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Uitnodiging… 
 

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

 

VERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 2 november 2019. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

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

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

 

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

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

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

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

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

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

 

  Let op! 

  De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

  bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

  moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

  bij de secretaris van de NKvF opgeven. 
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2019 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk
woensdag 30 oktober 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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Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Ook dit jaar hebben we weer een schitterende Vriendendag gehad. We waren weer te gast bij
Gerrit en Esther van der Velde in Heerde. De organisatoren van deze Vriendendag, Coen Bak-
ker en Tiny van de Sande, hadden er iets moois van gemaakt. Het bezoekersaantal was iets
minder dan voorgaande jaren. De reden hier-
voor is dat ons ledenaantal ook al jaren terug
loopt. Maar ondanks dit was de boventoon van
deze dag gezelligheid. Ik denk dat onze bezoe-
kers zich goed vermaakt hebben want er is

deze dag veel gelachen. Ook het weer was, op een klein buitje na,
prima. Zelf vind ik het hoogtepunt van onze Vriendendag toch altijd de
jubilarissen, en dit jaar waren dat 5 dames die 40 jaar lid waren van
onze vereniging. Zij kregen daarvoor een vergulde fuchsiahanger en
een mooi boeket bloemen uitgereikt. Tiny en Coen, bedankt voor deze
gezellige Vriendendag.
 
Op 27 juli was het hoofdbestuur met hun partner door mij en mijn echtgenote bij ons thuis uitgenodigd voor een ge-
zellig weekend. Dit jaar hadden we gekozen voor een Indische rijsttafel, geheel verzorgd door mijn echtgenote
Helma, want wat de meesten van jullie waarschijnlijk niet weten: Helma heeft Indische roots, dus het koken konden
we gerust aan haar over laten. De voorbereiding nam twee dagen in beslag, het resultaat mocht er dan ook zijn.
’s Avonds, onder het genot van een drankje, werden leuke verhalen verteld. Drie echtparen bleven bij ons overnach-
ten en zondagmorgen na het ontbijt ging iedereen met de uitgewisselde stekken weer voldaan naar huis. Ik hoop dat
iedereen volgend jaar weer aanwezig is, want het is inmiddels een traditie die Helma en ik voor de 7e keer organi-
seerden.
 
Op onze Vriendendag kreeg ik de vraag of ik regio 1 Friesland eens wilde bezoeken. Daar ik jaren geleden al gezegd
had dat ik alle regio’s op uitnodiging wilde bezoeken namen we deze uitnodiging graag aan. Op 11 augustus was het
zover. Zondagsmorgens van Ysselsteyn naar Oranjewoud in Friesland, een ritje van 220 kilometer. Na een voorspoe-
dige reis kwamen we om 12 uur bij Rimkje en Wolter Klijnstra in Oranjewoud aan. Na een hartelijke begroeting maak-
ten we ook kennis met hun dochter Boukje. Daar we al enkele uren in de auto hadden gezeten besloten we eerst
maar een kopje koffie te nuttigen. Boukje stond er op dat we toch ook een kop soep en een broodje namen. Daarna
was er tijd voor de tuin van Rimkje. Wat al direct opviel was dat er in Friesland veel andere soorten fuchsia’s zijn dan
bij ons in het zuiden. En elke keer als ik zei, dat is een mooie, zei Rimkje: "nou dan neem je daar toch een stek van
mee".
 
Na nog een kopje koffie en met veel mensen te hebben gesproken moesten we naar ons volgende adres: Kees en
Grietje Kuiper in Oudehorne. Ook dit was een bijzondere tuin. Een gedeelte hiervan lag zelfs in huis. Tijdens de wan-
deling door de tuin kwam je diverse kunstvoorwerpen en sculpturen tegen. Dit gaf een mooi geheel. Ook de ontwer-
per van deze kunst was aanwezig en vertelde ons wat de gedachte achter elk kunstvoorwerp was. Na in de daarvoor
speciale ruimte (het leek wel een bar) een kopje koffie gedronken te hebben hadden we ook nog hele leuke gesprek-
ken met Kees en zijn bezoekers.
 
Daarna op naar ons 3e adres: Karst en Minke Woudstra in Ter Idzard. Omdat het al tegen 4 uur liep hadden Karst en
zijn bezoekers ons niet meer verwacht. We besloten om eerst maar in gesprek te gaan met de aanwezige bezoekers.
Ik maakte al meteen een fout door te denken dat dit Friezen waren, maar er werd al snel duidelijk gemaakt door
Karst dat het geen Friezen waren maar Stellingwervers. Dit is volgens mij een gemeenschap op zich. Maar daarna
kwamen de gezellige verhalen los en hebben we ondanks de taalbarrière ontzettend gelachen. Karst vertelde hoe hij
vroeger met zijn brommer naar Minke in Friesland reed en onder het toeziend oog van vader enkele uurtjes mocht
blijven. Ook hier moesten we, toen de meeste mensen naar huis waren, de tuin van Karst nog bezichtigen, waar we
ook weer stekken en zelfs een hele plant mee huiswaarts moesten nemen. Na nog de nodige handen geschud te heb-
ben ging de reis van Friesland weer naar huis. Wat me van deze reis is bijgebleven, is de waardering die we kregen
omdat we de moeite hadden genomen om Friesland te bezoeken.
 
Cor van Empel.

Van de voorzitter
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Belevenissen tussen huis en heg

Dit keer geen "Van de redactie"-artikel maar een bijdrage van onze "gast"-schrijver en -medewerker Dominicus Bergs-
ma met als titel "Belevenissen tussen huis en heg", waarin hij verslag doet van het wel en wee in zijn tuin.
 
Bejaardengymnastiek.
 
Vaak wordt er gezegd: in iedere tuin hoort minstens één boom te staan. In onze tuin staan tientallen bomen en daar
zijn we erg blij mee en zuinig op. Toch is het soms noodzakelijk een boom te verwijderen. In dit geval een 25 meter
hoge, uit zijn voegen gegroeide zware grove den, welke dicht bij het huis staat en zijn zware takken ver boven de ga-
rage laat uitwaaieren.
 
Na rijp beraad wordt besloten de boom in eigen beheer te ontmantelen. De grove den omzagen en laten vallen is
geen optie. De ravage in de tuin van ons en die van de buren zal niet te overzien zijn.
 
Eerst wordt er een plan van aanpak bedacht. Ikzelf zal gewapend met twee touwen en verankerd door middel van
oude autogordels (welke bij ons aan een opwindend tweede leven zijn begonnen) de boom in klimmen en de takken
aan de iets hellende kant van de stam, te beginnen bij de onderste tak, één voor één afzagen en aan het touw naar
beneden laten zakken. Mijn broer zal vervolgens de takken aanpakken, losmaken en afvoeren.
 
Spoedig zweven de eerste takken naar beneden en klim ik hoger en hoger. Boven aangekomen bevestig ik het ene
touw aan de top van de grove den. Aan dat touw kan m’n broer, als het zover is, in de juiste richting aan de top gaan
trekken om ervoor te zorgen dat de top aan de kale kant van de stam naar beneden valt.
Drie meter er onder wordt het andere touw vastgemaakt en zaag ik de stam in, aan de hellende kant (de kant waar
alle takken zijn afgezaagd).
 
Een fietser ziet me vanaf de weg in de boom zitten, stopt en schreeuwt me toe, “onverantwoord, zo'n bejaarde man
boven in de boom”.
Toegegeven: als je daarboven aan het zagen bent, zittend en vastgeplakt op een met hars doorlopen tak, gezekerd
door oude veiligheidsgordels uit een gesloopte bolide en de top kantelt naar beneden om op het juiste moment te blij-
ven hangen aan het verankerde touw, dan giert de adrenaline door je lijf. Daar is bejaardengymnastiek niets bij.
(Nu moet ik wel een jeugdzonde bekennen. In mijn kinderjaren klom ik in de hoogste bomen om eieren uit nesten te
halen voor mijn verzameling. Achteraf natuurlijk niet iets om trots op te zijn, maar om te voorkomen dat ik tot in
lengte van dagen een schuldgevoel meetors heb ik het mezelf vergeven.)
 
De top laat ik aan het touw naar beneden zakken, vervolgens de bovenste takken en dan weer een stuk van de stam.
Na dagen zagen, zweten, laten zakken en angstige momenten beleven, is de klus geklaard.
Met een niet te omschrijven gevoel (herkent u het?) kijken we naar de plek waar de boom heeft gestaan en de lucht
die de ruimte heeft ingenomen. Vervolgens worden alle takken op de houtmijten rondom de tuin gestapeld om nog
jaren hun dode steentje bij te dragen aan het boeiende leven in onze tuin.
 
Dominicus Bergsma & Agnes Monkelbaan.
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Fuchsia’s in Aquarel – 110 Aat van Wijk

‘Eric Vos’ Kreijkes (NL) 2017 AFS: 8814
Afstamming: ‘Amélie Vos’ x ‘Swingtime’.
 
Fraaie fuchsia met grote dubbele bloemen. Compacte kroon met felle kleuren, donkerpaars met roze. Deze fuchsia is
vooral geschikt voor baskets in gefilterd licht. De plant is vernoemd naar de kleinzoon van de kweker.
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Vriendendag 2019 
 

Natuurlijk ging er het een en ander aan vooraf eer we zaterdag 13 juli de jaarlijkse  
Fuchsiavriendendag konden houden. Ten eerste is er het zoeken naar een geschikte locatie. 
Ondanks verzoeken tijdens de vergaderingen met de regiovertegenwoordigers om met 
suggesties voor een geschikte locatie te komen was er op één suggestie na geen enkele 
respons. Zelf waren we natuurlijk ook aan het zoeken maar kregen niet echt medewerking. 
Tot uiteindelijk Gerrit en Esther van der Velde benaderd werden. Zij wilden graag de 
Vriendendag onderdak verlenen maar alleen op een datum die hen schikte. Dat was het 
volgende probleem. Er waren binnen het bestuur een aantal data genoemd die als geschikt 
gezien werden maar daar was nu net niet de datum bij die Gerrit en Esther uitkwam. De 
knoop werd toch doorgehakt en er werd besloten op 13 juli bij Van der Velde in Heerde de 
Fuchsiavriendendag te organiseren. Voor de een te vroeg, voor de ander te laat en weer een 
ander was net met vakantie. Belangrijk was ook dat Van der Velde die dag net een paar 
activiteiten op het programma had staan die keurig in het programma van de 
Fuchsiavriendendag pasten. 

Tijdens het eerste oriënterend 
gesprek van Tiny van de Sande en 
ondergetekende met Gerrit en Esther 
bleek al snel dat met de ervaring van 
een eerdere Vriendendag bij hen 
geen problemen waren en we ons 
alleen maar hoefden te concentreren 
op onze eigen activiteiten. Zoals de 
fotowedstrijd, de keuring en de 
landelijke plantenwedstrijd die weer 
helemaal door regio 8 werd geregeld. 
Daarnaast natuurlijk de kramen die 
bemand moesten worden. Dat alles 
met behulp van wat je zou kunnen 

noemen de stille kracht in de vorm van Tiny van de Sande. Als ik iets vroeg had Tiny maar 
twee antwoorden, heb ik al gedaan of zal ik wel doen. 

Na nog een tweede gesprek om de puntjes op de i te zetten moesten alleen nog wat kleine 
zaken geregeld worden en was het toch met spanning wachten op 13 juli. Kon het buiten of 
moest alles binnen? Ondanks de kans op een bui (die dus ook kwam) besloten we alles 
buiten op te stellen. Wat later dan gepland, omdat we niet gedacht hadden aan 
verlengsnoeren voor de geluidsinstallatie en een paar kramen buiten die stroom nodig 
hadden, kon dankzij de reddende engel Gerrit en wat breiwerk de voorzitter de dag openen. 
Deze keer niet in donker pak compleet met stropdas maar geheel in een kleurige zomerse 
outfit. Al snel werd het gezellig en was het de hele dag redelijk druk. Er was een gesloten en 
open terras waar druk gebruik van gemaakt werd. Alleen jammer dat de mensen door 
gebrek aan mankracht lang moesten wachten tot zij iets te drinken of te eten te pakken 
hadden.  

 

8 NKvF



De door Gerrit en Esther 
georganiseerde lezing over het 
overhouden van planten door de 
tuinman van Het Loo en de 
demonstratie bloemschikken 
werden goed bezocht. De pluktuin 
en de kijktuin met heel oude 
fuchsiaplanten had ook veel 
belangstelling. Aan de kramen was 
het gezellig druk en op de twee 
terrassen werd heel wat afgepraat 
over fuchsia’s. Vaak waren 
wildvreemde fuchsiavrienden met 
elkaar aan het discussiëren of 

wisselden simpele weetjes uit. Dat is nou precies hetgeen zo’n Fuchsiavriendendag zo leuk 
maakt. 

De fotowedstrijd had een ruime belangstelling en er werden heel wat briefjes ingeleverd 
waarop men aangaf welke foto’s men de mooiste vond. De wedstrijdplanten werden 
ingenomen door leden van Regio 8 en keurig uitgestald zodat ze door een deskundige jury 
gejureerd konden worden. Er waren voldoende planten maar het zouden er veel meer 

kunnen zijn. Schijnbaar lopen er 
heel wat fuchsialiefhebbers rond 
die drempelvrees hebben en 
daardoor hun mooiste plant niet 
mee durven te nemen om die aan 
andere fuchsialiefhebbers te laten 
zien en mee te dingen naar een 
prijs. Ook werden er helaas maar 
drie nieuwe cultivars gekeurd 
waarvan er één werd goedgekeurd. 
Eigenlijk te weinig planten om te 
keuren maar omdat er voldoende 
keurmeesters aanwezig waren is er 
omwille van de Vriendendag toch 
gekeurd. Deze keer was er in 

tegenstelling tot voorgaande 
jaren na de jurering en 
keuring ruim voldoende tijd 
om de planten te bekijken. 

Er was natuurlijk ook nog de 
huldiging van de jubilarissen. 
Ook dit kon lekker buiten in 
het zonnetje. Ook ietsje later 
dan gepland omdat de 
jubilarissen her en der van het 
terrein geplukt moesten 
worden. Na een korte 
toespraak van de voorzitter 
kregen de dames een 
prachtige fuchsiahanger  
omgehangen en een mooie 
bos bloemen. 

Vlnr. Mevr. J. Lubbers,  Mej. M.G. Schepers, Mevr. A. v.d. Spek–Hovestad, 

Mevr. G. v.d. Velden-Knijn en Mevr. M. Poffers-Bosch. 
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Na de prijsuitreiking van de fotowedstrijd en wedstrijdplanten was het alweer tijd deze dag 
met een woord van de voorzitter af te sluiten.  

 

Als je in de gelegenheid bent om rond te kijken en met deze en gene een praatje maakt 
merk je toch dat je heel veel mensen een plezier doet met deze jaarlijkse Vriendendag. 
Vrienden die je een jaar lang niet gezien hebt ontmoet je weer. Je kunt tegen iedereen 
vrijuit over fuchsia’s praten. Iemand kan een probleem oplossen of je hebt juist de oplossing 
voor een probleem. Je hoort en ziet dingen. Kortom je bent weer eens gezellig onder elkaar. 

Coen Bakker 

Regiobesturen 

Bent u van plan volgend jaar een show te organiseren en denkt u een locatie te hebben 
waar de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden ook een Fuchsiavriendendag kan 
organiseren, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor inlichtingen of zo nodig 
een gesprek. 
  
Let wel: U organiseert uw show en wij, dus de NKvF, organiseren uiteraard in samenspraak 
met u, de Vriendendag. Mocht uw regio door onze aanwezigheid extra kosten maken, dan 
vergoedt de NKvF tot op zekere hoogte deze kosten. 
 
Coen Bakker: coen.bakker@quicknet.nl, 0255-535007      
Tiny van de Sande: ledensecretaris@nkvf.nl, 0411-631591 
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Uitslag fotowedstrijd 2019

Categorie algemeen   

 1. Dhr. J. Wagemans Er zit nog muziek in (Mieke Meursing trofee) 

2. Dhr. J. Rijkers  Tuin 2019 

Categorie close-up    

1. Dhr. J. Wagemans  ‘Red Jacket’ 

2. Mw. I.P. de Boer-Dammers ‘Acclamation’  

 

 

 

 

 

 

 

 1e prijs Algemeen (Mieke Meursing trofee) 

2e prijs Algemeen 

1e prijs Close-up 2e prijs Close-up 
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Prijs:   Plantnaam:   Inzender: 
 
 
Jhr. Ir. N.J. van 
Suchtelen trofee 
 
1e prijs   Jean-Pierre Quillot   Mevrouw W. Verschoor 
2e prijs  Jean-Pierre Quillot   De heer T. Verschoor 
3e prijs  Jean-Pierre Quillot   De heer C. v.d. Berg 
 
 
Newman cup 
 
1e prijs  Eruption    De heer W.G.M. Janssen 
2e prijs  Sappho Phaoon   De heer H. Poffers 
3e prijs  Eruption    De heer K. v.d. Kamp 
 
 
Mia Goedman trofee 
 
1e prijs   F. bacillaris    De heer J. de Groot 
2e prijs  F. magellanica glorosa  De heer T. Verschoor 
3e prijs  F. triphylla nr. 14   De heer J. de Groot 
 
 
Arends trofee 
 
1e prijs  Taffeta Bow    De heer H. Poffers 
2e prijs  Samke     Mevrouw W. Verschoor 
 
 
NKvF bokaal 
 
1e prijs  Remembering Claire   De heer H. Poffers 
2e prijs  Remembering Claire   De heer P.H. Fortuin 
3e prijs  Pavilion Princess   De heer H. Poffers 
 
 
Er zijn in totaal 25 planten voor de keuring geweest, ingeleverd door 11 leden, als volgt verdeeld: 
 
Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee : 7 planten door 5 leden 
Newman cup    : 4 planten door 3 leden 
Mia Goedman trofee   : 5 planten door 3 leden 
Arends trofee    : 2 planten door 2 leden 
NKvF bokaal    : 7 planten door 6 leden 
 
Uit bovenstaande blijkt dat 8 van de 11 inzenders in de prijzen zijn gevallen. 
Wij zijn dan ook heel blij met dit totaalresultaat en willen alle deelnemers dan ook hartelijk danken 
voor het meebrengen van hun planten. 
 
Namens de wedstrijdcommissie,     
 
Klaas van de Kamp. 
 
 

Uitslagen landelijke plantenwedstrijden NKvF 2019
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Jhr. Ir. N.J. van Suchtelen trofee 1e prijs Newman cup 

1e prijs Mia Goedman trofee 1e prijs Arends trofee 
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Ledensecretariaat

 

 

September 2019 

 
Overleden:  
 

Mevr. W. Tjelpa    Papendrecht 

Mevr. A. Eekels-van Breugel   Drogeham 

Dhr. Th. Korsten    Horst   

  

 

Nieuwe leden: 
 

Mevrouw E. Barrier    St. Trivier sur Moignans, Frankrijk 
De heer L. van der Knaap   Hellevoetsluis 
Mevrouw M. Vanleke    Bredene, België 
Mevrouw R. Wijting    Ughelen 
 

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 January 1 to  December 31. Membership fee € 28.00 per 
year. Roommates and youth members up to the age of 18 years € 14.00 per year. After 
notification a giro will be sent. 
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: 
INGBNL2A. 
 
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

'Aloys Hetterscheid'                           Foto: Dominicus Bergsma
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'Falling Stars', Reiter Sr. 1941 US. AFS nr. ---
Afstamming: onbekende oude cultivar lijkend op 'Morning Mist' x 'Cascade'. 

 
 
 
 
 
 
 
De veredelaar van 'Falling Stars' was Victor Reiter senior die samen met zijn zoon de
 
fuchsiakwekerij "La Rochette" in San Francisco bezat. Californië was het hart van de
 
Amerikaanse fuchsialiefhebberij en alleen in San Francisco waren al vijf "fuchsianurseries". De
 
Reiters waren vooraanstaande leden van de American Fuchsia Society. In "The Second Fuchsia
 
Book" van de AFS uit 1949 stonden bijvoorbeeld twee artikelen van Victor Reiter junior, daarbij
 
zat hij ook nog in de redactie. Samen met zijn vader introduceerde Victor vanaf 1939 negentig
 
nieuwe cultivars, waaronder veel nu nog populaire zoals 'Mantilla’, de eerste fuchsia die een
 
AFS nummer kreeg in 1948. Victor Reiter senior had een voor die tijd moderne kijk op
 
fuchsiaveredeling en was nauwgezet in het vastleggen van de afstamming. 'Falling Stars' heeft
 
perfect gevormde enkele bloemen in aantrekkelijke oranjerode tinten, die nog altijd opvallen in
 
een fuchsiacollectie en waar veel veredelaars zich op gericht hebben. De bloei is vrij vroeg en
 
overvloedig. Van nature vormt de plant opgaande spontaan vertakkende slappe struiken, die de
 
zon goed verdragen. Er is zowel een halfhanger als een kroonboompje van te vormen. De naam
 
verwijst naar vallende sterren. En wie zou in zijn tuin niet zo'n vallendesterrenzwerm op een
 
mooie zomeravond wensen? 'Falling Stars' is zowel vrouwelijk als mannelijk fertiel, maar gek
 
genoeg weinig voor veredeling gebruikt.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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"Falling Star" Foto: Sjaak Loef



 "Elfiede Ott" Foto: Sjaak Loef



'Elfriede Ott', Nutzinger 1976 AT.  AFS nr.: 2253
Afstamming: 'Koralle' x F. splendens

 
 
 
 
 
 
De Oostenrijker Karl Nutzinger was tuinbaas in een klooster langs de Donau, wat hem de
 
mogelijkheid gaf een collectie fuchsia's op te bouwen met voor die tijd veel species. Hij was
 
zeker ook na de herwonnen populariteit van de fuchsia, na de wereldoorlogen, vrijwel de eerste
 
fuchsiaveredelaar op ons continent. Leo Boullemier meldt 24 veredelingssuccessen met de
 
eerste in 1946. In Nederland oogstte hij veel waardering met de 'Gele Nutzinger', een hybride
 
van een species uit de sectie Encliandra met F. procumbens. Helaas was dit "geeltje" steriel en
 
stierf een stille dood. Karl Nutzinger werkte volgens de oude Duitse traditie van rond de
 
eeuwwisseling en het gebruik van 'Koralle', Bonstedt 1905 (F. triphylla x F. fulgens) ligt voor de
 
hand. Hij gaf veel van zijn creaties namen van Oostenrijkse operazangeressen en daar hoorde
 
Elfriede Ott zeker bij. Zomers, als die van de laatste jaren, zijn eigenlijk te warm voor het
 
merendeel van de door ons gekoesterde fuchsiacultivars, die hun oorsprong hebben in koelere
 
delen van Zuid-Amerika. Dit geldt niet voor triphyllahybriden met genen uit het tropische
 
Hispaniola. Als het onverhoopt met het klimaat zo doorgaat, loont het zeker wat meer F. triphylla-
 
afstammelingen in de collectie op te nemen, vooral omdat, ook door de inspanningen van
 
Nederlandse veredelaars, het kleurenpalet van de bloemen aanzienlijk verruimd is. 'Elfriede Ott'
 
heeft daar niet aan meegewerkt, omdat ze, zoals veel van de triphyllahybriden, steriel is. Geef
 
deze, al vroeg in het jaar overvloedig bloeiende zelfvertakkende halfhanger, een goed zichtbaar
 
plekje op een zonnige plaats in de tuin. 'Elfriede Ott' is het waard!
 
 
 
 
H.J. de Graaff.    
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Product of Holland CCXXIII

Er is nog een onechte fuchsia. Fuchsia's moeten wel erg
populair zijn als zoveel andere planten die naam inmid-
dels ten onrechte dragen. Toen ik in de vorige aflevering
die twee nepfuchsia's beschreef: de Kaapse fuchsia en de
Golden fuchsia, wist ik nog van niets en dat zou nog zo
zijn ware het niet dat onze zoon Arent-Jan met zijn vrouw
en dochters deze vakantie een trektocht door Californië
maakte. Hoog in de Sierra Nevada op een steenachtige
westhelling ontdekte hij, naar hij aanvankelijk dacht, een
wilde fuchsia, maar hij twijfelde. Later kreeg hij te horen
dat het de Californische fuchsia was, weliswaar ook uit de
familie van de Teunisbloem, maar van een ander ge-
slacht. Op de bijgaande foto's van hem kunt u zien dat
het haast een look-alike van een fuchsia is, maar de
kroonvorm klopt niet en ook de grijsbehaarde smalle
blaadjes zijn ongewoon. 
 
Zo kreeg ik onverwacht het onderwerp voor deze afleve-
ring van mijn "Product" op een presenteerblaadje aange-
boden. De vroegste vermelding van deze plant in mijn
boeken was in "Hortus", New York 1935, "Dictionary of
Garden, General Horticulture and Cultivated plants in
North America". De wetenschappelijke naam van de Cali-
fornische fuchsia is Zauschneria californica met een sub-
species Zauschneria californica microphylla (synoniem
Z.cana). Verder telt het geslacht geen vertegenwoordi-
gers. Gezien de kleine lancetvormige grijsviltige blaadjes
is de laatste de plant op de foto. Uit de vermelding in
Hortus blijkt dat de plant toen in de Verenigde Staten in
cultuur was. Verder speuren bracht me naar "Atrium
Tuinplanten Encyclopedie", oorspronkelijk uitgegeven in
het Verenigd Koninkrijk in 1999. Daarin stond zelfs een
foto van de cultivar 'Glasnevin'. Deze cultivar is een pol
vormende vaste plant met een verhoute onderkant, die
van de late zomer tot de vroege herfst bloeit met eind-

Californische fuchsia                         Foto: Arent-Jan de Graaff.

   'Ze had het helaas mis'.

Californische fuchsia                          Foto: Arent-Jan de Graaff

standige trossen scharlaken buisvormige bloemen. Een
zonnige standplaats voor deze 30 cm hoge en 45 cm
brede half heester is gewenst.
 
In Engeland geldt de plant als redelijk winterhard. Wie
echte Californische fuchsia's in de tuin wil hebben hoeft
echter niet naar de Britten. Op internet vond ik dat ook in
Nederland cultivars worden aangeboden: 'Western Hills'
door kwekerij 'Morning Glory' in Aalsmeer en 'Ed Carman'
met grote pijpvormige oranjerode bloemen door kwekerij
"De Hessenhof", Hessenweg 41 te Ede.
 
Maar het blijven nepfuchsia's, die zonder meer erg op
echte fuchsia's lijken. Met als voordeel dat ze niet gevoe-
lig zijn voor de fuchsiagalmijt. Ooit was Californië het
Mekka van de Amerikaanse fuchsialiefhebberij. Nu was
daar volgens mijn zoon niets meer van terug te vinden.
De invasie in de jaren tachtig van de vorige eeuw van de
exotische galmijt uit Brazilië heeft de liefhebberij naar
noordelijker en koelere gebieden van de VS verdrongen.
Ik herinner me nog dat Mrs. Doris Kelly, bestuurslid van
de American Fuchsia Society en vriendin van Annabelle
Stubbs, de koningin van de fuchsiaveredeling, op bezoek
in ons land, vertelde dat met isolatie van de tuinen en
bestrijding van de mijt deze plaag wel zou worden over-
wonnen. Ze had het helaas mis.

 
Voor ons, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan,
leek het "een ver van ons bed show". We hadden geluk
gehad met de import van een enorme collectie species uit
Californië door Anna von Oven, net voor het daar mis
ging. Maar toch! De mijt is inmiddels via Zuid-Engeland
tot het vaste land van Europa doorgedrongen en gezien
de zachtere winters ook een bedreiging voor de fuchsia-
liefhebberij in Nederland. Uiterste waakzaamheid is gebo-
den. Laat het niet zo zijn dat we het hier ook moeten
doen met namaak fuchsia’s als cultivars van Phygelius,
Deppea en Zauschneria, hoe mooi ook.
 
Lisse, 1 september 2019,                        H.J. de Graaff. 
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Foto's open tuinen 2019

Fam. Langbroek in Leusden Fam. Langbroek in Leusden

Fam. Burger in Hoenderloo Fam. Burger in Hoenderloo

Fam. Teitsma in Sint Jacobiparochie Fam. Teitsma in Sint Jacobiparochie

Foto's open tuinen 2019: Sjaak Loef
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A. v.d. Heijden in Heeswijk-Dinther A. v.d. Heijden in Heeswijk-Dinther

Fam. Westerhuis in Sint Annaparochie Fam. Westerhuis in Sint Annaparochie

Fam. Winkel in Oudebildtzijl Fam. Winkel in Oudebildtzijl

Fuchsiashow in Hemiksem (België) Fuchsiashow in Hemiksem (België)
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Honderden fuchsia’s hebben Karst en Minke Woudstra uit Ter Idzard. Maar één 

exemplaar frappeert het echtpaar dagelijks. 

Hoeveel fuchsia’s kreeg Karst Woudstra (74) in zijn leven door zijn handen? Duizenden? 
Tienduizenden? 
 
Wie in Ter Idzard het erf van hem en zijn wederhelft Minke (72) betreedt, stuit op een weelderig 
tafereel, vol planten met olijk hangende kelkjes. Een stuk of achthonderd zijn het er, in meer dan 
driehonderd soorten, uiteenlopend in omvang, bloemkleur en -vorm. Goeddeels zelf gestekt en in 
ieder geval met de grootste toewijding verzorgd. 
 
Ze dragen fraaie namen als ‘Ellebel’, ‘Awake Sweet Love’ of ‘Gay Parasol’, onder een afdak bewaart 
Woudstra er nauwgezet een lijst van bij. De fuchsia kent amper geheimen meer voor de 
Stellingwerver liefhebber. 
 
Althans, dat dácht hij. 
 
Dit jaar, het negentiende dat hij zich zo fanatiek op het vermeerderen van de plant heeft 
toegelegd, wordt Woudstra elke ochtend bij het betreden van zijn tuin een beetje overvallen door 
een gevoel van verbazing. 
De oorzaak: de fuchsia die tegen de achtergevel groeit. Langs de regenpijp heeft zich de voorbije 
maanden een plant omhooggewerkt, tot een hoogte die de Woudstra’s niet voor mogelijk hielden. 
Vorige week hield de plantenman er voor het laatst een meetlint langs. “Toen was-ie 3,55 meter”. 
 
Met stomheid geslagen 
 

De fuchsiakenner is met stomheid geslagen. Het exemplaar dat nu zelfs het dakgootniveau is 
ontstegen is van de soort ‘Ton ten Hove’, vernoemd naar een weerman uit Zwolle. ,,Die soort staat 
bekend als struik.’’ 
 
 
 

Verbazing over metershoge fuchsia
Bron: Leeuwarder Courant
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Maar de fuchsia in kwestie gedraagt zich allerminst als struik. De plant ontwikkelde geen zijtakken 
en spuit ijverig in een rechte lijn tegen de regenpijp richting hemel, alsof hij iets te bewijzen heeft, 
alsof hij denkt dat-ie een zonnebloem is. Woudstra: ,,Ik heb er geen verklaring voor.’’ 
Bijna twee decennia geleden bezochten Karst en Minke Woudstra een fuchsiashow in Oranjewoud. 
Ze hielden destijds zelf al een paar van die opvallende planten, maar die gelegenheid wakkerde de 
liefde voor de ‘beltsjeblom’ extra aan. 
 
Ze raakten verslingerd aan de fuchsia, de plant die het hele jaar door bloeit, en schreven zich in bij 
de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. ,,Ik hou niet van vissen. Niet van fietsen. En niet van 
vakantie. Maar hier kan ik me de hele dag mee bezig houden.’’ 
 
In de loop van de tijd breidde hun plantenarsenaal zich uit en elk jaar stellen de Woudstra’s hun 
tuin een weekeinde open voor het publiek. Afgelopen weekeinde kwamen hier zo’n 150 
belangstellenden op af, de ‘klimfuchsia’ gold als opvallende blikvanger. 
Die ‘open tuinen’ zijn belangrijk om de kennis over fuchsia’s, over planten en het vermeerderen 
ervan te verspreiden, is de Stellingwerver fuchsiafan van mening. 

Ledenbestand Fuchsiavrienden vergrijst 

Want het aantal mensen dat een stekje kan maken slinkt, het ledenbestand van de Nederlandse 
Fuchsiavrienden vergrijst en dunt uit. ,,Het is een hobby die tijd kost. Veel jonge mensen hebben 
of nemen die tijd niet.’’ 
 
En daarmee missen die generaties iets wezenlijks, stipt Woudstra aan. Ze kopen hun plantgoed in 
tuincentrum of bouwmarkt, maar lijken er amper om te malen als die bloemen het loodje leggen. 
,,Kopen ze gewoon weer nieuwe”. 
Hoe anders zou het zijn als ze zo’n fuchsia zelf tot wasdom brachten, van nietig stekje tot rijk 
bloeiend pronkstuk, om het in het najaar weer terug te snoeien en een winter over te houden? Om 
ze te behandelen als waardevol leven, om elke loot te koesteren, zoals de Woudstra’s doen? ,,Wij 
zijn zuinig op elk plantje dat wij hier hebben.’’ 
 
In die verzameling van bloeiende kostbaarheden neemt de klimgrage fuchsia bij de regenpijp een 
speciaal plekje in. Een liter water per dag. Een wekelijkse dosis mest. En een dagelijkse scheut 
liefde van Karst en Minke Woudstra. ,,Benieuwd hoe hoog die nog kan.’’ 
 

'Helena'                                           Foto: Dominicus Bergsma
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“On”kruiden, deel 20, Rumex acetosa L: Veldzuring.

De Veldzuring (Rumex acetosa) is lid van de duizend-
knoopfamilie (Polygonaceae). Het is een heel algemeen
voorkomende vaste plant in humeuze, wat rijkere gras-
landen. Vroeg in het voorjaar, eind april begin mei, zie je
daar en ook in de bermen de eerste zuringplanten bloei-
en. De opgaande stengels leggen dan met hun roodachti-
ge bloemen een rode waas over het grasland waar ze
vaak gelijktijdig bloeien met de gele boterbloem. Een
prachtig gezicht. In iets vochtiger grasland bloeit in de-
zelfde tijd ook de Echte koekoeksbloem en de Gestreepte
witbol.
De hoogste planten van deze soort zijn de vrouwelijke
planten, waaraan uiteindelijk de vele rode vruchtjes te
zien zijn. In de schaduw blijft het wat groener. Die
vruchtjes blijven tamelijk lang aan de planten zitten tot-
dat ze rijp zijn en afvallen. De wat lager blijvende planten
zijn meestal de mannetjes. Het is dus een tweehuizige
plant, net als de Schapenzuring. De andere zuringsoorten

zijn dat niet.
Bij de kleinere en teerdere mannelijke planten zie je aan
de tot 3 mm grote bloemen, met drie buitenste en drie
binnenste rood aangelopen bloemslippen, de zes meel-
draden hangen. De bloemdekbladen staan als een para-
pluutje boven de meeldraden en ze beschermen op die
manier de helmknoppen tegen de regendruppels. Als ze
hun stuifmeel kwijt zijn vallen de bloemen af en zijn de
mannelijke planten heel slecht te vinden in het gras.
Bij de vrouwelijke bloemen vallen aanvankelijk alleen de
stempels op, maar na de bloei blijven de roodkleurige
nootjes, ontstaan uit de bevruchte eicellen, nog behoor-
lijk lang aan de plant zitten. De drie binnenste bloemdek-
bladen zitten daar dan nog omheen, de zogenaamde
vruchtkleppen. Dat zijn dan de mooie roodachtige plui-
men in het grasland.
De bladeren van de bladrozet van de Veldzuring zijn ge-

steeld, maar langs de stengel zijn ze ongesteeld en zijn
de voetslippen stengelomvattend. Ze staan verspreid aan
de stengel en zijn aangehecht met een zogenaamd tuitje.
Dat is een vliezig omhulseltje wat ooit een paar steun-
blaadjes is geweest. De bladeren zijn gerekt-pijlvormig en
gaafrandig. Aan deze pijlvorm zou de soort zijn geslachts-
naam Rumex te danken hebben. Het Latijnse Rumex be-
tekent “werpspies”.
De Nederlandse naam zuring duidt op de zure smaak van
de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). Acetosa
duidt op hetzelfde want dat komt van het Latijnse acetum
(azijn).
Vanwege dat oxaalzuur wordt hij door het vee gemeden.
Maar de mens zit anders in elkaar. Soms wordt op een
stengel gekauwd omdat die als rabarber sappig en zurig
is. En hij is niet zo vezelig als de andere zuringsoorten. In
de keuken kunnen de blaadjes worden gebruikt voor sa-
lades, soepen en de bereiding van sauzen. Vandaar ook
de Franse naam Oseille domestique, zuring voor het huis-
houden. Hij wordt ook wel als toekruid bij Spinazie ge-
bruikt. Ook in de voorjaarssoepen was Veldzuring een be-
langrijk bestanddeel. In Duitsland eet men wel Veldzu-
ringsoep. In België wordt er wel Veldzuringstamppot ge-
geten. In “Paling in het groen” wordt ook zuring ver-
werkt.
In het oude Egypte werd Veldzuring samen met andere
zuringsoorten al gegeten. Ook in het oude Griekenland
was deze wilde groente geliefd. De antieke Romeinen
zetten Veldzuring tijdens feestmaaltijden op tafel. Deze
zure groente doet het vet beter verteren. In de Middel-
eeuwen had men daar bij ons de mosterd na de maaltijd
voor. In het Middellandse Zeegebied stond in de oudheid
veldzuring bekend om zijn eigenschap scheurbuik te ge-
nezen. De hedendaagse wetenschap bevestigt deze be-
vinding aangezien er veel vitamine C in veldzuring zit. In
de Middeleeuwen werd het hele veldzuringblad gebruikt
als verpakkingsmateriaal voor bijvoorbeeld roomboter.
De plant bevat veel ascorbinezuur. Hij staat vaak in de
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buurt van brandnetels, en heeft ongeveer dezelfde wer-
king als azijn bij een brandnetelsteek (evenals Hondsdraf
en Weegbree).
In de Heukels vind je zeer veel streeknamen, zoals:
Serel, Sorel, Sul, Surbledden, Surkel, Surken, Surpel, Sûr-
stàllen, Zoerblaar, Zoerke, Zoerstellen, Zoormoos, Zure,
Zurenk, Zurik, Zuringstokken, Zurink, Zurkel en Zuurling.
Oudere namen waren: Dokkeblaren, Dokkewortel, Sue-
rick, Suerckel, Suerkruyd, Sulckere, Surckel, Suyringh en
Zurinck. Maar de eerste twee (dokke) slaan waarschijnlijk
op Ridderzuring of Waterzuring.
Sulcker heeft waarschijnlijk de oudste rechten, want in de
“Herbarius in Dyetsche” van rond 1500 wordt hij al Sulker
en Acetosa genoemd. Deze Flora is vertaald uit het Latijn
en er bestaat ook een Duitse versie van een paar jaar
later. Het is de eerst geïllustreerde Flora in drukvorm.
Maar bijna niet te lezen vanwege de oudgothische letters.
De wat latere Herbaria hebben dat ook maar zijn iets dui-
delijker qua lettervorm.
Dodonaeus (1554) heeft het over Lapathum waartoe een
aantal geslachten behoren. De vierde is Surckele en dat
is de bij ons bekende Veldzuring.
In de uitgave van 1644 spreekt hij van het geslacht “Pa-
tich en Surckel” waartoe dan 8 soorten behoren, waaron-
der de “Surckel oft Zurinck”.
Daar staat dan: “Het vierde gheslacht is in 't Neder-

duytsch Surckel ende Zurinck gheheeten; in 't Hoogh-
duytsch Sauerampffer…” en nog in heel veel andere
talen.
Veldzuring is samen met andere zuringsoorten een be-
langrijke waardplant voor vuurvlinders en kevers als de
zuringsnuitkever.
De plant werd tegen talloze kwalen gebruikt, zowel in-
wendig als uitwendig. Het zou je zelfs bij inname immuun
maken tegen schorpioenengif.
 

- Advertentie -
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De systematiek van de kroonloze fuchsia's van Zuid-Amerika, deel 4
FUCHSIA  Sect. HEMSLEYELLA (ONAGRACEAE) (Paul Berry)
(Vertaling: Herman de Graaff; bewerkt en geïllustreerd door Gerard Rosema)

Bladeren.
 
Fundamentele verschillen in bladstand, bladvorm en blad-
houdbaarheid zijn bij de species van de sectie Hemsleyel-
la te vinden.
Eén groep, vermoedelijk de primitiefste in het geslacht en
de sectie, heeft bladeren die tegen-overstaand of in kran-
sen van drie staan met een gemiddelde lengte van 3-10
cm bij 2-5 cm. Met korte bladstelen (meestal 5-25 mm).
Met een ovaal tot elliptisch ovale vorm, en is slechts licht
tot gemiddeld bladverliezend. Een meer geëvolueerde
groep binnen de sectie Hemsleyella is steeds seizoenge-
richt en de soorten hebben de neiging in het droge sei-
zoen te bloeien als het blad is afgevallen. Bij sommige
soorten als F. insignis en F. nana komt het blad dan prac-
tisch niet voor, evenwel bij soorten waar het blad aanwe-
zig is als F. apetala, F. chloroloba en F. garleppiana is het
een verspreide bladstand 5-14 cm bij 2-7 cm. Met lange
bladstelen van 15-70 mm en smal tot breed ovaal van
vorm met een hartvormige basis en typisch spits-toelo-
pende top.
De nog overblijvende soorten als F. pilaloensis,
F. salicifolia  en F. tunariensis zijn intermediair ten op-
zichte van de beschreven groepen.
 
Knolontwikkeling.
 
Buiten de sectie Hemsleyella is bij fuchsia’s de aanwezig-
heid van knollen slechts bekend bij 2 species van de sec-
tie Ellobium, die in principe tussen stenen groeien of epi-
fytisch zijn. Op dezelfde manier vind je in de sectie
Hemsleyella sterke ontwikkeling van knollen bij die spe-
cies die het duidelijkst epifytisch zijn of tussen stenen
groeien als F. apetala, F. garleppiana en F. inflata, die
dragen cylindrische knollen, die vaak tussen de stenen
groeien of zelfs boven de grond uitsteken. De knollen van
F. chloroloba zijn kleiner en meer bolvormig dan die van
de eerder genoemde soorten.
Over het algemeen spreidt de meest seizoengebonden
soort met de duidelijkste bladval tijdens de droogte de
sterkste knolontwikkeling ten toon. Aan de andere kant
houden de meeste species met tegenoverstaand over het
algemeen elliptisch blad en in de grond wortelend hun
blad het hele jaar door.
Deze species zoals F. membranacea, F. tillettiana en
F. huanucoensis tonen slechts een geringe neiging tot
knolontwikkeling. In plaats daarvan komen soms wel ver-
dikte kronkelige stengels voor die de plant een redelijke
mogelijkheid geven voor het opslaan van water en voed-
sel (de knolvorming bij F. pachyrrhizza werd door de
schrijver buiten beschouwing gelaten (vertaler)).

 
Bloeikenmerken.
 
Hemsleyella is de enige sectie die wordt gekarakteriseerd
door de afwezigheid van kroonbladen bij alle species. De
enige andere species zonder kroon is F. procumbens 

F. procumbens heeft ook geen kroon              foto: Dominicus 
                                                                          Bergsma

(sectie Procumbentes) ofschoon soorten van de secties
Skinnera en Ellobium sterk de neiging hebben hun kroon-
bladen te reduceren. De lengte en vorm van de bloem-
buis gelden als een belangrijk kenmerk binnen de sectie
Hemsleyella. F. cestroides heeft bloembuizen van 18-20
mm. lang en F. nana van 21-31 mm, terwijl bloembuizen
van 140 mm bekend zijn bij F. apetala en F. garleppiana.
Met uitzondering van F. apetala komt er slechts een ge-
ringe variatie voor in bloembuislengten binnen de spe-
cies; bij sommige van de species met lange bloembuizen
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kunnen de lagere metingen worden toegeschreven aan
het meten van jonge bloemen waarvan de kelkbladen
waren geopend door verdroging. Bij F. apetala werden
twee verschillende bloembuislengtes gevonden, met die
van 10-16 cm en die met bloembuizen van 4-8 cm. Hoe-
wel slechts twee vondsten met tussenliggende lengten
werden gedaan, mag door de geringe hoeveelheid mate-
riaal en de grote overeenkomst in stengel-, blad- en be-
haringseigenschappen in planten met verschillende
bloembuislengte, onderverdeling van F. apetala in twee
groepen voorlopig worden uitgesloten.
 
Binnen de sectie Hemsleyella geeft een vloeiend ringtype
honingklier vorm aan het onderste deel van de bloem-
buis. De honingklier is vergelijkbaar met die bij de secties
Skinnera en Ellobium zijn gevonden. Het zorgt er ge-
woonlijk voor dat de bloembuis er aan de basis bolvormig
uitziet, een omstandigheid die ook min of meer het effect
heeft van een vernauwing boven de honingklier. De af-
meting van het basale bolvormige gedeelte van de
bloembuis verschilt bij de verschillende species, maar bij
allemaal heeft het de functie van een nectarreservoir.
Haren aan de binnenkant van de bloembuis zijn gewoon-
lijk afwezig in het onderste deel maar na de vernauwing
treden ze op en zorgen er voor det de nectar niet omlaag
vloeit uit de bloembuis.
 
Buitengewoon grote nectarreservoirs en sterke bloem-
buisvernauwingen zijn bekend van F. inflata en
F. chloroloba. De vergroeiing aan de basis van de kelkbla-
den is karakteristiek voor alle species van de sectie
Hemsleyella en is verder alleen binnen het geslacht aan-

F. inflata: Let op de sterke insnoering van de bloembuis.
                                                        Foto: Tiny van de Sande

F. pilaloensis met zijn typische witroze bloemen                       
                                                                   Foto: onbekend

getroffen bij de sectie Quelusia. De mate van verbinding
net als de vorm van de kelkbladen bepalen voor een
groot deel hoe ver de kroonbladen spreiden of hoe ver ze
bij de open bloem zijn teruggeslagen. Sterk teruggesla-
gen kelkbladen zijn te vinden bij F. tillettiana. F. insignis,
F. huanucoensis en F. juntasensis  waar ze typisch lang
en smal zijn. De kelkbladen van de meeste andere spe-
cies zijn gemiddeld spreidend bij de open bloem.
 
Bloemkleur is een belangrijk kenmerk bij de sectie, maar
gaat meestal verloren bij gedroogd materiaal. Meestal
verschilt de kleur van de bloembuis van die van de kelk-
bladen, die meestal groenachtig worden naar de top. Bij
F. chloroloba bestaat een buitengewoon indrukwekkend
contrast tussen de glanzend oranje bloembuis en de pa-
pegaaigroene kelkbladen, de kleur gaat echter minder
abrupt over in die van de bloembuis. Bleek roze bloem-
buizen zien we bij zowel F. garleppiana als F. pilaloensis.
Andere karakteristieke kleuren van de bloembuis  zijn
roodpurper (F. nana), kersrood (F. tillettiana) en mauve
tot lavendel (F. juntasensis en F. cestroides).
 
Wordt vervolgd.
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Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

Botanische groep
 
Zaterdag 7 september is de laatste vergadering van dit jaar geweest bij de secretaris van de groep, Henk Hoefakker.
Het was een druk bezochte vergadering waar veel plantmateriaal werd uitgewisseld.
Interessant waren ook de zaailingen van onder andere Fuchsia mathewsii, uit zaad afkomstig uit San Francisco.
Voor volgend jaar staan 2 vergaderingen gepland:
23 mei 2020 bij Kwekerij Zeelenberg.
5 september 2020 bij Jan de Groot.
 
BCK
 
Dit jaar waren er 2 keuringen met in totaal 19 inzendingen. Acht planten werden genomineerd. In de volgende Fuch-
siana zullen de foto's en gegevens van de genomineerden worden gepubliceerd.
 
De evaluatie van de keuringen van afgelopen seizoen zal zaterdag 23 november plaatsvinden in Dongen bij Kwekerij
Zeelenberg. Tijd: 10.30 uur.
Adres: Fazantenweg 8, 5106 RC Dongen (NB).
U wordt verzocht zelf uw lunchpakket mee te nemen.
 
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De volgende vergadering staat gepland op 12 oktober bij Arie de Graaf in Noord-Holland.
Adres: Waterral 8, 1721 DX Broek op Langedijk. Tijd: 11.00 uur.
U wordt verzocht zich bij verhindering tijdig af te melden bij Sierd Zijlstra: tel. 0348-418644 of
per e-mail: s.zijlstra170@upcmail.nl.

Fuchsiagalmijt
 
Beste fuchsialiefhebber,
 
Helaas zijn er de afgelopen tijd weer enkele meldingen
van leden bij ons binnengekomen over het vermoeden
dat zij de fuchsiagalmijt in hun fuchsia’s hadden.
Wij hebben de NVWA hiervan op de hoogte gesteld en zij
hebben dit vermoeden bevestigd.
Hierop is er een plan van aanpak gemaakt.
Het kwam er op neer dat alle planten geruimd moesten
worden en de wortelstronken 30 cm diep moesten wor-
den begraven. Dit is bij beide leden zo afgesproken en
uitgevoerd.
We zijn verheugd dat deze leden zo alert zijn geweest om
dit bij ons te melden omdat we op deze manier snel kun-
nen ingrijpen en misschien een echte uitbraak kunnen
voorkomen.
Dit keer betrof het twee leden uit de regio West-Brabant
waar ook al in het verleden de fuchsiagalmijt is aange-
troffen.
Omdat ook Kwekerij Zeelenberg in deze regio ligt heeft
de NVWA hier, net als bij de vorige uitbraak, een grondi-
ge inspectie op deze kwekerij uitgevoerd en in beide ge-
vallen is niets aangetroffen. We mogen dan ook aanne-
men dat de uitbraak niet bij deze kwekerij vandaan komt.
Mocht u verdachte planten in uw tuin aantreffen meldt u
dit dan direct bij ons zodat wij de NVWA kunnen inscha-

Typische symptomen van de fuchsiagalmijt

kelen. Wij hebben een korte lijn naar de NVWA zodat zij
snel kunnen onderzoeken of u ook echt de fuchsiagalmijt
in uw fuchsia's heeft en u advies kunnen geven over wat
u moet doen om verspreiding te voorkomen.
Laten we met elkaar proberen deze plaag in toom te hou-
den zodat we ook in de toekomst van onze fuchsia’s kun-
nen blijven genieten.
 
Jan de Groot, voorzitter UTC, tel. 0525-682564.
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'Camphuys'                                                  Foto: onbekend

'Siberoet', een bijzondere kruising: F. apetala x F. obconica
                                                              Foto: Irene de Boer

De (fuchsia-) Straten van Jan de Boer
(Tekst overgenomen uit UTC-nummer 31, december 2002

Vervolg naamgeving van mijn nieuwe cultivars.
 
Het gaat dus over fuchsia's die naar schepen zijn ge-
noemd.
De Siberoet bijvoorbeeld was een vaartuig dat als vaar-
gebied de volgende landen had: India, Oost-Pakistan,
Maleisië, Singapore, Thailand, Indonesië en Timor. Het
schip voer vooral op piepkleine haventjes in deze landen.
In plaatsen als Sampit in Zuid-Borneo werden veel pak-
ken rotan geladen. Dat werd gedaan met een lange reeks
bootwerkers, die via een loopplank op het voorschip aan
boord kwamen met een pak rotan op de schouders. Deze
pakken werden op de juiste plek in het ruim gegooid en
de mannen verlieten het schip weer via het achterschip.
Wel een groot verschil met de huidige methode van sche-
pen beladen. Dit schip werd in 1967 in Singapore ver-
kocht; het was te oud geworden.
 
Mijn volgende schip was de Camphuys, waarop ik in Koe-
weit aan boord zou gaan. Volgens mij had ik een visum
nodig, doch volgens het agentschap in Singapore zou
onze agent aldaar het samen met de KLM "wel even re-
gelen". Daar kwam echter niets van terecht, want het
was vlak voordat de "juni oorlog" rond Israël uitbrak. Bij
aankomst in Koeweit werd ik, zonder visum, natuurlijk
streng verhoord en het land niet binnen gelaten. Het
KLM-vliegtuig dat me daar vanuit Singapore had gebracht
was echter al weg en de volgende ochtend werd ik het
land uitgewezen en op een vliegtuig naar Basra gezet. Na
een schitterende tocht, waarbij we zeer laag over de
woestijn vlogen, kwamen we in Basra aan en werd ik
onder toezicht van gewapende soldaten naar de
Camphuys gebracht. Deze mensen hebben me scherp in
de gaten gehouden tot het schip vertrok. Daarna was ik
gewoon een opvarende en heb ik nooit meer moeilijkhe-
den in dat gebied gehad.
 
Op de Straat Magelhaen voeren we (ik denk in 1959) van
Argentinië naar Kaapstad toen we kort voor aankomst al-
daar in een kwaadaardige storm terecht kwamen, waarbij
een paar vaten zuivere eucalyptusolie kapot sloegen. De
stank was in de hele haven te merken. Het gevolg was
dat een journaliste van een of andere krant aan boord
kwam om met de kapitein daarover te praten. Omdat
deze mevrouw er nog al aantrekkelijk uitzag vond de ka-
pitein dat hij maar eens wat bijzonders moest vertellen.
Dat werd het verhaal dat we die nacht de "Vliegende Hol-
lander" hadden gezien. De gevolgen waren voor de kapi-
tein niet zo goed, want het verhaal ging de hele wereld
rond en de rederij was daar zeer ontstemd over!
 
Jan de Boer.
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Regiobladen en regionieuws 

'Bell’nproaties' (Regio 03, Drenthe) nr. 3: "In mijn tuin" door Petra Rundervoort. Verslag open tuinentocht in Fries-
land. Verslag keuring mooiste fuchsia op 24 augustus 2019. Verslag van de busreis op 17 juli 2019. Programma voor
de najaarsbijeenkomst op 5 oktober in de Koekoekshof in Elp.
 
'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender 2019/2020. In Memoriam de heer Jan
Schiphorst. Verslag stand op "Dier & Tuin Fair" op Hemelvaartsdag. Ledenbijeenkomst op 30 september 2019 met
een lezing over wilde orchideeën en een ledenbijeenkomst op 11 november 2019 met een lezing over de geschiedenis
van de Dinkel. Verslag busreis op 29 juni 2019. Beukenblad.... wat kunnen we hiermee? Knoflook tegen slakken en
kevers. Roest is een heel vervelende schimmelziekte. 
 
'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 3: Jaarprogramma 2019. Verslag onderlinge plantenkeuring op 17
augustus 2019. Voor u gelezen artikel "Investeren in de toekomst" van Hans van Aspert.
 
'Fuchsia Weelde' (Regio 09, Noord-Holland Noord) nr. 4: Verslag bijeenkomst 18 mei 2019. Koken met Leo. Knof-
look tegen slakken en kevers. Activiteitenkalender 2019.
 
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 5: Agenda 2019 en 2020. Uitnodiging regiobijeenkomst op 7
september 2019. Verslag van de Vriendendag en landelijke wedstrijden op 13 juli 2019. Verslag met foto's van het be-
zoek aan de Passiflorahoeve op 27 juli 2019. Tien planten met mooie kleuren in de herfst. "On"kruiden 52 Papaver
rhoeas L.: Grote klaproos. Vogels deel 35 Goudvink (Pyrrhula pyrrhula). Open tuin fam. Muit. Veredelresultaten van
Hans van Aspert "Jaspers Sprietje".
 
'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 4: Activiteiten 2019/2020. Verslag dagtocht op 27 juli 2019 naar
Leiden. Uitnodiging ledenbijeenkomst 14 september 2019. Succes met mijn fuchsia's! Hoe doe ik dat? Deel 7. Verslag
Open Tuinendag 4 augustus 2019.
 
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 4 en 5: Activiteitenkalender 2019 - 2020. Programma en verslag
van de busreis op 3 augustus 2019. Verslag hanging baskets maken op 15 mei 2019. Verslag stekkenmarkt op 11 mei
2019. Notulen algemene ledenvergadering op 23 maart 2019.
 
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 38: Verslag met foto's van de busreis op 3 augustus 2019. Stekkenkeuring op
31 augustus 2019 bij de fam. van Eijk in Nootdorp. Op 5 oktober 2019 deelname van de regio aan de ruilbeurs van
Groei & Bloei.
 
'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Activiteiten 2019 - 2020. Uitnodiging najaarsbijeenkomst op 14 september
2019 met lezing door de heer Lou Megens over "Het raadselachtige leven van vogels". Verslag open tuin en barbecue
op 20 juli 2019 bij de fam. Van Vliet. Verslag busreis op 3 augustus 2019 met regio 17.
 
'Peel- en Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 4: Bezoek Jochumshof tijdens
de tweede contactmorgen op zaterdag 7 september 2019. Verslag open tuin bij Toos en Nan Croughs op 30 juni
2019. Verslag busreis 17 augustus 2019 naar de Passiflorahoeve in Harskamp en het Airborne Museum Hartenstein in
Oosterbeek.

Kalender

Oktober 2019
 
05    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
05    Regio 06, Oost Gelderland. Inloopochtend.
05    Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
05    Regio 24, Midden-Brabant. Najaarsbijeenkomst bij fam. Smits in Udenhout.
12    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Snoeimiddag.
14    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
21    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
26    Regio 06, Oost Gelderland. Bingomiddag.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
26    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.

30 NKvF



 
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.
09    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
11    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
23    Regio 07, Veluwe. Stamppottenbuffet.
 
December 2019
 
14    Regio 06, Oost Gelderland. Kerstmiddag.
 
Januari 2020
 
10    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
11    Regio 08, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 09, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsreceptie.
11    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 11, Noord-Holland Midden. Nieuwjaarsreceptie.
11    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsreceptie.
13    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst
 
Februari 2020
 
01    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst.
 
Maart 2020
 
09    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
07    Regio 08, Zuid-Gelre. Jaarvergadering (met verkoop van wedstrijdstekken).
14    Regio 09, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
14    Regio 11, Noord-Holland Midden. Jaarvergadering.
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering (met verkoop van wedstrijdstekken).
 
April 2020
 
25    Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitje.
 
Mei 2020
 
02    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
09    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
13    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst voor zomervakantie en stekken uitdelen.
 
Juli 2020
 
18    Regio 11, Noord-Holland Midden. Dagtocht.
 
September 2020
 
05    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
19    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.
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'Gerrit van Veen' Foto: Jos Wagemans


