereen in Europa het digitale AFS-formulier in het Engels en Nederlands invullen
en versturen. In de loop van 2019 kan dit ook in het Frans en Duits. De NKvF controleert en verwerkt de gegevens en
zet de formulieren om in een PDF-formulier.
 
BegeleidingsCommissie Keuringen (BCK)
27 januari is de BCK bij elkaar geweest om de keuringen van 2017 te evalueren.
De BCK heeft dit jaar weer 2 keuringen georganiseerd ( 28 juli en 25 augustus). In totaal werden 11 planten genomi-
neerd van de 14 inzendingen.
 
Botanische Groep
Deze groep is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest. Op 23 maart in wijkcentrum De Schakel in De Bilt, op 26 mei in Har-
melen bij Gerard en Renee Rosema en op 1 september in Liempde bij Piet en Tiny van de Sande.
Er is een opzet gemaakt voor een verzorgingslijst voor botanische fuchsia's.
 
Veredelingsgroep en Studiegroep Winterharde Fuchsia's
Deze gecombineerde groep kwam 13 oktober 2018 bij elkaar in Heerde. Er werden interessante onderwerpen met el-
kaar besproken en kennis uitgewisseld met betrekking tot soortkruisingen.
 
Jan de Groot.
 
Jaarverslag website
 
In verband met het plotseling stoppen van de vorige webmaster is het beheer van de website overgenomen door de
heer Ton v.d Vorst.
 
Na het overnemen van de functie van webmaster is de website geheel vernieuwd. Vanwege vele niet werkende linken
en externe functies was de oude website niet veilig genoeg meer naar de huidige maatstaven, zeker in het kader van
de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarnaast was een deel van de informatie
aan vernieuwing toe.

Na maanden overzetten van informatie die nog “actueel” was werd begonnen met een frisse nieuwe start, mede naar
de regio’s toe. Men kan weer zelfstandig de bestuursgegevens bijhouden, die nu vervolgens op diverse plaatsen op de
website automatisch worden aangepast. Tevens krijgen de ledenadministratie en het secretariaat automatisch een be-
richt zodat de regio nog maar één handeling hoeft te doen. Ook op de nieuwe website zijn er mogelijkheden aange-
maakt om zelfstandig een regiopagina bij te houden waarop ook foto’s, video’s en evenementen zoals bijvoorbeeld
open tuinen kunnen worden geplaatst.
In de tussentijd werden ook diverse wijzigingen aangebracht door Sjaak Loef en Ben Krooshoop. De website wordt
momenteel door diverse bestuursleden grondig nagekeken op fouten en eventueel noodzakelijke aanpassingen om
een betrouwbare website te kunnen garanderen.

Na het bekend worden dat de NKvF als contactpersoon voor de AFS (American Fuchsia Society) binnen Europa is er-
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kend, is begonnen aan een geheel nieuwe opzet om alle gegevens centraal te kunnen gaan opslaan.
Zo is er een nieuw AFS-formulier ontwikkeld in diverse talen en een nieuw beschrijvingsformulier. Al deze formulieren
zullen de komende tijd centraal gekoppeld worden aan de nieuwe Cultivar Inventaris Lijst die al als voorbeeld op de
website is geplaatst. Deze werkzaamheden zullen nog voortduren gedurende begin 2019.
 
Ton van der Vorst.
 
Jaarverslag bibliotheek
 
In het hoofdbestuur is diverse keren het voortbestaan en de levensvatbaarheid van de bibliotheek besproken. Er wor-
den nauwelijks nog boeken geleend en het blijkt soms zeer lastig om uitgeleende boeken terug te krijgen. Het feit dat
veel informatie via internet te achterhalen is, zal zeker een grote rol spelen in de teruggelopen interesse voor het
lenen van boeken.  Uiteindelijk is besloten de bibliotheek op te heffen.
 
Tijdens een bijeenkomst van het hoofdbestuur in juni 2018 is door een aantal HB-leden gekeken welke boeken be-
houden moeten blijven voor de vereniging, bijvoorbeeld voor de UTC.
Op de vriendendag 2018 is een poging gedaan boeken te verkopen aan bezoekers. Een aantal boeken is op die ma-
nier inderdaad in andere handen over gegaan.
Verder zijn boeken weggegeven aan de regio’s via de ledenraadsvergadering van 3 november 2018. Bijna alle reste-
rende boeken zijn toen door de diverse ledenraadsleden in dank aanvaard.
 
Wat nu nog resteert, is een complete verzameling van alle Fuchsiana’s. Deze zullen zuinig bewaard worden ten be-
hoeve van de vereniging.
 
Fon Koek.
 
Jaarverslag de vriendendag
 
Na een mooie voorbereiding in de week voor de vriendendag hebben we samen met mensen van regio 23 gezorgd
dat alles er piekfijn uitzag. De inrichting in de kassen was met John en Yvonne mooi geregeld en klaar voor zaterdag
25 augustus.
Het weer zag er niet goed uit en het regende maar vol goede moed gingen we toch naar Zeelenberg met de gedachte
“vorig jaar was het ook zo en toen klaarde het om elf uur op en het was verder redelijk goed weer”.
 
We hebben vrijdagmorgen besloten om de stands binnen in de kas te plaatsen. Het was zo goed als droog maar de
temperatuur was maar ongeveer 15 graden. Het zag er binnen geweldig gezellig uit.
 
Om 10.15 uur heette onze voorzitter Cor van Empel iedereen van harte welkom en opende de vriendendag.
Langzaam druppelden de mensen binnen en om elf uur was het gezellig druk. Ieder was zeer enthousiast over hoe
gezellig alles er uit zag.
 
Om 10.30 uur vertrok de eerste paardentram met 20 mensen aan boord voor een gezellig ritje en bij de Familie van
Woensel in ’s Gravenmoer kon men genieten van hun prachtige open tuin.
120 mensen hebben kunnen genieten van deze mooie activiteit en ieder was zeer tevreden met het gezellige ritje en
de mooie verrassingen in de tuin.
 
Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd en de mensen van regio 23 begonnen om 8.00 uur al met het sme-
ren van de broodjes, het maken van groente- en tomatensoep en het opmaken van de heerlijke vlaai.
Hier werd door de bezoekers vanaf 12.00 uur dan ook gretig gebruikt van gemaakt en menig broodje met knakworst
werd verorberd. Zeer goed verzorgd en het smaakte allemaal heerlijk.
 
Vanaf 10.30 uur vond de keuring van nieuwigheden plaats. Zeven planten waren voor de keuring aangemeld, zes
hiervan werden goedgekeurd.
Een mooie toevoeging aan de lijst met nieuwigheden die het afgelopen jaar gekeurd werden.
Vanaf 9.00 uur werden de eerste wedstrijdplanten binnen gebracht. In totaal werden er 35 planten voor de keuring
aangeboden. Voor de keurmeesters veel wijsheid om de prijzen te verdelen.
 
Veel bezoekers konden genieten van de mooie stands die her en der opgesteld stonden. Voor in de winkel de jaarlijk-
se stands van de NKvF en achter in de grote kas diverse stands uit de regio. Het zag er allemaal zeer uitnodigend uit.
John en Yvonne Zeelenberg hadden diverse standhouders uit de regio gevraagd om zich deze dag te presenteren via
een stand op de vriendendag. Menig appeltje werd geproefd en Groei en Bloei zorgde voor prachtige bloemstukjes die

26



gemaakt werden, een mooie toevoeging aan deze mooie dag.
 
Vele foto’s werden weer aangeleverd voor de fotowedstrijd. Uit 76 foto’s was het voor het publiek niet gemakkelijk
om de beste uit te kiezen. Bij de prijsuitreiking door Cor Boom was het voor ieder weer een verrassing wie de win-
naars waren. Een prachtige activiteit die niet meer te missen is op onze vriendendagen. Top.
 
Cor van Empel sprak mevrouw Aanen en de heer Spaansen toe i.v.m. hun 40-jarig lidmaatschap van de NKvF. Allebei
in het verleden enthousiaste leden die het nu wel op een lager pitje beleven, maar nog altijd trouw lid zijn van hun
regio en nog op hun manier genieten van onze prachtige hobby. Hij speldt hen de vergulde fuchsiaspeld op namens
de NKvF.
 
Weer een mooie en gezellige vriendendag en hopelijk mogen er zo nog velen volgen in de toekomst.
 
Coen Bakker en Huub Steeghs.

 

Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 619 0

Totaal apparatuur 619 0

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 165 425

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.896 56.088

ING Rek.crt. 589 2.943

ING Vermogen Spaarrekening 60.293 67.720

ING Ledensecretariaat 589 2.337

Totaal liquide middelen 117.532 129.513

Vorderingen

Debiteuren 75 718

Totaal vorderingen 75 718

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 505 589

Totaal voorraden 505 589

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 1.244 675

Nog te ontvangen bedragen 74 282

Totaal overlopende activa 1.318 957

TOTAAL ACTIVA 120.049 131.777

Balans per 31-12-2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2018 31-12-2017

bedragen in € bedragen in €
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 206 0

Totaal afschrijving apparatuur 206 0

Eigen vermogen

Kapitaal 31.636 36.228

Resultaat boekjaar -10.364 -4.541

Totaal eigen vermogen 21.272 31.687

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2020 4.033 3.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 584 555

Totaal reserves 67.752 66.723

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 1.940 115

Saldo regiotegoeden 0 1.033

Totaal vreemd vermogen 1.940 1.148

Kortlopende schulden

Crediteuren 90 3.405

Totaal kortlopende schulden 90 3.405

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 40

Vooruit ontvangen contributies 28.764 28.774

Totaal overlopende passiva 28.789 28.814

TOTAAL PASSIVA 120.049 131.777
0

Balans per 31-12-2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2018 31-12-2017

bedragen in € bedragen in €

 

'Catharina'                                                     Foto: Cor Boom
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 206 0

Totaal afschrijving apparatuur 206 0

Eigen vermogen

Kapitaal 31.636 36.228

Resultaat boekjaar -10.364 -4.541

Totaal eigen vermogen 21.272 31.687

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2020 4.033 3.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 584 555

Totaal reserves 67.752 66.723

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 1.940 115

Saldo regiotegoeden 0 1.033

Totaal vreemd vermogen 1.940 1.148

Kortlopende schulden

Crediteuren 90 3.405

Totaal kortlopende schulden 90 3.405

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 40

Vooruit ontvangen contributies 28.764 28.774

Totaal overlopende passiva 28.789 28.814

TOTAAL PASSIVA 120.049 131.777
0

Balans per 31-12-2018 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2018 31-12-2017

bedragen in € bedragen in €

 

'Jessie Pearson'                                Foto: Dominicus Bergsma
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2018 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2016 t/m 2018 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Kosten per lid per kostenplaats 

 
In de volgende tabel is weergegeven hoeveel de kosten per kostenplaats bedragen, omgerekend 
per lid op basis van het aantal leden per peildatum 01-04-2018. Voor deze datum is gekozen 
omdat dit de peildatum is voor de bepaling van de regioafdracht. 
 
Hier ziet u dat jaarlijks op het vermogen wordt ingeteerd omdat de contributie de kosten niet dekt. 
In 2018 is dat zelfs € 7,57 per lid. 
 
Van de contributie die ieder lid betaalt, gaat in 2018 46,72% naar de regio in de vorm van 
regioafdracht. 
Van de contributie per lid gaat 36,58% rechtstreeks naar de leden terug in de vorm van 
Fuchsiana. 
Voor de overige werkzaamheden van de NKvF blijft dan nog 16,7% van de contributie per lid over. 
Hierbij zit ook een van de kerntaken van de NKvF, namelijk de UTC. 

  
  2016 2017 2018 

Bestuur en beheer  €   1,84   €   1,53   €   2,31  

Ledenraad  €   1,86   €   1,95   €   2,08  

UTC  €   3,74   €   0,69   €   0,86  

Regio's  €  10,01   €  10,49   €  12,85  

Jubileumcommissie  €   0,63   €   0,63   €   0,70  

Redactie Fuchsiana  €  10,08   €  10,87   €  10,06  

Euro-Fuchsia  €   0,22   €   0,39   €   0,52  

Leden en ledenwerving  €   2,18   €   2,35   €   2,10  

Public relations  €      -     €      -     €      -    

Vriendendag  €   2,37   €   1,59   €   2,68  

Landelijke wedstrijdcommissie  €   0,19   €   0,08   €   0,17  

Websitecommissie  €   0,31   €   0,18   €   0,74  

Totaal  €  33,43   €  30,75   €  35,07  

    Contributie  €  27,00   €  27,50   €  27,50  

    Verschil  €  -6,43   €  -3,25   €  -7,57  

 

'Ambassador'                                   Foto: Flip van den Elshout
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Kalender

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.
15/16  Open Tuin weekend Kasteel Lunenburg. Te bezichtigen tussen 10:00 uur en 17:00 uur op de Langbroekerdijk 
          A99 in Langbroek. 
17    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
22    Regio 07, Veluwe. Jaarlijkse busreis.
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 19, Rotterdam e.o. Open tuin en barbecue bij fam. Van Vliet.
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 05, Twente-Salland. Tuinentocht.
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.
03    Regio 18, Delfland. Busreis naar Zeeland.
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 18, Delfland. Stekkenkeuring.
31    Regio 24, Midden-Brabant. Martien de Kleijntrofee bij fam. Megens in Gemonde.
 
September 2019
 
07    Regio 01, Friesland. Floraliakeuring.
07    Regio 07, Veluwe. Jaarlijkse barbecue.
07    Regio 08, Zuid-Gelre. Presentatie van Jaap van der Velden over het weer.
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 07, Veluwe. Hans v.d. Beekmiddag.
28    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst met als gastspreker de heer Gerard Rosema.
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30    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst met diapresentatie over orchideeën door de heer Jan Nijhuis.
 
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.
23    Regio 07, Veluwe. Stamppottenbuffet.
 
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 

'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 2: Activiteitenkalender 2019. Notulen van de algemene ledenver-
gadering op 11 maart 2019. In Memoriam mevrouw Annie Otten-Kuipers en de heer Harrie Nijhuis. Programma bus-
reis op 29 juni 2019. Overzicht open tuinen tijdens de tuinentocht op 27 juli 2019. Een land vol tegels. Plantenmarkt
op 14 juli 2019 bij Frans en Cisca Schuurman.
 
'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 2 en 3: Verslag nieuwjaarsreceptie 5 januari 2019. 40-jarig ju-
bileum van de heer Kinket. Verslag lezing van Jan Geerdink met driedimensionale dia's op 23 februari 2019. Wed-
strijdpant 'Yeti'. Activiteitenkalender 2019. Programma busreis Leerdam op 22 juni 2019. Verslag voorjaarsvergade-
ring op 30 maart 2019. Verslag feest bij kwekerij "De Stadsweiden" te Harderwijk op 20 april 2019. Open tuinen in de
regio.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 3: Agenda 2019. Uitnodiging barbecue op 15 juni 2019. Ver-
slag jaarvergadering op 16 maart 2019. 10 planten met mooie herfstkleuren met foto's en omschrijvingen (deel met
de eerste 4). Wedstrijdplant 2019 "Pink Spritzer". Stekken in cocopeat.
 
'Fuchsiaweelde' (Regio 09, Noord-Holland Noord) nr. 2: Taxuskevercompost. Verslag van de jaarvergadering op 16
maart 2019. Verslag fuchsia-uitje op 13 april 2019.
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 2: Activiteiten 2019. Verslag ledenvergadering 16 maart 2019.
Stekkenmarkt 4 mei 2019. Dagtocht 27 juli 2019 naar Leiden. Succes met mijn fuchsia's! Hoe doe ik dat? Deel 5. Ver-
edelresultaten van Hans van Aspert 'Peter Rijkoort'. Vogels deel 33 Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 3: Activiteitenkalender 2019. Flyer stekkenmarkt op 11 mei 2019
en lijst van de beschikbare stekken. Verslag van de algemene ledenvergadering op 23 maart 2019. Busreis op 3 au-
gustus 2019 richting de Veluwe.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 36: Verslag jaarvergadering op 6 april 2019. Regioprogramma 2019. Fuchsia-
markt op 11 mei 2019. Busreis naar Zeeland op 3 augustus 2019.
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Landelijke fuchsiawedstrijden op 13 juli 2019

Nadere gegevens voor bovengenoemde wedstrijden die deze keer weer gehouden worden tijdens de Vriendendag op
13 juli 2019 bij kwekerij Van der Velde te Heerde.
 
Inleveren planten: 10:00 tot 12:00 uur. Toon bij het inschrijven uw ledenpas en vermeld op een lijstje de naam
van de plant en de categorie waarvoor u deze plant aanbiedt.
 
Keuring: vanaf 12:00 uur.
 
Bezichtiging: vanaf 14:00 uur.
 
Prijsuitreiking: 15:00 uur.
 
Ook dit jaar kunt u weer met meerdere planten meedoen in een van de vijf verschillende categorieën
waarvan u de gegevens vindt in de Fuchsiana van april 2019.
 
We willen graag nieuwe gezichten zien van leden die met planten komen voor de landelijke wedstrijden.
Fuchsiavrienden, ga de uitdaging aan met die leden die we jaarlijks terugzien met wedstrijdplanten.
In het jaar 2018 hadden we meer planten dan in 2017.
Laten we in 2019 weer meer planten inleveren en graag ook van nieuwe inzenders.
 
Team landelijke wedstrijden.

- Advertentie -
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Mei 2019 

 
Overleden: 
 

De heer J.G.M. Kruijssen  Lage Mierde 

De heer A.J. van der Laan  Eelde 

De heer C. van de Laar  Son 

De heer H.E.J. Nijhuis   Ootmarsum 

De heer J. Schiphorst   Denekamp 

Mevrouw A. van de Sleen  Hoogeveen   

 

  

Nieuwe leden: 
 

De heer J. Dingemans  Waalwijk 

De heer J.D. den Hartigh   Zetten 
Mevrouw M. Maessen-van Vlodrop Maasbracht 
Mevrouw R. van Staalduinen  ‘s-Gravenzande 

Mevrouw G. de Wael    Rupelmonde België 
 

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. 

Ledensecretariaat

'Majoor Boshardt'                                           Foto: Sjaak Loef
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'Aart' Foto: Sigrid van Schaik


