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Uitnodiging… 
 

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

 

JAARVERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 4 april 2020. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes (www.huisvaneemnes.nl). 

 

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

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

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

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

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

Voor niet-leden is deze vergadering echter niet toegankelijk. 

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

 

Let op! 

De leden uit de regio’s die de vergadering willen  

bijwonen en in aanmerking willen komen voor een lunch  

moeten zich wel uiterlijk één week voor de vergadering  

bij de secretaris van de NKvF opgeven. 

Aan iedere bezoeker zal een fuchsiastek worden uitgereikt. 
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                                                                                  Let op!
                                              De adresdrager van deze Fuchsiana is uw ledenpas.

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het APRIL-NUMMER van 2020 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijk woens-dag 4 maart 2020 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Waddinxveen
of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.
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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,

Het jaar 2020 is nu een maandje oud, en dit jaar is voor mij een bijzonder jaar. Ik ben name-
lijk in 1950 geboren, en als jongetje van 7 jaar (zie foto rechts) dacht
ik toen wel eens: in het jaar 2000 ben ik 50. Wat in mijn gedachten
heel erg oud was. Toen kwam het jaar 2000 en ik werd 50, mijn ge-
dachten gingen naar het jaar 2020, en dat is nu. Deze maand word ik
70. Een voorstelling maken voor de volgende periode doe ik maar niet.
Want de tijd zal het leren wat er komt en ik hoop er maar het beste
van.

 
Op zondag 5 januari hadden we bij onze regio 28 de nieuwjaarsbijeenkomst. Ook bij deze bij-
eenkomst zie je dat het ledenaantal dat hieraan gehoor wil geven zeer dalende is. Als ik kijk
naar 2015: toen hadden we nog 60 belangstellenden. Dit aantal is in 2020 gedaald naar 37
personen. Terwijl het bestuur er alles aan doet om de aanwezigen een zo prettig mogelijke
middag te bezorgen, onder andere door middel van de nodige hapjes te serveren. Ook had-
den we deze middag twee buuttereedners (tonpraters) uitgenodigd om de aanwezigen te ver-
maken. Na afloop hoor je van iedereen dat het erg gezellig was. Daarom wil ik toch graag een oproep doen aan ieder
lid van welke regio dan ook: probeer de evenementen, georganiseerd door uw regio, te bezoeken. Om daardoor de
binding met uw regio en de leden in stand te houden, want het zou jammer zijn als deze contacten verloren gaan.
 
Nu, in februari, staan we aan het begin van een nieuw fuchsiaseizoen. Volgende maand beginnen we weer te stek-
ken, en een maandje later gaan we onze fuchsia’s weer oppotten. En kunnen dan hun vertrouwde plekje in de tuin
weer innemen. En dan maar hopen dat we dit jaar een normale zomer krijgen want de twee laatste jaren was het
voor de fuchsia's veel te warm. Zelfs onder de parasols stonden onze planten nog te verbranden. We hopen er voor
dit jaar maar het beste van.
 
Graag wil ik de hoop uitspreken dat het jaar 2020 voor ons allen mag brengen wat we wensen.
 
Cor van Empel.

'Cherry'                                                                                                                                                     Foto: Sjaak Loef
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Van de redactie
Het is een beetje een slappe tijd zo na de feestdagen. Er
zijn geen bijzondere happenings en als je geen verjaarda-
gen hebt in de familie, zoals ik, valt het sociale leven ook
een beetje stil.
Wat doen we dan in deze tijd? Aan de fuchsia's valt niet
veel te beleven, die staan op zolder, in de koude of
warme kas of zijn ingekuild.
We kunnen misschien naar de vakantiebeurs gaan en een
vakantie boeken naar Madeira. Naar de zon en naar de
bloemen. We kunnen ook een legpuzzel leggen of een
boek lezen.
 
Buiten is het grijs, de winter wil maar niet komen en de
planten buiten lijken daardoor geheel van slag. Maar er
zit wel leven in! De toverhazelaar staat al weer volop in
bloei, en mocht de winter toch nog komen, februari is
meestal de koudste maand, dan trekt hij zijn bloemblaad-
jes weer in om bij mooi weer en wat hogere temperatu-
ren zijn pracht weer te laten zien; hij heet niet voor niets
toverhazelaar.

 
Maar er is nog meer te zien buiten: de helleborussen
bloeien, en zelfs de sneeuwklokken en sommige narcis-
sen. Andere bolgewassen laten door hun groene neuzen
zien dat ze er ook aan zitten te komen.
Binnen maken we het gezellig. Nu de kerstboom is opge-
ruimd zetten we daarvoor in de plaats een bosje tulpen,
narcissen of geurende hyacinten neer. Ook bloeien er een
aantal amaryllissen.
In de tussentijd zit de redactie niet stil. In deze stille tijd
is er sowieso weinig kopij, dus vaak een dunne Fuchsia-
na. Bijna werden we geconfronteerd met het wegvallen
van de binnenpagina's door ziekte van Herman de Graaff,
onze hofleverancier van kopij!! Dan hadden we echt met
onze handen in het haar gezeten. Gelukkig heeft hij toch
nog kans gezien de foto's van de midden-pagina's van
zijn deskundig commentaar te voorzien. Herman
bedankt!

We zijn trouwens ook blij met de bijdrage van regio 1 en
van Joke Koek.
 
Maar we waren al een beetje voorbereid op wat weinig
bijdragen.
Zo hadden we verschillende nieuwe rubriekjes bedacht.
Een puzzelrubriekje bijvoorbeeld, een ideetje van Jan de
Groot, zie pagina 27. Of een rubriek: Nieuws uit het bui-
tenland.
Omdat we wel vaker te maken hebben met een tekort
aan kopij zullen we vanaf nu een aantal bekende kuip-
planten voor het voetlicht brengen. Dit keer over
siergembers, een prachtige, niet al te lastige kuipplant.
Via contact met de Nederlandse Kuipplantenvereniging
mogen wij gebruik maken van een aantal van hun artike-
len voor plaatsing in de Fuchsiana. We hopen dat u dat
een goed idee vindt en dat uw favoriete kuipplant ook
een keer voorbij komt.
 
En nu ik weer naar buiten kijk, nog steeds grijs en druile-
rig en met 11 graden al voorjaarsachtig, kan ik de nei-
ging om weer te gaan zaaien voor het nieuwe seizoen
nauwelijks onderdrukken; nog even een maandje geduld.
 
Ik wens iedereen een mooi en lang voorjaar toe, veel
leesplezier en een rijkbloeiend fuchsiajaar.
 
Gerard Rosema
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FUCHSIAGALMIJT:  Nieuwe Europese regelgeving!

Aantasting fuchsiagalmijt; let op de beharing!

De afgelopen jaren hebben we aardig wat meldingen bin-
nengekregen van leden die meenden fuchsiagalmijt in
hun planten te hebben. Meestal was dat een juiste
diagnose met alle gevolgen van dien. Hele fuchsia-collec-
ties werden door de NVWA geruimd. Heel sneu voor
mensen, die oude fuchsia's, waar ze vaak emotioneel aan
gehecht waren, moesten afstaan.
 
Door nieuwe Europese regelgeving is de status van de
fuchsiagalmijt sinds 14 december 2019 veranderd!
Daarvóór was de fuchsiagalmijt een Q-organisme, een
quarantaine-organisme. Dat betekende dat geen toleran-
tie geaccepteerd werd in het plantmateriaal dat wordt
verplaatst (het plantmateriaal moet vrij zijn van het onge-
dierte). Maatregelen voor Q-organismen zoals uitsluiting,
uitroeiing, insluiting, hebben tot doel onaanvaardbare
economische, ecologische en sociale effecten als gevolg
van de introductie en/of verspreiding van deze plagen te
voorkomen.
 
Nu wordt de galmijt ingedeeld bij de zogenaamde RNQP's
(= Regulated Non-Quarantine Pests). Het concept van
Regulated Non-Quarantine Pest (RNQP) is geïntroduceerd
in de herziene tekst van het FAO International Plant Pro-
tection Convention (IPPC) dat in 1997 is goedgekeurd.
 Wat betekent dit allemaal?
 
Dat betekent dat een bepaald niveau van plaaginsecten
kan worden getolereerd.
Toezichthouders (NVWA) hoeven geen uitroeiings-maatregelen te nemen voor deze organismen.
Ook komen er geen maatregelen als op een bedrijf
fuchsiagalmijt wordt aangetroffen. Wel geldt dat het
plantmateriaal moet voldoen aan specifieke eisen die
waarborgen dat de RNQP's niet op de planten aanwezig
zijn. Of dat - als de wettelijke eisen dit toelaten - de be-
smettingsgraad onder een vastgesteld niveau ligt
(dit laatste geldt voor bedrijven, die stekken exporteren).
 Wat betekent één en ander voor defuchsialiefhebber?
 
Eerst het positieve nieuws: als er fuchsiagalmijt in onze
fuchsia's wordt aangetroffen hoeft dat niet meer te wor-
den gemeld aan de NVWA. Bovendien hoeven de zieke
planten niet meer te worden geruimd.
Ook de fuchsiakwekers hoeven niet bang te zijn dat er
door de NVWA maatregelen worden genomen indien de
galmijt op hun bedrijf wordt aangetroffen (misschien dat
er nog wel regels komen waaraan kwekers moeten vol-
doen indien ze stekken naar het buitenland exporteren).
 
De vraag is of we wel blij moeten zijn met deze milde op-
stelling van de overheid/Europese Unie.
 
Ik denk het niet. Ik denk dat de verspreiding van de

fuchsiagalmijt in Nederland sterk in de hand wordt ge-
werkt en snel zal toenemen. Dat betekent dat we, net als
in Amerika, Frankrijk en Engeland waar de overheid al
jaren niets tegen deze plaag doet, er mee moeten zien te
leven!
 Hoe ziet dat er dan uit?
 
Allereerst willen wij u dringend vragen om, als u denkt
dat u fuchsia-galmijt op één of meer planten heeft, datwel aan ons te melden. Wij als vereniging zullen u dan
zo goed mogelijk adviseren welke maatregelen u het best
kunt nemen. Zo kunnen we samen proberen de versprei-
ding toch zoveel mogelijk te beperken.
In één van de volgende Fuchsiana's komen we zeker op
deze materie terug.
 
Gerard Rosema
 

Ernstige aantasting fuchsiagalmijt
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 Het bijenvolk. 
 
Bijen zijn bijzondere en vooral nuttige beestjes. Bij één op de drie dingen die op uw bord liggen heeft de bij een rol
gespeeld. Tijdens het verzamelen van nectar uit de bloemen die de bij bezoekt komen er stuifmeelkorrels van ‘man-
nelijke’ planten en bloemen op zijn rug die daarna blijven kleven op de stamper van de ‘vrouwelijke’ bloem of plant
waar de bij zijn nectar haalt. Dit heet bestuiving. Zonder bijen geen appels, peren of komkommers.
Bijen wonen in een nest. Dat bouwen ze in holle bomen of in een bijenkorf. En veel bijen wonen in een ‘kast’ van een
imker. Een imker is iemand die bijen houdt voor de honing.
Een bijenvolk is een grote familie waarin iedereen een taak heeft. Een volk bestaat uit één koningin, darren en dui-
zenden werksters. De koningin legt de eitjes. De darren, dit zijn de mannelijke bijen, bevruchten de koningin. De

werksters doen de rest. Zij bouwen het nest, voeden de jonge larven, verzamelen
nectar en maken de honing (dit doen alleen honingbijen). De werksters trekken erop
uit om te foerageren en zuigen tijdens deze tripjes nectar uit bloemen. Dit wordt op-
geslagen in de honingmaag of crop. De werksters blijven nectar verzamelen totdat de
honingmaag vol is. Als ze terug in de honingraat zijn, wordt de nectar omhoog ge-
haald uit de honingmaag en wordt het in de bek van een andere werkster gedepo-
neerd. Dit gaat zo’n 50 keer op en neer, waarbij steeds een beetje speeksel – ook
wel secreet genoemd – toegevoegd wordt. Door de toevoeging van speeksel komen
er extra enzymen bij de nectar terecht. Uiteindelijk wordt de honing in een honing-
raat gedeponeerd. De honing is nu nog te vochtig, maar door speciaal vleugel ge-

klapper wordt dit vocht uit de honing onttrokken. Als de honing de juiste dikte heeft, wordt de honingraat met was-
dekseltjes verzegeld. De jonge larven worden met honing gevoed maar het is ook hun voeding voor de winter. Bijen
die in kasten wonen worden door de imker in de winter gevoerd met suikerwater.
De laatste jaren gaat het slecht met de bij. Er wordt veel gif gebruikt in de landbouw en dat gif komt ook op de bloe-
men terecht waarvan de bijen "eten". Doordat de bijen dit gif binnen krijgen worden ze sneller ziek. Ook raken ze
door het gif verward zodat ze de weg naar hun eigen nest niet meer weten.
Daarnaast is het voor bijen steeds moeilijker om genoeg voedsel te vinden. De bijen raken uitgeput als ze te ver moe-
ten vliegen om bloemen te vinden. 
 Bestrijdingsmiddelen. 
 
Een van de grootste problemen in de landbouw is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit gif doodt onkruid of in-
secten die slecht zijn voor de gewassen die geteeld worden. Zoals bladluis en andere kleine insecten die zich voeden
met die gewassen. Al dat gif is slecht voor de natuur en dus ook voor onze eigen gezondheid.
Gif wordt niet alleen in de landbouw gebruikt. Zo wordt in veel plaatsen in Nederland het giftige bestrijdingsmiddel
‘Roundup’ gebruikt tegen onkruid in plantsoenen, op stoepen en zelfs schoolpleinen. Je kunt dit gif gewoon kopen bij
een tuincentrum om in je eigen tuin te gebruiken. Onbegrijpelijk, want in 'Roundup' zitten stoffen die heel slecht zijn
voor onze gezondheid, voor het milieu en de bijen.
 Mezensterfte: veel soorten gif in tuinen aanwezig. 
Een onderzoek in België van de Vogelbescherming toont aan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen leidt tot een
ernstige vervuiling van de leefomgeving van mens en milieu.

Uit het mezenonderzoek bleek dat
bij 95 nesten er tot 36 verschillende
bestrijdingsmiddelen werden terug-
gevonden in de dode mezen. Slechts
bij 4 nesten werden er geen bestrij-
dingsmiddelen gevonden.
Het betrof zowel middelen tegen in-
secten als middelen tegen planten
als schimmeldodende middelen.
Verontrustend is dat het middel DDT
dat vanaf 1974 is verboden in 90%
van de gevallen werd aangetroffen.

Hieruit blijkt hoe lang dit middel in het milieu aanwezig blijft.
Tussen de 10 verschillende insecticiden zit ook het middel 'Imidacloprid'. Dit is een Neonicotinoide insecten bestrij-
dingsmiddel dat ook zo giftig is voor bijen en gelukkig na een grote Europese petitie is verboden voor buitenteelten
sinds 2018. Ook diverse andere insecticiden die zijn aangetroffen zijn giftig voor bijen.
Dit onderzoek is een steekproef en uitgevoerd in België maar gezien het gebruik van de vele bestrijdingsmiddelen in

Het wel en wee van de bij
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de Nederlandse land- en tuinbouw is te verwachten dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is.
Dit toont nogmaals aan hoe het leefmilieu van mens en dier enorm is vervuild met vele bestrijdingsmiddelen en dat
streven naar een totale biologische teelt enorm belangrijk is.
 Samenwerken met de natuur. 
 
Boeren zouden de natuur niet moeten tegenwerken door met gif te spuiten. Ze zouden juist met de natuur moeten
samenwerken. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld bloemstroken langs de akker te zetten. Zo’n bloemstrook trekt insec-
ten zoals bijen, lieveheersbeestjes of wespen aan. Die insecten eten op hun beurt kleinere insecten die schadelijk zijn
voor de gewassen van de boer, zoals de bladluis.
 Maak van je tuin een bijenparadijs. 
 
Het makkelijkst om iets bij te dragen is natuurlijk om zelf je tuin of balkon te verrijken met planten die veel voedsel
voor bijen opleveren. In het algemeen geldt dat gevulde bloemen minder toegankelijk zijn voor bijen. Schermbloemen
trekken meestal juist wel veel insecten. Veel doorgekweekte vormen leveren minder (of zelfs geen) nectar dan botani-
sche vormen.
Naast allerlei fruitbomen hierbij een kleine greep uit onze favoriete bijenplanten:
 Krokus: voor een goede start van het seizoen zorgen krokusjes. Vrolijk voor de mens en voedsel voor de eerste bijen
die hun neus laten zien. De lente is pas echt begonnen als je ziet dat een bij of hommel de hele bloem laat schudden.
Om er vervolgens van top tot teen onder het stuifmeel weer uit te komen.
 Campanula: bijna alle varianten van deze makkelijke vaste plant zijn onweerstaanbare planten voor bijen en hom-
mels. De campanula portenschlagiana is een sterke en rijkbloeiende bodembedekker. Niet alleen vriendelijk voor
bijen, maar ook voor de tuinier. Hij doet het zonder veel verzorging prima in de volle grond, in potten en bakken, in
hangmandjes en op muurtjes. Bijna alle campanula’s die je in de winkel vindt zijn (licht) blauw. Er zijn wel (wat) an-
dere kleuren, maar dan moet je waarschijnlijk het internet afstruinen.
 Kruiden: heel veel keukenkruiden doen het (ook) heel goed als bijenplant. Rozemarijn, salie, tijm en bieslook bij-
voorbeeld. In de meeste gevallen gaat dat niet ten koste van de smaak. Een win-winsituatie dus. Wel hebben niet alle
kruiden nog zin om te bloeien als je er erg fanatiek van plukt. Met name van salie en tijm kom ik regelmatig sierlijke

vormen tegen. Die kun je op een
zonnig plekje laten groeien en bloei-
en, zoals in een zonnige geveltuin.
 Buddleja: de bekende vlinderstruik
is een van de populairste struiken
van Nederland. Terecht: er zijn veel
kleuren leverbaar, en met een beet-
je zorg bloeit hij de hele zomer.
Zoals de naam aangeeft is de vlin-
derstruik een echte vlindermagneet.
Bijen doen daar niet moeilijk over en
schuiven ook lekker aan. Op ver-
schillende plaatsen verwilderen
buddleja’s. Zelf zag ik er een bosje
van in de oude muren van Gent.
Deze neiging om voor zichzelf te be-
ginnen is in de VS aanleiding om al-
leen de verkoop van steriele varian-
ten toe te staan.

 Phacelia: deze eenjarige groenbemester heet in goed Nederlands “bijenvoer” en bloeit met blauwe bloemen. Mijn er-
varing is dat hier tientallen bijen op af komen. Je zaait hem op de plaats van bestemming. Helaas is het niet zo’n hele
fraaie plant, hij groeit nogal warrig. Vooral geschikt voor een ongebruikt hoekje in je tuin of een braakliggend stukje
openbare ruimte. Het zaad heb ik nog nooit bij een tuincentrum gezien, internet biedt ook hier uitkomst.
Let wel op de bloeiperiode zodat de bijen altijd voedsel hebben. Ook de volgende planten zijn echte bijenlokkers: he-
melsleutel, muurpeper, bergamotplant, kattenkruid, herfstaster, blauwe knoop en zilverkaars.
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Bijenhotel. 
 
Ook het maken van een onderkomen voor bijen is een goede bijdrage aan het behoud van de bij. Wilde bijen leven
vooral solitair. Ze hebben dus niet alleen voldoende voedsel nodig maar ook ruimte om te nestelen. Je kunt zelf heel
eenvoudig een bijenhotel maken en ze daarmee een veilig onderkomen geven. Zie de handleiding voor het bouwen
van een bijenhotel. Insectenhotels moeten op een zonnige plek worden opgehangen.
 Natuurlijke bestrijdingsmiddelen. 
 
Insectengif is niet alleen slecht voor de beestjes waar je last van hebt, maar ook voor de bijen en andere nuttige in-
secten. Gelukkig levert de natuur zelf een aantal bestrijdingsmiddelen waardoor de gifspuit overbodig is.
Afrikaantjes en lavendel jagen luizen weg en zijn dus ideaal voor onder de rozenstruik.
Heb je een groentetuin, maak dan slimme combinaties: wortel naast prei houdt de wormen weg en prei naast kool
houdt de vliegen weg.
Munt tussen je kool zorgt ervoor dat rupsen de kool niet opvreten. Knoflook, basilicum en ui houden allerlei insecten
weg.
 Vogels en andere beestjes. 
 
Vogels zoals de koolmees zijn kampioenen in het opeten van insecten. Hang een vogelhuisje op, zorg voor voldoende
voedsel zoals bessen en ze komen al snel luizen en andere vraatzuchtige beestjes verorberen. Ook lieveheersbeestjes
zijn nuttig want ze eten 100 tot 150 bladluizen per dag. Heb je last van slakken en grotere insecten, dan zijn kikkers,
padden en egels de beste bestrijders. Zorg voor voldoende donkere plekjes waar ze een nestje kunnen maken.
 Gifvrij spuiten. 
 
Een beproefd middel tegen luizen is een mengsel van groene zeep en spiritus. Meng 20 gram groene zeep (zonder
chemische bijvoegingen), 20 milliliter spiritus en 1 liter lauw water en spuit dit over de planten met een plantenspuit.

Ook brandnetelgier is effectief: meng 1,5 kilo jonge brandnetels met 10 liter water. Laat dit mengel twee weken staan
maar roer er af en toe wel in. Filter het daarna en spuit het mengsel regelmatig over de geplaagde planten.
 
Bronnen: Bijenstichting, Greenpeace, Wikipedia.                                                             Samenstelling: Ria Nauta
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Fuchsiafoto's gevraagd 

Bij de controle van de database (Cultivar Inventaris Lijst) riepen de foto’s bij de volgende 

fuchsia’s vragen op en van deze fuchsia’s hebben we de foto’s verwijderd. Graag willen we 

hiervan nieuwe foto’s aan de database toevoegen. 

Heeft u misschien foto’s van één of meer van onderstaande fuchsia’s, stuur deze dan s.v.p. 

op naar voorzitterutc@nkvf.nl zodat we deze weer kunnen toevoegen. 

 
Dutch Floretta 
Fabian Franck 
Faimmie James 
Fair Cop 
Fairest of the Fair 
Fairy 
Fairy Dancer 
Fairy Princess 
Fairy Queen 
Fakir 
Falklands 
Fancy Fair 
Fandango 
Farandole 
Fashion 
Felix Timmermans 
Femke Comperen 
Fenna 
Fenrother Fairy 
Festival 
 

 
Feuerwerk 
Fidelio 
Filgree 
Finney Gardens 
Fiona Pitt 
Fire Bird 
Firey Gem 
Fizzy Lizzy 
Flamingo 
Fleepie of Seased 
Flevo Star 
Flibustier 
Flirtation Waltz 
Flockske 
Flor Izel 
Floradora 
Florence Mary Abbot 
Florence May Joiner 
Florian 
Florida 
 

 
Florrie Bambridge 
Flying Saucer 
Föhnhimmel 
Foline 
Fonzy’s Babeloe 
Fonzy’s Flower 
Forget-Me-Not 
Formosa 
Fra Elbertus 
Fran 
Frances 
Frances Keizer 
Francis Magnard 
Francisca Haslinger 
Francois Boucher 
Francoise Bichon 
Frank E.Henry 
Frankie 
Frank-Marlyse 
Frans Boers 
 

 
Frans van Zon 
Franz Noszian 
Frau Alice Hoffmann  
Fred Bleijs 
Freundeskreis Leonberg 
Friday 
Fried Harms 
Frosted Amethyst 
Frosty 
Frosty Bell 
Fuchsglöckle 
Fuchsia Fan 
Fuchsia Fanfare 
Fuchsia Mike 
Fuchsiarama 
Fuchsienfreunden 
         Rhein-Ruhr 
Fulbrook Anniversary 
Fuller’s Pride 
Fulofun 
 

 - Advertentie -
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     HEDICHIUM  (Siergember)                              Auteur: Marijke Oppe*

INLEIDING.
 
Het geslacht Hedichium behoort tot de gemberfamilie,
Zingiberaceae. Ze komen voor in Azië, voornamelijk in de
Himalaya. Ook groeien er soorten in Thailand, Maleisië en
Indonesië.
Er zijn ongeveer 50 soorten en vele tientallen hybriden
bekend. Sommige soorten zijn redelijk winterhard, bij-
voorbeeld Hedichium densiflorum "Assam Orange", terwijl
andere warme kasplanten zijn, bv. Hedichium muluense
uit Borneo.
De meeste soorten groeien terrestrisch, er zijn ook enke-
le soorten zoals H. horsfieldii en H. cylindricum, die als
epifyten groeien.
Hedichium lijkt veel op gewone gember (Zingiber officina-
le), maar heeft veel spectaculairdere bloemen.
De geslachtsnaam Hedichium komt uit het Grieks: Hedy
betekent zoet en chium sneeuw (zoetgeurende witte
bloemen). In het Engels worden ze Gingerlilys genoemd.
Ze bezitten dikke vlezige rhizomen (wortelstokken) die
half aan de oppervlakte groeien. Bij sommige soorten
hebben de rhizomen een gemberachtige geur. De rhizo-
men zijn zeer sterk, geen enkele plastic pot of kuip blijft
rond, en terracotta-potten breken. In het voorjaar groeit
ze snel en vormt ze stengels met brede lintvormige bla-
deren. De stengels worden tussen de 60 cm en 2 meter
hoog, dit is afhankelijk van de soort. De bloemaren ont-
wikkelen zich aan het eind van de stengels; dit gebeurt
niet bij alle stengels van de plant. De bloeitijd valt meest-
al aan het eind van de zomer en in de herfst. Van sommi-
ge soorten is de geur niet sterk, dat zijn veelal de rood-
en oranjebloeiende soorten, terwijl andere soorten een
sterke tropische geur hebben; dit zijn de wit- en geel-
bloeiende soorten.

Hedichium gardnerianum                           Foto: Marijke Oppe

 VERZORGING.
 
Hedichiums zijn niet moeilijk te verzorgen. Ze hebben
een vrij zonnige plaats nodig, redelijk veel water en een
rijke goed afwaterende grond. De overwintering is heel
eenvoudig. Als de plant naar binnen moet snijd je de
stengels vlak boven de grond af en zet je de kuip of pot
op een vorstvrije plaats, dat kan gerust een garage zijn
of een zolder, want licht hebben ze dan niet nodig. Als je
voldoende ruimte hebt kun je ze ook licht overwinteren;
het blijven dan mooie groene planten; snij dan de uitge-
bloeide stengels die beginnen te verdorren af. Het schijnt
dat de planten uit deze afstervende stengels voedings-
stoffen terug halen, die weer ten goede komen aan nieu-
we scheuten. In het vroege voorjaar (maart/april) wor-
den de planten weer aan de groei gebracht door ze war-
mer te zetten en indien nodig te verpotten. Dit geldt al-
leen voor de soorten die koude kunnen verdragen. Tropi-
sche soorten overwinteren het best op een lichte plaats
met temperaturen van minimaal 15 graden.
Standaard potgrond is voldoende; bemest de planten in
het voorjaar.
Osmocote NPK 16-10-13 voldoet goed. Ongedierte of
ziektes komen niet of nauwelijks voor.
 Hedichium coccineum "Tara"                    Foto: Marijke Oppe
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VERMEERDERING.
 
Vermeerderen door het delen van de rhizomen is de ge-
makkelijkste en betrouwbaarste manier. Als je de plant in
het vroege voorjaar in verse aarde zet, kun je de rhizo-
men gemakkelijk delen en apart oppotten. Het is wel be-
langrijk dat er voldoende wortels aan het stuk rhizoom
zitten. Zaaien is ook mogelijk. Het is echter niet gemak-
kelijk om Hedichium uit zaad te kweken. De zaden verlie-
zen vrij snel hun kiemkracht en soms duurt het maanden
voordat ze kiemen.
Bij de roodbloeiende soort H. greenii vormen zich na de
bloei in de uitgebloeide aar complete jonge plantjes die,
als ze van de plant afvallen, gemakkelijk verder groeien.
Worden deze plantjes er eerder afgehaald dan wortelen
ze moeilijk. Het schijnt ook mogelijk om Hedichium te
stekken.
 
Waar te koop?
Planten zijn o.a. te koop bij:
Kwekerij Exoterra in Oldeberkoop, www.exoterra.nl.
Kwekerij de Groene Prins in Steenwijkerwold,
www.degroeneprins.nl.

Hedichium greenii                                     Foto: Marijke Oppe

 
* Marijke Oppe is redactielid van "de Parel", het vereni-
gingsblad van de Nederlandse Kuipplantenvereniging.

- Advertentie -
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Fuchsia’s in Aquarel – 112 Aat van Wijk

‘Hage Doornroosje’ Rijkers – NL 2016
Afstamming: 'Hage Nemo' x 'Jaspers Zuurstok’.
Fuchsia met fraaie afstaande enkele bloemen. De plant kan als struik gekweekt worden en is op z’n best in halfscha-
duw. Opvallend is de knop waarvan de punt zijwaarts gericht is. De kweker gebruikt de naam ‘Hage’ als ‘stalnaam’
voor zijn kweekproducten.
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'Bicentennial', Paskesen 1976 US. AFS nr. :1344
Afstamming niet gepubliceerd.

 
 
 
 
 
 
De winner van deze bijzondere cultivar, Edward Paskesen, introduceerde tot zijn overlijden in
 
1979, 21 voor een deel nog steeds zeer populaire fuchsia's, zoals 'Eternal Flame', 'Buttercup' en
 
'Hula Girl'. Net als veredelaars in Nederland in die tijd droomde hij van een geheel oranje
 
dubbelbloemige cultivar waar hij met 'Bicentennial' dicht bij kwam. Bij ons leidde die droom op
 
de eerste plaats tot de oprichting van de Veredelingsgroep. Dat het uiteindelijk in Nederland is
 
gelukt kwam door het feit dat we hier, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, oranjebloemige
 
species, in het bijzonder F. magdalenae, als kruisingsouder gebruikten, weliswaar samen met de
 
nog niet helemaal geslaagde Amerikaanse aanwinsten. 'Bicentennial' leverde zo 'WALZ
 
Mandoline' op en 'Applause'. En van Annebelle Stubbs uit 1978 'Golden Spade'. De naam
 
'Bicentennial, die wijst op een tweehonderdjarige herdenking, heeft niets te maken met fuchsia's
 
maar met "The American Bicentennial Year". 'Bicentennial' groeit van nature als een
 
zelfvertakkende halfhanger en vertoont de oranje kleur het mooist met een klein beetje zon. Te
 
veel zon, hitte en regen vindt deze cultivar niet prettig. De cultivar werd begrijpelijkerwijs als
 
zowel vrouwelijke als mannelijke ouder veelvuldig toegepast: oranje cultivars zijn nu eenmaal
 
gevraagd en door de recessieve kleur betrekkelijk zeldzaam.
 
 
 
 
 
 H.J. de Graaff.
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'Bicentennial' Foto: Sigrid van Schaik



'Flash' Foto: Sigrid van Schaik



'Flash', Hazard & Hazard 1930 US.   AFS nr.: ---
Afstamming onbekend, maar gezien de habitus van de plant
kan gedacht worden aan een kruising vanF. magellanica alba met F. fulgens. 
 
 
 
 
 
 
 
Hazard & Hazard staat voor de kwekerij van Hugh en Bessie Hazard in de Pacific Grove in
 
Californië. Beiden waren ze zeer actief als veredelaars vanaf 1923 en daarmee pioniers in de
 
Amerikaans fuchsialiefhebberij, ruim 40 jaar voordat bij ons de NKvF werd opgericht. Hun
 
fuchsiacollectie was één van de beste van die tijd. In hun catalogus van 1930 stonden 76
 
cultivars. In totaal introduceerden ze zelf, voordat Hugh in 1966 stierf, 70 nieuwigheden. 'Flash'
 
hoort tot de vroegste. Vermeldenswaardig is dat, terwijl wij bij Amerikaanse veredelingsproducten
 
denken aan grootbloemig en dubbel, in de begintijd in de Verenigde Staten ook enkele
 
kleinbloemigen zoals 'Flash' geïntroduceerd werden. Eén nog steeds opvallende introductie van
 
Hazard & Hazard is 'Other Fellow' door de zeldzame bloemkleur, die ik verder alleen zag bij
 
'Hidcote Beauty'. 'Flash' is een krachtige opgaande groeier, die spontaan vertakt. De plant kan
 
als winterharde in de border geplant worden. Door de mogelijkheid tot snelle groei blijft de bloei
 
dan wat achter. In de pot is een overvloedig bloeiende plant te kweken. Net als veel
 
kleinbloemigen is 'Flash' gevoelig voor spint. Deze aanwinst uit de vroege Amerikaanse
 
fuchsiageschiedenis wordt nog steeds gebruikt door veredelaars als ouderplant.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Product of Holland CCXXX
Een nieuw jaar en een nieuw decennium, wat zal dat ons
en onze fuchsia's brengen? Voor een opleving van onze
liefhebberij is het nog te vroeg, lijkt me. Tot die tijd moe-
ten we zien te handhaven. De fuchsia is nu eenmaal een
modeplant en echt niet alleen omdat de kleur "fuchsia"
een rol in de modewereld speelt.
Fuchsia's waren de grote mode in de tijd van de Engelse
koningin Victoria en haar regeerperiode duurde haast de
hele negentiende eeuw. Eigenlijk al voor de eerste we-
reldoorlog was de fuchsiamode voorbij, om zo'n twintig
jaar later weer voorzichtig op te krabbelen.
Wij Nederlanders deden aan die eerste modegril vrijwel
niet mee. Boze tongen beweren omdat er aan een zo ge-
makkelijk te vermeerderen plant als de fuchsia geen cent
te verdienen was. De tweede modegolf, die voor ons in
1965 begon met de oprichting van de NKvF, hebben we
aangegrepen om onze eerdere afwezigheid goed te
maken. We werden de grootste fuchsiavereniging van de
wereld en zorgden op technisch gebied, zoals veredeling,
voor vernieuwing. Maar helaas, ook de Nederlandse liefde
voor fuchsia's is aan mode onderhevig. Wat blijft er over
van alles wat we gepresteerd hebben voor een mogelijk
derde fuchsiagolf. Van de eerste uit de Victoriaanse tijd
bleven natuurlijk veel veredelingsproducten over, zelfs
met namen. Al herinner ik mij een uitspraak van John
Wright op een conferentie van Euro-Fuchsia, waarin hij
zich afvroeg hoe groot de kans was dat het juiste naam-
bordje zo'n honderd jaar bij een cultivar was blijven
staan.
Toch zijn veel cultivars uit de negentiende eeuw met
naam nog steeds in omloop, waarbij oude kwekerscatalo-
gi, die in hun beschrijvingen veel uitgebreider waren dan
de moderne, zeker geholpen hebben en daarbij vermoe-
delijk de "natte vinger". Verder waren er boeken en ge-
schriften. Ik herinner me er zelfs één uit Tsjecho-Slowa-
kije, waarvan veel werd verwacht. Al deze zaken hebben
geholpen om aan de fuchsiagolf van de twintigste eeuw
te beginnen. Nu kom ik weer bij de doos met de fuchsia-
erfenis van Lutz Bögemann.
Vroeger, toen we dachten dat de NKvF het eeuwige leven
had en we nog een verenigingsbibliotheek hadden, zou
de doos daar heen gegaan zijn. Maar een bibliotheek
hebben we niet meer. Een deel van het vele werk van
Peter Rijkoort is opgevangen door Sigrid van Schaik en zo
voorlopig in veiligheid. Veredelingsresultaten zijn, als het
goed is, in de Verenigde Staten geregistreerd en voor
zover ze weten te overleven aanwezig in nog bestaande
collecties. In Nederland is gelukkig veel gepubliceerd in
Fuchsiana en diverse boeken, waarbij zeker "Fuchsia's
hebben en houden”, "Het nieuwe Fuchsiahandboek" en
"Fuchsia's uit Nederland" genoemd mogen worden. In

verband met de "doos van Lutz" op de valreep een herin-
nering aan de ontwikkeling van auberginekleurige fuchsi-
a's, waarbij Lutz een belangrijke rol speelde. Tot onge-
veer 1970 was men, ook onder wetenschappers, over-
tuigd dat kruisingen tussen fuchsiaspecies uit Amerika
met species uit Nieuw-Zeeland onmogelijk waren, hoewel
beide groepen tot het zelfde geslacht Fuchsia hoorden.
 

'Foolke'                                                 Foto: Lutz Bögemann

Gedurende de evolutie zouden ze te ver uit elkaar ge-
groeid zijn. John Wright, die wetenschappelijk onderzoek
deed naar specieskruisingen, bewees met onder andere
'Whiteknights Amethyst' (1980) F. magellanica xF. excorticata en 'Whiteknights Ruby'(1977) F. triphylla xF. procumbens dat kruisingen wel mogelijk waren, zelfs
met fertiele nakomelingen. Zelf registreerde ik als eerste
aubergine fuchsia uit Nederland 'Highland Pipes' (1983)F. magdalenae x F. excorticata. Daarna introduceerde
Lutz 'Foolke' (F. excorticata x 'Ting-a-Ling') x (F. magella-nica alba x F. perscandens) in 1987. Dat was de eerste
"gewone" fuchsiacultivar met de nieuwe aubergine kleur.
 
Lisse, 1 januari 2020                                H.J. de Graaff.
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“On”kruiden, deel 22, Aegopodium podagraria: Zevenblad.

Zevenblad is een hele bekende of eigenlijk een hele be-
ruchte vaste plant uit de schermbloemenfamilie.
Het is een berucht onkruid omdat het kruipende, onder-
grondse uitlopers (rizomen) heeft en daardoor moeilijk
weg te halen is. Een enorme woekeraar dus. Ze zeggen
dat een beukenhaag een natuurlijke barrière kan vormen.
De plant groeit op beschaduwde plaatsen in heggen, tui-
nen, wegbermen op vochtige of bemeste grond.
Zevenblad wordt 60 tot 90 cm hoog. Hij heeft holle sten-
gels die gegroefd zijn. De bloemetjes zijn meestal wit,
maar soms enigszins roze en hebben een doorsnede van
1 mm. Er zijn vijf kroonblaadjes met naar binnen gekrul-
de punten. Zevenblad bloeit als samengesteld scherm
met 12 tot 20 stralen en er zijn geen omwindsels. De
bloeitijd is van mei tot augustus.
De bladeren hebben een drietallige top en twee tweetalli-
ge zijblaadjes onderaan, vandaar dus zevenblad. Maar in
sommige streken wordt hij ook wel drieblad genoemd. De
onderste tweetallige blaadjes zijn ook wel drietallig. Dan
heb je er drie keer drie, vandaar drieblad.
De geslachtsnaam is samengesteld uit aigos = geit, en
podion = pootje of voetje. Dus geitenpootje (vanwege de
vormgelijkenis van de bloemkroonblaadjes en de poot
van een geit). De vorm van het blad gaf aanleiding om
hem kraaienpoot te noemen, en hier nog bekender: Ha-
nenpoot. Dat het een lastig ding is, zegt ook de naam
Kruup-deur-den-tuin of Tuinmansverdriet. De wortelstok
kruipt alle kanten op en vanuit de knopen groeien de
wortels ook weer alle kanten uit. Deze wirwar gaf aanlei-
ding voor de Duitse volksnaam Witscherlewatsch en Hin-
lauff. In Engeland noemen ze hem gewoon Garden pla-
gue.

Bloeiwijze van zevenblad                                Foto: Wikimedia

Het verwijderen van deze plant uit de tuin is dan ook een
gigantische klus. Uitgraven is mogelijk maar moet voor-
zichtig gebeuren anders breekt er zomaar een stukje
wortel af en dat groeit vrolijk weer aan tot een nieuwe
plant.

 
Afdekken met zwart landbouwplastic kan ook. Maar dat is
in de tuin geen gezicht. Ik las pas ergens dat Geranium
macrorrhizum de concurrentie met gemak aankan tegen
het Zevenblad. En het ziet er nog leuk uit ook. De Engel-
se mevr. M. Grieve schrijft in haar A Modern Herbal
(1931) dat Boekweit Zevenblad verdrijft. Maar daar heb
ik geen vervolg op gezien. Er valt dus nog heel wat uit te
proberen.
Kippen zijn ook dol op het blad en de wortels. Dus een
paar scharrelkippen doen ook wonderen. En de eieren
zijn mooi meegenomen.
In het Engels komt ook de naam Ground elder voor. Het
blad heeft inderdaad wel wat overeenkomst met het blad
van de Vlier. Diezelfde herkenning is er in het Duits met
de namen Wiesenholler en Bodenholunder (Holler of Ho-
lunder betekent vlier).

 De wortels van zevenblad zijn de schrik van iedere tuinier.
 Foto: Dominicus Bergsma

Vanwege de soortnaam podagraria ontstond de oude
naam Voeteuvelplant. De plant had de naam genees-
krachtig te zijn, voornamelijk bij ‘het pootje’, een soort
jicht aan de benen, ook wel podagra genoemd. De heilige
Gerardus heeft de plant gebruikt toen hij jicht of reuma
had. Hij was abt en heette voluit Gerard van Brogne en
stierf in 959. Naar hem werd de plant wel Gerardskruid of
Geraetskruid genoemd, en met de Latijnse benaming:
Herba Sancta Gerardi. Hildegard von Bingen (1098-1179)
noemde het al een levenskracht schenkende plant. Grün-
kraft. Maar ook Gicht. Als middel tegen maagaandoenin-
gen en (voet)jicht.
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Zevenblad staat misschien wel bovenaan op de lijst van
meest nare onkruiden. Hij breidt zich snel uit via het wor-
telstelsel en elk stukje wortel wat in de grond blijft zitten
groeit het volgende jaar weer vrolijk uit. Net als bij Bam-
boe en Klaverzuring. Dus geen plant om graag in de tuin
te hebben. Maar als u de plant toch in de tuin heeft maak
dan van de nood een deugd. Zevenblad kan namelijk
prima gegeten worden. Vroeger was zevenblad, ook al
omdat het overal voorkwam, één van de bekendste en
belangrijkste groenten. Zevenblad zit boordevol vitamine
C, provitamine A en kalium, calcium, magnesium en kie-
zelzuur. Jonge bladeren kun je rauw in salades gebruiken
en smaken een beetje naar peterselie. Verder kun je
zowel jonge als oudere bladeren in alle recepten van spi-
nazie als vervanger van spinazie gebruiken en is het een
gezonde groente. In soep en stoofschotels, maar ook in
bladerdeeg doet zevenblad het goed. Gedroogd kun je
het in plaats van peterselie gebruiken. Het is eigenlijk een
ideale groente, want zonder onderhoud en verzorging
kun je bijna het hele jaar oogsten.

Slakken schijnen Zevenblad niet aantrekkelijk te vinden.
In de tuin zijn de bloemen een nectarbron voor veel ver-
schillende vlinders, bijen, hommels, mieren en wespen.
Ook is Zevenblad een waardplant voor enkele dagvlin-
ders, waaronder de Koninginnenpage en een scala aan
nachtvlinders. Je kunt er dus veel rupsen op vinden maar
ook de larven van enkele vliegen.
 
Konijnen en cavia’s schijnen ook van Zevenblad te genie-
ten en in het Poolse oerbos Bialowieza doen de wisenten
zich er ook tegoed aan. Maar ja, haal maar eens zo’n
beest in je tuin.
Kortom, als u dus zevenblad in de tuin hebt denk dan aan
de spreuk "if you can`t beat it, eat it" en zet om de paar
weken zevenblad op het menu. Door de plant telkens tot
de grond af te plukken verarmt het wortelstelsel ook
langzaam en zal de verspreiding misschien te stoppen
zijn. Maar of-tie helemaal verdwijnt???
 
Henk Hoefakker

Joke schrijft ...
Na mijn stukje in de vorige Fuchsiana waar ik in grote lijnen de werkwijze van het
bestuur weergaf, zal ik nu proberen enigszins duidelijk te maken hoe de werkwijze
van de ledenraad dient te zijn. Het is dus niet zo dat alle punten in onze bestuursver-
gadering verzonnen zijn door de hoofdbestuursleden. Verzonnen is niet het juiste
woord hiervoor, ingebracht worden door de hoofdbestuursleden klopt beter. De le-
denraad, en daar gaat het hier over, heeft daar ook een groot aandeel in. Twee keer
per jaar is er een grote vergadering met de ledenraad. In die vergadering brengt het
hoofdbestuur verslag uit van wat er met de lopende zaken allemaal is gebeurd en

welke eventuele stappen zijn ondernomen. Daar zal de ledenraad het mee eens moeten zijn en anders wordt daar-
over verder gesproken om tot een oplossing te komen. Dat is de grote lijn. De verslagen van deze grote vergaderin-
gen gaan naar de ledenraadsleden en naar de secretariaten van elke regio, zodat er zo breed mogelijk over gespro-
ken kan worden.
 
Een ledenraadslid wordt in iedere regio tijdens een ledenbijeenkomst gekozen voor onbepaalde tijd. Die man/vrouw
moet goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in zijn/haar regio, maar ook weten welke wensen en problemen
er zijn. Die wensen, problemen, opvattingen, neemt hij/zij mee naar de grote vergadering met alle ledenraadsleden
en het hoofdbestuur.
 
Het kan zijn dat er in een regio een heel belangrijk punt ingebracht wordt, dan geeft dat betreffende ledenraadslid
dat door aan het secretariaat en wordt dat punt geagendeerd. Die agenda is zo vroeg bekend dat er in alle regio’s
nog over gesproken kan worden zodat er in de ledenraadsvergadering gefundeerd over gediscussieerd kan worden.
Daar wordt dan weer een eensluidend besluit genomen en kan het hoofdbestuur daarmee weer aan de gang. Krijgen
we geen gelijkgestemd besluit dan wordt het punt aangehouden en kan ieder ledenraadslid terug naar zijn regio om
tot een herzien punt te komen en staat het de volgende ledenraadsvergadering weer op de agenda. 
Omgekeerd zal het hoofdbestuur ook punten inbrengen en gaat het eigenlijk op precies dezelfde wijze. Het leden-
raadslid neemt dat punt mee naar de regiovergadering en komt in de volgende ledenraadsvergadering met een ver-
slag.
 
De invulling van de ledenraad staat of valt bij de weergave van de punten heen en weer en is dus eigenlijk geen ere-
baan maar een belangrijke functie.
 
Ik hoop dat het een en ander zo een beetje duidelijk is geworden, zo niet dan kunt u er altijd weer vragen over stel-
len, en krijgt u een antwoord.
 
Joke Koek, hoofdbestuurslid.
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                                         EURO-FUCHSIA 2019
Afgelopen jaar vond van 8 tot en met 10 augustus Euro--
Fuchsia plaats. Dit keer gecombineerd met de BUGA, de
BundesGartenschau, vergelijkbaar met onze Floriade, die
dit keer in Heilbronn werd gehouden.
De ontvangende verenigingen maken meestal een inte-
ressant programma, waar naast een aantal toeristische
elementen ook fuchsia-tentoonstellingen, fuchsia-kweke-
rijen of tuinen van bekende fuchsia-liefhebbers worden
bezocht.
Zo brachten we een bezoek aan de "Wilhelma Zoological
and Botanical Garden" in Stuttgart met een prachtige
Fuchsia-collectie, met niet alleen erg veel cultivars maar
ook enige botanische soorten. Echt de moeite waard!!
Het was een soort combinatie van een dierentuin en een
botanische tuin. Met tegen de 11.000 dieren behorend
tot ongeveer 1.200 verschillende soorten is de Wilhelma
één van de soortenrijkste dierparken, niet alleen in Duits-
land maar wereldwijd. Verder zijn er ongeveer 8.500
plantensoorten en cultivars in het historische park en in
de kassen te vinden.
 
Zaterdag 10 augustus was het BUGA-dag met een
fuchsia-tentoonstelling en de officiële Euro-Fuchsia-ver-
gadering. De fuchsia-tentoonstelling was anders dan an-
ders opgezet, het thema had kunnen zijn: "Fuchsia's in

Wilhelma Zoological en Botanischer Garten       Foto: Sjaak Loef

de tuin en om het huis. "Origineel gearrangeerd!
Maar er waren natuurlijk ook nieuwigheden, wedstrijd-
planten en bonsais.
 
De Euro-Fuchsia-vergadering vond plaats in de Container
BUGA. Voor de zesendertigste keer kwamen we in dit
verband bij elkaar. Gerard Rosema vertegenwoordigde de
NKvF, verder was uit Nederland Sjaak Loef als privé-lid
aanwezig.
 
Op 4 augustus 1982 werd de Eerste Internationale Fuch-
sia Conferentie georganiseerd in Hilversum. Dit was de
voorloper van Euro-Fuchsia. Op 7 april 1983 werd in
Heerlen Euro-Fuchsia in de huidige vorm opgericht op ini-
tiatief van de toenmalige voorzitter van de NKvF, Bob
Aalhuizen. In 1985 was Nederland de eerste gastheer in
verband met de Nationale tentoonstelling in Zeist. Sinds-
dien is Euro-Fuchsia bij toerbeurt door verschillende lan-
den georganiseerd.
 
Vooral door de terugloop van het aantal leden zowel bij
de NKvF als bij onze zusterverenigingen is het financieel
niet meer haalbaar om Euro-Fuchsia te organiseren. Ook
het feit dat er geen vervanger voor Manfried Kleinau (se-
cretaris van Euro-Fuchsia) kon worden gevonden heeft
daarin meegespeeld. Mede daardoor werd Euro-Fuchsia
de laatste drie jaar georganiseerd door de Duitse vereni-
gingen, vaak gecombineerd met de BUGA of een bijzon-
dere locatie (zoals het eiland Mainau).
Zaterdag 10 augustus werd in een emotionele vergade-
ring unaniem besloten om Euro-Fuchsia op te heffen. Tij-
dens de zevenendertigste Euro-Fuchsia in Parijs dit jaar
zal in een speciale vergadering Euro-Fuchsia worden ont-
bonden. Natuurlijk blijven de contacten zoveel mogelijk
bestaan en houden we elkaar op de hoogte van tentoon-
stellingen e.d. Ook zullen we artikelen van elkaar blijven
overnemen en botanisch materiaal uitwisselen.
 
Gerard Rosema

Fuchsia-tentoonstelling in Heilbronn               Foto: Sjaak Loef
op de BUGA.

Er waren opvallend veel bonsais                   Foto: Sjaak Loef
op de BUGA fuchsia-tentoonstelling
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'CHARLES DE GAULLE'          Technische beschrijving: Simone LOMET

                                                                                                                                                                  Foto: Alain Karg

Afstamming: Gartenmeister Bonstedt x onbekend
Oorsprong:  Pornic, Frankrijk
Veredelaar: René Massé
Registratie: AFS-nummer 2814, 1991
 BLOEM
 
Tubus: lang en dun.
 
Bloemkleur: donker roze verlopend naar helder roze.
 
Kelkbladeren: 25-30 mm lang; 10-15 mm breed aan de
basis; kleur: rood helder oranje, punten steken goed af,
dik van structuur.
 
Kroon: diameter 25 mm, lengte 17 mm soepele vorm,
meeldraden komen niet buiten de kroon; petaloïden niet
aanwezig.
 BLAD
 
blad ovaal; bladrand gezaagd (licht), kleur bovenkant
blad: donkergroen, mat; kleur onderkant blad: lichtgroen
glanzend.

 
Bloeirijkheid: rijk en doorbloeiend (van juni tot de kerst
op de veranda)
 
Groeikracht: tamelijk goed.
 
Bestand tegen: niet tegen de kou; maar kan erg goed
tegen de warmte en verdraagt gemakkelijk de zon.
 
Vermeerdering: door stek in het voorjaar, maar deze
fuchsia heeft alle eigenschappen van zijn voorouders
(triphylla), dus erg gevoelig voor kou (8 tot 10 graden
Celsius).
Om de plant over te houden maak ik stekken in de herfst,
die erg gemakkelijk overwinteren.
Opkweek: geschikt om als stam of als struik op te kwe-
ken.
 
Deze fuchsia "Charles de Gaulle", type triphylla, was een
fantastisch resultaat van René Massé. In 1990 gepresen-
teerd ter gelegenheid van de EURO-FUCHSIA vergadering
in Parijs.
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Regio 01, Friesland
Het nieuwe jaar is begonnen en we bereiden ons voor op
de Nieuwjaarsbijeenkomst. De koffie en thee staan klaar
en de wafelrolletjes liggen in gelid om met slagroom ge-
vuld te worden. Zo luxe gaat het er gewoonlijk niet aan
toe. De leden beginnen binnen te komen en het is een
begroeten en wensen over en weer: ”folle lok en seine”,
zoals veel leden het hier op z’n Fries gewend zijn. Pas
vorig jaar is de voorzitster ertoe overgegaan, terwille van
de leden van buitenaf, de vergaderingen in het Neder-
lands te voeren. Er wordt heel wat gebabbeld en afgela-
chen: ”Hoe ben jij en hoe zijn jouw fuchsia’s de winter
doorgekomen…Heb je al in de catalogus of op internet
zitten neuzen voor een leuke nieuwe fuchs?" Het bestuur
verrast de leden door ze met zachte hand in groepjes te
verdelen voor de pubquizz. Eigenlijk zijn ze het niet ge-
wend, men praat graag gezellig met elkaar, maar we
denken hier door mensen die elkaar (nog) niet kennen en
de nieuwe leden sneller met elkaar in contact te brengen.
De vragen zijn niet moeilijk: over de winterspelen, maar
het aantal afdelingen en de naam van de voorzitter van
de NKvF zijn bij velen onbekend. De quiz wekt veel hilari-
teit, bovendien is de kennismaking met andere leden
goed aangeslagen.

Mw. Couperus, dhr. Van Ginkel en dhr. Van der Wal.
 
Eigenlijk is dit een kenmerk van onze afdeling: men komt
graag gezellig bij elkaar. Zo mogen we ons verheugen op
een goede opkomst bij de voor- en najaarsbijeenkom-
sten. Een zakelijke vergadering, interessante lezing en de
verloting, waarbij bijna iedereen met een door mevrouw
Couperus aangekochte seizoenplant, iets leuks, of door
de leden aangeboden “waren” of planten naar huis gaat.
De laatste vergadering werden zelfs zakken met heerlijke
moesappelen aangedragen.
 
Tot enkele jaren geleden werd er ook veel samen “ge-
bouwd.” Misschien bent u zelf wel op bezoek geweest bij
de Fuchsiashows in Beetsterzwaag, ontworpen, opge-
bouwd en bemenst door onze destijds potige leden. He-
laas beschikt de afdeling niet meer over zoveel man-
kracht, maar tevens blijkt dat het aanbod van grote
stam- en showfuchsia’s afgenomen is en/of de eigenaar
ze niet graag uitleent. Zo is er ook de laatste jaren hard
gewerkt aan en op de Groen- en Hobbymarkt in de grote
tuin van onze voorzitster. Het begon als een stekken-
markt voor leden en is uitgegroeid tot… open tuinen.

Veelal vindt men de noordelijke regio’s zo ver... maar dat
valt wel mee. U zou eens een ritje moeten plannen om
de open tuinen te bezoeken. Er waren er vorig jaar 12!
De tuinen, groot en klein, zijn mooi en interessant om te
zien hoe de fuchsia er in verwerkt is (de laatste jaren ‘n
beetje afhankelijk van de weersomstandigheden). Er zijn
veel mooie fuchsia’s te bewonderen en de tuineigenaren
ontvangen u graag. Na een aankondiging in het streek-
krantje maakte ik kennis met dit gebruik: zomaar bij een
ander naar de tuin…, maar u treft er altijd andere bezoe-
kers/leden voor een gezellig gesprek over uw hobby,
onder het genot van een kopje koffie o.i.d.
 
De Floraliatentoonstelling van de op de voorjaarsvergade-
ring uitgedeelde fuchsiastek: hoewel we altijd hopen dat
alle 40 meegenomen stekken terugkomen om geshowd
te worden, lukt het de meeste leden niet er een echte
showplant uit te laten groeien, of de leden zijn te be-
scheiden over hun eigen prestaties. Des te trotser mogen
we zijn op de planten die wel ingebracht worden: ware
juweeltjes. De verzorgers/sters vertellen graag HOE ze
het doen, waarna de voorzitster hen de wisselbeker kan
overhandigen en ieder weer vol goede voornemens op de
volgende wedstrijdstek rekent. In de 2e categorie kunnen
ook andersoortige planten ingebracht worden, soms zelfs
op de kruiwagen... Je kijkt je ogen uit: heel speciale
exemplaren in maten en soorten. Ook hiervoor worden
na grondige keuring door deskundigen, wisselbekers be-
schikbaar gesteld.

Mw. Couperus, Mw. Zeinstra, Mw. Brouwer. 
Er valt nog van alles te vertellen over de activiteiten in
Regio 1, bijvoorbeeld de fotocursus of Annies winkeltje
waarin allerlei zaken voor onze hobby worden aangebo-
den en waarvoor na het overlijden van Annie spontaan
een lid als opvolger zich meldde de “negotie“ voort te
zetten en de afdeling deze service te verlenen. Ook de
onmisbare verslagen die leden aanleveren, zodat "de
Beltsjeblom" regelmatig kan verschijnen geeft blijk hoe er
van de leden voor de leden gedacht en gedaan wordt.
Ongeveer 30 jaar was ik in het westen van ons land een
papieren lid, mogelijk als zovelen van u. Na mijn verhui-
zing naar Friesland is gebleken dat de vereniging ons nog
veel meer te bieden heeft, o.a. in regio 1.
 
Ine Laus, secretaris regio 1, Friesland

24 NKvF



Botanische groep
 
Vergadert op 16 mei 2020 bij:
Cor Boom, Henry Dunantstraat 19, 2861 VD Bergambacht.
Aanvang: 10.30 uur.
 
U wordt verzocht zich bij verhindering tijdig af te melden bij Cor Boom zelf, tel. 0182-354678,
e-mail: penningmeester@nkvf.nl
of bij de secretaris: Henk Hoefakker, 0318-416175, e-mail: henkhoefakker@kpnmail.nl.
 
Op 5 september 2020 bij:
Jan de Groot, Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg.
 BCK
 
Ook dit jaar zijn er weer 2 keuringen en wel op:
 
Eerste keuring: 1 augustus 2020.
 
Tweede Keuring: 5 september 2020.
 
De keuringen vinden dit jaar plaats in Eemnes, Huis van Eemnes, Noordersingel 4,
3755 EZ Eemnes, Tel. 035-5311887.
 
Aanmelden voor beide keuringen kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen;
deze is te vinden 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,
e-mail: lisanneboom@live.nl.
 
In het vervolg dienen ter keuring 3 planten te worden aangeleverd, te weten:
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een oude plant van tenminste 2 jaar oud.
Het aanleveren van een tenminste 2 jaar oude plant is verplicht! 
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De volgende vergadering staat gepland op 25 april 2020 bij:
 
Gerard Rosema, Harmelerwaard 17A, 3481 LC Harmelen, tel. 0348-442965.
Aanvang: 10.30 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.

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)

'Procath'                                             Foto: Sigrid van Schaik
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Nadat we het keuringsarchief behoorlijk hebben kunnen vullen merken we dat het “fuchsia”seizoen een beetje 

voorbij is. Dit is o.a. te zien aan de redelijke hoeveelheid nieuwe aanmeldingen om in te kunnen loggen op de 
website. De planten zijn “opgeborgen” en men richt zich nu wat meer op de website van de NKvF, waar we 
uiteraard blij mee zijn. Een mooi moment om nog wat dingen opnieuw onder de aandacht te brengen. 

De laatste maanden krijgen we weer diverse mailberichten van 

teleurgestelde leden die van alles hebben geprobeerd om te kunnen 
inloggen, wat niet lukte, en dat vinden we zeer spijtig en is uiteraard 

niet de bedoeling. 

De reden is al diverse malen tijdens de ledenraadsvergadering aangegeven, ook hebben we deze informatie op 
diverse plaatsen van de website geplaatst. 

De inlogcodes van de oude website werken namelijk niet op de nieuwe website, de reden is dat er maar ca. 10% 
van de leden gebruik maakt van de inlogmogelijkheid waardoor men meer dingen kan zien. Om alle leden 

standaard aan te melden geeft, technisch gezien, een redelijke vervuiling in het bestand omdat er niets met deze 
data gedaan wordt. Tevens levert het een redelijke werklast op om dit bij te houden. 

 

Hierbij nog eens alles op een rij en zoals vermeld via de link (helemaal bovenaan op de website). 
Nagenoeg alles is zonder in te loggen te bekijken op de website. Logt u echter in dan heeft u de volgende extra 

opties: 

• Het inzien van de meest recente Fuchsiana's (anders minimaal 1 jaar oud), 

• Het inzien van de diverse documenten zoals onder andere financiële overzichten, 

• Het bekijken van diverse handleidingen voor het gebruik van diverse opties van de website, 

• Het maken van een lijst met uw favorieten bij de “nieuwe” CIL (*). 

Voor het bewerken van de bestuursgegevens hoeft u NIET in te loggen. Alleen een wachtwoord is voldoende om 

toegang te krijgen tot deze pagina. Dit wachtwoord kunt u ook aanvragen met het daarvoor bestemde formulier. 

Dit formulier kunt u eveneens vinden onder de hierboven afgebeelde knop (https://www.nkvf.nl/aanvraag-inlog-

nkvf-website/).  

 

Het wachtwoord wordt echter alleen afgegeven aan de voorzitter en/of secretaris van uw regio. 

(*) Vanwege wat wijzigingen van diverse programma’s waarmee we de CIL met foto’s bijhouden hebben we een 

achterstand bij het omzetten van diverse oude favorietenlijsten van de aangemelde leden naar de nieuwe 

website. We zijn druk bezig om hier een oplossing voor te vinden. Het zelf vullen van een lijst na inloggen kan 

uiteraard wel. Zodra we een oplossing hebben gevonden en de lijst is overgezet krijgt de gebruiker een bericht. 

Heeft u na het aanmelden nog steeds problemen om in te kunnen loggen dan 

is er ook bovenaan de website een link die wat informatie geeft van de 

mogelijke oorzaken c.q. oplossingen. Als dit alles niet zou lukken, dan kunt u 

de webmaster een bericht sturen (webmaster@nkvf.nl) zodat we dit samen kunnen gaan oplossen.  

 

18 december 2019. 

Met vriendelijke groet en veel kijkplezier, 

Ton van der Vorst, webmaster 
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Woordzoeker

De woorden kunnen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven 
naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal staan.  
 
In de puzzel zijn allemaal namen van fuchsia’s verwerkt. De overgebleven 
letters vormen een woord. Dat woord is de oplossing van de puzzel. 
 
Uw oplossing kunt u vóór 4 maart 2020 zenden: 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen. 
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl. 

       
      Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van 
      € 10,00 verloot. 

 

H T R A A T S K I W K S T E U H 

H E N K W E S T E R H U I S U E 

A A N D E L I N G E L R E I G G 

R M I K K S M A D N A A Z G N N 

E T C E T T A R T A R E E O A A 

P E K A R A N I G E R E L E N R 

P L U T O R K U K U T A R N E G 

I E B E N I N K U S T E X A S N 

D K S L E W A R E D H O T G G O 

S O I I N R L D S N G U F O U J 

A M M E Y O A O A E L T R E B E 

N E N M R N L N A I L E E N B D 

D E A B E R N E K B I W W A E T 

A T O R A O T O Y K A T O I L E 

L N E C K R E K A B L E B A S I 

A S N E G R E B N A V A R T E P 

 
     Onderstaande namen zijn in de woordzoeker verwerkt. 

 
Aan de Linge 
Aileen 
Aladna’s Dipper 
Amy 
Beninkust 
Bert 
Carlos 
De Steeg 
Demi 
Emma 
Gelre  
Goena Goena 

Grange  
Henk Takken 
Henk Westerhuis 
Huet’s Kwikstaart 
Huize Ruurlo 
Isabel Baker 
Kara 
Kato 
Ken Lewis 
Komeet 
Kyan 
Kyoto 

Neck 
Nes Gubbels 
Nick 
Nola 
Onna 
Orbona 
Petra van Bergen 
Piet de Jong 
Pluto 
Rakker 
Red Hot 
Regina 

Senang 
Serenade 
Tartar 
Team Telekom 
Telstar 
Texas 
Ufo 
Wels  
Werft 
Wibke 
Zaandam 
 

 

27Fuchsiana Februari 2020



Kalender
Februari 2020
 
01    Regio 17, Rijnland. Winterbijeenkomst.
22    Regio 07, Veluwe. Lezing.
 Maart 2020
 
07    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
09    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
14    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).
20    Regio 25, De Kempen. Voorjaarsvergadering.
21    Regio 03, Drenthe. Ledenvergadering.
21    Regio 06, Oost Gelderland. Jaarvergadering.
21    Regio 18, Delfland. Jaarvergadering.
21    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Voorjaarsvergadering.
28    Regio 07, Veluwe. Voorjaarsvergadering.
28    Regio 17, Rijnland. Algemene ledenvergadering.
28    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
28    Regio 23, West-Brabant. Voorjaarsvergadering.
30    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Algemene ledenvergadering.
 April 2020
 
04    NKvF, ledenraadsvergadering.
25    Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitje.
 Mei 2020
 
02    Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
02    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Stekkenruil- en inloopochtend.
09    Regio 17, Rijnland. Stekkenmarkt.
09    Regio 18, Delfland. Fuchsiamarkt en ruilbeurs van Groei & Bloei.
13    Regio 17, Rijnland. Hanging baskets maken.
16    Regio 09, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst voor zomervakantie en stekken uitdelen.
23    Regio 05, Twente-Salland. Stekkenmarkt.
23    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst met lezing over geraniums en pelargoniums.
30    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Bos- en Burchtfair in Oostvoorne.
 Juni 2020
 
05    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
08    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
13    Regio 08, Zuid Gelre. Barbecue.
 Juli 2020
 
15    Regio 03, Drenthe. Busreis.
18    Regio 11, Noord-Holland Midden. Dagtocht.
24, 25 en 26    Regio 17, Rijnland. Fuchsiashow.
 Augustus 2020
 
01    Regio 03, Drenthe. Open tuinen.
01    Regio 17, Rijnland. Busreis naar Midden Noord-Brabant.
08    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis. Open tuinen en barbecue.
29    Regio 03, Drenthe. Keuringsdag fuchsiaplantenwedstrijd.
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 September 2020
 
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
19    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.
 Oktober 2020
 
01    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
03    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
24    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
31    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
 November 2020
 
07    NKvF, Ledenraadsvergadering.

Regiobladen en regionieuws 
'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 4: Verslag bingomiddag op 26 oktober 2019. Verslag inloopochtend
op 5 oktober 2019. Jaarprogramma 2019 en 2020. Op de koffie bij: de fam. Wientjes.
 'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 6: Verslag barbecue bij Ampie Berg in 't Harde. Verslag met fo-
to's Hans van de Beek-middag. Activiteitenkalender 2019/2020.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 8, Zuid Gelre) nr. 1: Agenda 2020. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op 11 ja-
nuari 2020 met een presentatie over Dahlia's. Verslag bijeenkomst op 9 november 2019. Preventiemaatregelen tegen
de taxuskever. Veredelresultaten van Hans van Aspert: 'Jaspers Big Boy'. Nog meer planten met mooie kleuren in de
herfst. Vogels deel 37: Kramsvogel Turdus pilaris. Insecten helpen-Je bent gek.
 'De Gieter' (Regio 11, Noord-Holland Midden) nr. 5: Activiteiten 2020. Verslag ledenbijeenkomst 14 september 2019.
Succes met mijn fuchsia's! Hoe doe ik dat? Deel 8.
 'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op
11 januari 2020. Agenda 2020. Op bezoek bij: Ellen van Rijn en Hans de Kloet. Recept voor voorgerecht 'Gevulde
Portobello'. Winnaar wedstrijdstek 2019 Bas Halkes met 'Delta's Sara'. In Memoriam Gonnie van de Heisteeg. Gedicht
'De merel'. Ineke's (tuin)dagboek.
 'Rijnlands regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2020. Voortgang fuchsiashow. Jaarverslag
van de secretaris 2019. Van de ledenraad d.d. 2 november 2019. Winterbijeenkomst 1 februari 2020 met lezing over
"Vaste planten in de praktijk". Het kweken van orchideeën.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 40: Juiste naam en schrijfwijze bij fuchsia's. Gebruik van insectenbestrijdings-
middelen en vogels in de tuin. Regioprogramma 2020.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Activiteiten 2020. Kort verslag van de najaarsbijeenkomst op 14 september
2019. Struik Iochroma australe Griseb.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 4: Voorlopige agenda 2020. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op
11 januari 2020. Verslag snoeimiddag 12 oktober 2019. Stekkenverkoop tijdens voorjaarsvergadering op 21 maart
2020. 'Mijn liefde voor fuchsia's die wel eens omslaat in haat' door Alice Erkel. Fuchsia 'Yvonne Zeelenberg' in woord
en beeld. Uitslag opentuinentocht 'WIE BEN IK'-plant. Potgrondmiddag op 15 februari 2020. Rubriek Kees Betweter.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2020. Verslag na-
jaarsbijeenkomst 26 oktober 2019. Terugmelding ledenraadsvergadering van 2 november 2019. Fotowedstrijd verzet
naar de algemene ledenvergadering. Activiteiten 2020.
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'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) nr. 4: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2020. Belangrijke data 2020.
 'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 87: Activiteiten 2019/2020. Verslag contactmiddag op 15 juni 2019.
Verslag en foto's open tuindag bij de fam. Houben in België. Verslag met foto's van de fietstocht 2019. Verslag en fo-
to's contactmiddag bij de fam. Versteijnen. Beukenblad snippers ter voorkoming van hinder van taxuskeverlarven.
Mieren bestrijden. Knoflook tegen slakken en kevers. Ga je mee uit dineren? Seizoen gericht mesten.

Tijdens en na de Vriendendag werd door diverse personen gevraagd waar de namen vandaan kwamen van de cate-
gorieën die genoemd worden bij de landelijke fuchsiawedstrijden. Naar aanleiding hiervan heeft de redactie aan de
organisatie van de landelijke wedstrijden, regio 08, Zuid Gelre, gevraagd dit toe te lichten. Hieronder vindt u het ant-
woord.
 
Mocht iemand hierover meer informatie hebben dan vernemen wij dat uiteraard heel graag.
 
De redactie.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hoe de naamgeving van de verschillende categorieën is ontstaan en wie de bijbehorende bekers beschikbaar heeft
gesteld is niet meer bekend.
Misschien is hier iets over terug te vinden in de archieven.
 
Wel weten wij het volgende:
De landelijke wedstrijden werden tot en met 2004 gehouden binnen regio 8, Zuid Gelre, in een particuliere tuin of met
een kleine show bij een fuchsiakwekerij binnen deze regio.
Tot dan was er ook nog een categorie voor minifuchsia's met de Drs. M. van der Zee-Kruseman trofee.
 
In 2005 bestond de NKvF 40 jaar. Dit was de eerste keer dat de wedstrijden georganiseerd werden bij de Vrienden-
dag. Toen in De Bilt.
Ter gelegenheid van dit jubileum werd de NKvF-bokaal beschikbaar gesteld.
 
Van 2006 t/m 2009 was er ook nog een Bonsai-trofee voor fuchsia's opgekweekt als bonsai.
Er waren toen dus 7 categorieën.
Omdat er vrijwel geen inzendingen meer waren van mini- en bonsaifuchsia's zijn deze twee categorieën opgeheven
en hebben we sinds 2010 de huidige overgebleven 5 categorieën.
 
Wij hopen dat u met deze gegevens iets kunt.
 
Met vriendelijke groet namens de wedstrijdcommissie,
Klaas van de Kamp en Gerda de Vries.
 

Naamgeving categorieën landelijke wedstrijden

Rectificatie afstamming fuchsia 'Hage Bambi' en 'Hage Doornroosje'
 
In de Fuchsiana van oktober 2016 no. 5 staan op pagina 9 en 10 bij de 3e keuring verkeerde afstammingsgevens
van de volgende genomineerde fuchsia's:
 
Hage Bambi (pagina 9): afstamming dient te zijn: 'Ria van der Leest' x 'Roesse Blacky'
 
Hage Doornroosje (pagina 10): afstamming dient te zijn: 'Hage Nemo' x 'Jaspers Zuurstok'.
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Ledensecretariaat
 
Januari 2020 
 
Overleden:  

 
De heer P.J. Beliën   Regio 17 

Mevrouw T. van den Hoek  Regio 13 

De heer Ph. Mes   Regio 13 

De heer G.A. Stoelhorst  Regio 05 
   

Nieuwe leden: 
 

Mevrouw R.H. Nijman   Regio 09 
De heer J. van Swetselaar  Regio 05 

Mevrouw M. van Swetselaar  Regio 05 
Mevrouw J.B.F. de Vos  Regio 17 
 

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 2020: 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie met ingang van 1 januari 

2020 € 30,00 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 15,00 per jaar. Na aanmelding wordt een 
acceptgiro toegezonden.  
Betaling via: ING Bank nr.: NL32INGB0001691900. 
 
The association year runs from January 1 to  December 31. Membership fee from January 1, 2020 
€ 30.00 per year. Roommates and youth members up to the age of 18 years € 15.00 per year. A giro 
collection form will be sent after registration. 
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 
 
De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2020 betaalden zijn: 
 

De heer L. Fazio  Regio 27 
De heer P.F. Spaansen Regio 09 
Mevrouw J. van Baer  Regio 19 

Zij ontvangen een bon ter waarde van € 7,50. 
 
Heeft u de contributie voor 2020 nog niet betaald?  
Doe het dan snel anders is dit de laatste Fuchsiana die u ontvangt. 
 
 

Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

 

Let op! De adresdrager van deze Fuchsiana is tevens uw ledenpas. 
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'Ivana van Amsterdam'           Foto: Sjaak Loef


