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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Begin september ben ik benaderd door de redactie van Fuchsiana of ik mijn voorwoord voor
de editie van oktober in wilde leveren. Maar ja, een voorwoord schrijven voor een vereniging
waar al 7 maanden geen activiteiten zijn, begin er maar aan. Het enige wat ik daarover te
melden heb is dat het hoofdbestuur op 3 oktober in vergadering in Eemnes bij elkaar komt.
Dan zal er bekeken worden of de najaarsvergadering in november door kan gaan.
 
Verder ga ik niet schrijven dat het warm was en dat de fuchsia’s het zwaar hadden, want dat
weet iedereen wel.

 
Ik zal iets schrijven over mezelf. Zoals u inmiddels wel weet woon ik, Cor van Empel, 70 jaar, in het Limburgse Yssel-
steyn. Een dorpje met 2207 inwoners. Maar wat de meesten niet weten is dat ik naast een Duitse oorlogsbegraaf-
plaats woon. Een begraafplaats met 31.798 graven
waarvan er 87 uit de Eerste Wereldoorlog zijn.
 
Deze begraafplaats is aangelegd op 5 oktober 1946
en is 30 hectaren groot. In 1952 is het voor publiek
opengesteld.
De laatste tijd zijn er veel bouwactiviteiten omdat de
parkeerplaats is vernieuwd. Ook is er een nieuw be-
zoekerscentrum met restaurant gebouwd. Als men
op de begraafplaats aanwezig is dan ziet men het
respect dat Duitsland voor zijn oorlogsslachtoffers
heeft. De 31.798 graven liggen allemaal keurig in
een rechte lijn en geen enkel kruis staat ook maar een klein beetje scheef. Wat ook wel vermeldingswaardig is, is dat
er nog jaarlijks 10 tot 12 oorlogsslachtoffers bij komen. Deze worden bij graafwerkzaamheden gevonden en dan in
Ysselsteyn herbegraven. Ook wordt er alles aan gedaan om de identiteit van deze personen te achterhalen maar he-
laas lukt dat niet altijd. Mocht u eens in de buurt van Ysselsteyn zijn dan is een bezoekje aan dit kerkhof zeker aan te
raden. Het zal zeer indrukwekkend zijn.
 
Blijf allen gezond en hopelijk kunnen we met ons allen in 2021 terug naar het "oude normaal" en de gebruikelijke
fuchsiadraad weer oppakken.
 
Cor van Empel.

'Golden Anniversary'                         Foto: Dominicus Bergsma
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Van de redactie

Hibiscus trionum

"Wie verre reizen maakt kan veel verhalen".
Nu we toch voornamelijk thuisblijven, allerlei happenings
zijn afgelast, zoals de keuringen, busreizen met de regio,
bijeenkomsten van de Botanische Groep en de Verede-
lingsgroep/Winterharden, valt er niet zo veel te "verha-
len".  
Laten we dan maar dicht bij huis blijven, zoals ons ook
wordt aangeraden in coronatijd.
 
Dus dan maar een reis door onze tuin in plaats van een
tuinenreis.
 
Zo loop ik deze tijd vaak even de tuin in om een luchtje
te scheppen of om wat planten in mijn kasje te verzor-
gen. Door de extreem hoge temperaturen deze zomer
staan er trouwens niet zoveel planten meer in. Wel nog
een paar cactussen, van mijn vader geërfd. Ze hadden in
het voorjaar al gebloeid met twee bloemen, maar na de
hittegolf deed één ervan het nog eens dunnetjes over
met liefst 6 bloemen (zie foto). Jammer dat ze zo kort
bloeien.
Regelmatig loop ik naar achteren om plantjes te verspe-
nen of op te potten of om wat Agapanthus-kruisingen te
maken.
Maar de laatste tijd, het begint al weer herfstig te wor-
den, beginnen de noten te vallen, oogst ik hier en daar al
wat zaad van bijvoorbeeld stokrozen met een aparte
kleur, of onze riddersporen en kattesnorren. Zaad oog-
sten van die laatste is trouwens met die zachte winters
niet meer nodig. Dit jaar zijn ze spontaan in onze tuin op-
gekomen, evenals de Hibiscus trionum, de drie-uren
bloem.
In mijn reis door onze tuin kom ik veel verschillende plan-
ten tegen; vaak hebben ze wel een verhaal. Zo hebben
we drie prachtige salvia's "Amistad" in bloei staan, ge-

kocht tijdens een excursie bij een salvia-specialist in de
buurt van Brugge in België. Inmiddels groeien ze me
boven het hoofd en bloeien ze al de hele zomer en nog
steeds.
Een paar prachtige Alstroemeria's staan te pronken in
onze geel-oranje border, gekocht een paar jaar geleden
in de Botanische tuinen in Utrecht. Verder een paar
prachtige dahlia's met mooi bruin blad. Deze planten op-
gekweekt uit zaad, dat we kregen van Jan en Hermien
Workel.
Er staan ook een paar mooie platycodons te bloeien. Lij-
ken op campanula's. Uit zaad dat onze Belgische vrienden
uit de Ardennen ons opstuurden, de meeste blauw, maar
ook een paar lichtroze. En dan de stekjes die ik van deze
en gene heb gekregen, die het bijna allemaal goed doen.
Een Tricyrtis van Ria Nauta en twee prachtige hoge roze-
bloeiende asters. En een mooie aster van Dominicus
Bergsma en een Cistus van Jannie Loef.
Dus toch nog iets te 'verhalen'. Hier eindigt mijn onbe-
zorgde tuinenreis.
 
Echter een flinke zorg voor de redactie! Doordat alle
fuchsia-activiteiten zijn uitgesteld tot volgend jaar, is er
voor de redactie ook niet iets waar ze verslag van kan
doen. In de herfst en in de winter zal het sprokkelen wor-
den om een volwaardige Fuchsiana uit te brengen. Mis-
schien kunt u ons helpen? We zijn al erg blij met de bij-
dragen van de regio's en met de tuinfoto's die worden
opgestuurd. Het mogen ook foto's zijn van mooie plan-
ten, een verhaal(tje) erbij zou ook leuk zijn.
 
Gerard Rosema.
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Fuchsia’s in Aquarel – 116 Aat van Wijk

‘Insulinde’ De Graaff - 1990 NL;  NKF 2618; AFS 2863
 
Afstamming: ‘Göttingen’ x F. venusta.
 
Zelfvertakkende fuchsia met bloemen van het triphylla-type. Groeit rechtop en is het beste te kweken als struik in ge-
filterd licht. Insulinde is de naam die Multatuli gaf aan het voormalige Nederlands-Indië.
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Ledensecretariaat
 

September 2020 

 
Overleden:  

 

Mevrouw S. Blom   Regio 17 

De heer E.J. Druijff   Regio 19 

De heer N.G. van Ee   Regio 17 

Mevrouw J.C. Huisman   Regio 11 

De heer P. Vos.    Regio 13 

 
Nieuwe leden: 

 
De heer A.C. Barendregt  Regio 23 
Mevrouw E. Barendregt-Knôps  Regio 23 
De heer H. Björnsson   Regio 08 
De heer  A.M. Buitelaar    Regio 18 
De heer  W. van der Denderen  Regio 15 
De heer W. Drost   Regio 17 
De heer  H. Heegen    Regio 05 
De heer  T. Kramer    Regio 06 
De heer  C. van der Oeveren  Regio 08 
Mevrouw Y. Postem   Regio 03 
De heer  B.L.K. Schudde   Regio 03 
De heer  G. Serlet   Regio 23 
De heer  G. Stam   Regio 20 
De heer  R. Vangheluwe   Regio 99 
Mevrouw M. Wauters   Regio 99 
De heer  F. Westen   Regio 09 
De heer G. Wolbink   Regio 05 
De heer  D. van der Wulp  Regio 13  

 
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. 
 
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 
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DE FUCHSIA'S VAN ROBERTO VALENZUELA (slot)
Fuchsia magellanica, Chilco (Chileense naam).
 
De Chilco's of Thilco's, bekend onder de wetenschappelij-
ke naam Fuchsia magellanica, zijn kenmerkend voor het
Chileense landschap, hoewel hun verspreiding bezuiden
centraal Chili jammer genoeg is ingenomen door wilde
braamstruiken die de kleine ecologische ruimte van de
fuchsia innemen langs de kanalen en langs de oevers van
elk bergstroompje. In hun habitat in Patagonië waar hun
grootste concurrent, de braam, niet kan komen kom je ze
weer volop tegen aan de rand van het woud en open
plekken in de bosjes. En vanzelfsprekend zijn zij altijd in
de buurt van waterloopjes de koningen van het winderige
en verlaten land van Patagonië.

F. magellanica in de omgeving van de stad Valdivia
 Wereldwijd zijn ze verwilderd in Zuid-Afrika en Ierland.
Maar bij nader inzien is gebleken dat het verwilderde hy-
briden zijn, kruisingsproducten van F. magellanica enF. coccinea. Trouwens, tijdens een discussie in Duitsland
liet men mij een foto zien van een echte F. magellanica 
en werd me gevraagd welke fuchsia dit was! De meeste
fuchsia's in Europa zijn oude hybriden die voorF. magellanica doorgaan. Sommige wordenF. magellanica 'riccartonii' of F. magellanica 'gracilis' ge-
noemd, maar als je beter kijkt naar deze exemplaren kom
je tot de conclusie dat het hybriden zijn.
 
Hoe kunnen we dat verklaren?
 
De andere Quelusia's hebben eigenschappen waardoor ze
zich onderscheiden van hun zuidelijke tweelingbroerF. magellanica. In de publicatie van Prof. Paul Berry, "A
systematic revision of fuchsia sect. Quelusia (Onagra-
ceae)" staat dat de kelkbladen van de verwanten vanF. magellanica zijn vergroeid in tegenstelling totF. magellanica waarbij ze gescheiden zijn.
(Paul Berry schrijft echter duidelijk op pagina 537 van ge-
noemde publicatie, dat bij alle vertegenwoordigers van
de Quelusia-sectie de kelkbladen altijd aan hun basis zijn
vergroeid! red.). De vruchten zijn bovendien langwerpig,
wat kenmerkend is voor de wilde F. magellanica. Ook is

te zien dat de bladeren (van de hybride magellanica red.)
zichtbaar behaard zijn, wat niet normaal is voor de "ech-
te" F. magellanica. Immers, die beharing is alleen met
een loep waar te nemen.F. magellanica komt in verschillende kleurstellingen voor
waarvan de lichtroze soort molinae bekend is onder de
niet officiële naam var. 'alba'. De donkerrode exemplaren
staan bekend als F. magellanica 'purpurea'.
 
De variëteit 'eburnea' is de meest zeldzame en meest bij-
zondere vorm van F. magellanica. Het zijn aparte exem-
plaren die samen met de normale F. magellanica groeien
waarmee ze ook hybridiseren. Haar bloemen zijn iets klei-
ner, de stengels zijn rood gekleurd, in het bijzonder in de
buurt van de bladknopen, en de bladeren zijn teruggesla-
gen als de kiel van een schip. Ze houden meer van zon
dan hun kenmerkende broers en men kan ze in Patagonië
vaak tegenkomen. Een exemplaar van dit type is voor de
eerste keer bestudeerd en beschreven op het eiland
Englefield als resultaat van een studie daar. De studie be-
stond uit het maken van een opwaardering van het eco-
systeem als gevolg van de herontdekking van een vroege
kolonie, gevestigd door de oorspronkelijke bewoners van
dat eiland.
Deze ontdekking vond plaats op 26 februari 1979 door
Professor Edmundo Pisano van het Instituut Patagonië,
die exemplaren van kruisingen tussen het F. magellanica 
type en de variëteit 'eburnea' heeft beschreven. Het
duurde niet lang voordat in de regio Arauco een identiek
exemplaar werd ontdekt dat via Europa na een geslaagde
tocht in Engeland terecht kwam (Chelsea Garden) en in
heel Europa is verspreid en waar het verkocht wordt
onder de naam F. magellanica 'arauco' of 'aranco'. Ande-
re driekleurige exemplaren zijn ontdekt in Manihuales te

F. magellanica 'eburnea'

Valdivia op het schiereiland Varas. Door bemiddeling van
de vereniging "Chile bosque" en dankzij de eindeloos
goede wil van de leden heb ik een aantal verschillende
exemplaren kunnen verzamelen. 'Eburnea' is een soort,
die met uitsterven wordt bedreigd en daarom is het telen
ervan van groot belang. Er bestaan zelfs exemplaren
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'discolor' dat wil zeggen dat de kelkbladen en de bloem-
buis een helderder kleur hebben dan de gemiddelde
plant. Het eerste exemplaar werd ontdekt in "Port de la
Famine" een plek in het Magellaanse deel van Patagonië,
bij de Chilenen beter bekend onder de naam Puerto del
Hambre, in de Straat van Magellaan.

F. magellanica 'eburnea' op de boomkwekerij "Bosque"
in de buurt van de stad Valdivia in Chili.
 
De 'Fuchsia van Magellaan' bevat twee rode kleurstoffen,
één daarvan is cyanidine, de andere is peonidine (Yazaki
1976). Het ontbreken van peonidine levert de karakteris-
tieke kleurstelling van de 'eburnea' planten op.
Op 31 januari 1929 heeft Professor Martial Espinosa op
het eiland Chiloé, op de boerderij van La Chacra, ge-
meente Castro, zijn gedenkwaardige studie over de
Chileense Nothofagus afgerond.
(Nothofagus is een plantengeslacht dat behoort tot de
orde Fagales. Het is het enige geslacht uit de familie
Nothofagaceae. Het geslacht telt 35 soorten bomen en
struiken. De soorten uit het geslacht komen voor in
Zuid-Amerika en Australazië. Er zijn tevens fossielen ge-
vonden van het geslacht op Antarctica. Uit: Wikipedia).
Zoals hij zelf zei heeft hij per ongeluk exemplaren vanF. magellanica gevonden met een afwijkende kleur, bijna
wit. Hij noemde deze laatste var. 'molinae' ter ere van de
abt van Molina. De bijna witte bloemen van deze soort
zijn te danken aan de afwezigheid van peonidine en afge-

F. magellanica 'molinae' Los Molinos Valdivia

leiden van malvidine dat de kleur van de bloembladen
bepaalt en bovendien van afgeleiden van de kleurstoffen
cyanidine en peonidine zoals eerder is besproken bij de
kelkbladen en de bloembuis.
 
De 'Fuchsia van Magellaan' is tetraploïd, met als gevolg
dat er per eigenschap zichtbare verschillen zijn tussen de
planten. De bloemen vertonen voldoende variatie, zoals
de grootte van de kelkbladen, van de bloembuis, van de
kroonbladen, van het vruchtbeginsel, van de meeldraden
of van de lengte van de bladsteel. Dit geeft de veredelaar
de mogelijkheid op deze individuele eigenschappen te se-
lecteren. Zo kan men cultivars kopen die op een specifie-
ke eigenschap, bijvoorbeeld een erg lange bloembuis, zijn
geselecteerd. Dit is de oorspronkelijke variëteit 'conica'.
 
Onze Fuchsia magellanica wordt door verschillende koli-
bries bezocht. Dit vraagt om een aanpassing van de leng-

F. magellanica 'typica'
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te van de meeldraden. In het verleden dachten we te
maken te hebben met twee verschillende soorten: eenFuchsia macrostemma (van de regio van Coquimbo op
het eiland Chiloë) en een Fuchsia magellanica (in de regio
Patagonië). De exemplaren die ten onrechte macrostem-
ma zijn genoemd hebben meeldraden die tweemaal de
lengte van de kroon uit de bloem steken. De bladeren
zijn veel dichter behaard dan die van het Zuiden.
De beharing is een soort oude "kunstgreep" van de plan-
ten om hun verdamping te reguleren en de straling van
de zon te verzwakken. In het artikel: "Phylogenetic relati-
onships and biogeography of fuchsia based on noncoding
nuclear and chloroplast DNA data" legt Professor Paul
Berry uit hoe de fuchsia's zijn te onderscheiden van an-
dere planten (binnen de familie van de ONAGRACEAE
 red.), die pollen bezitten met twee kiemporen, die al dan
niet vruchten in de vorm van bessen dragen en ook een
gelijk aantal chromosomen hebben namelijk n=11 (n
geeft het aantal chromosomen aan in de geslachtscellen,
pollen en eicellen; 2n geeft aan het aantal chromosomen
in normale plantencellen. red.).
 

Binnen het geslacht fuchsia bestaan verschillende secties
waarvan de sectie Quelusia er één is. Zij hebben over het
algemeen roodpaarse bloemen met opgerolde bloembla-
den (als wervelwinden als je ze van onderop bekijkt).
Het is deze sectie waar onze F. magellanica toe behoort.
Ze worden voornamelijk bestoven door kolibries en wor-
den gekarakteriseerd door een verschillend chromosoom
aantal n=22 of n=44, pollenkorrels met 3 kiemporen, net
zoals zijn naaste verwanten die voorkomen op de hoog-
vlaktes van het zuiden van Brazilië en die op geïsoleerde
plekken op verschillende hoogvlaktes zijn ontstaan.
 
De enige Chileense F. magellanica die duidelijk afwijkt is
de variëteit Myrtifolia, beter bekend als fuchsia van Chi-
loé. Het zijn zeer compacte struiken (1 meter) met erg
korte bloemstelen en bladeren van 4 mm lang. Ze heb-
ben zich aangepast aan een winderig klimaat en voedsel-
arme grond. Je kunt deze dwergsoorten vinden in de
buurt van het meer Villarrica, bij Puerto Mont en op het
eiland Chiloé. In de omgeving van het meer Villarrica
komen de normale en de dwergsoorten beide voor.
 
(Zo eindigt hier de beschrijving van de Chileense fuchsia's
door Roberto Valenzuela. In het vervolg zal hij ingaan op
zijn manier van veredelen van fuchsia's en de verzorging
ervan. Alain Le Borgne).
 
Auteur: Roberto Valenzuela.
 
Geïllustreerd: Alain Le Borgne.
 
Overgenomen uit: Plantes et botanique: Bulletin fuchsias
                           van de SNHF (Société Nationale
                           d'Horticulture de France).
 
Bewerkt en vertaald uit het Frans: Renee en Gerard Ro-
sema.

DE FUCHSIA'S VAN ROBERTO VALENZUELA vervolg (slot)
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Een magellanica hybride aangetast door de galmijt.
(Fuchsia magellanica en nakomelingen zijn zeer gevoelig voor
de galmijt!)

 
In de vorige Fuchsiana heeft u kunnen lezen wat u wel
en niet moet doen bij een aantasting van de fuchsiagal-
mijt. Het beste is om al uw planten te ruimen, maar als u
dat niet wilt, hoe kunt u dan de schade beperkt houden?
Wat kunnen we eventueel chemisch nog doen om ver-
meerdering en verspreiding tegen te gaan?
 
Eigenlijk is er geen goed bestrijdingsmiddel tegen de gal-
mijt. Gewone spintmijt bestrijdingsmiddelen werken maar
gedeeltelijk. In het algemeen wordt aangeraden om met
behulp van een acaricide of miticide de levenscyclus van
de galmijt te verstoren door iedere 3 of 4 dagen een be-
spuiting uit te voeren en dat dan 14 dagen lang. Daar de
mijten zich ook in de potgrond verstoppen is het raad-
zaam om met de bespuitingen ook de potgrond goed te
raken.
 
Al "googlend" op internet heb ik de volgende middelen
gevonden, die bij juiste toepassing óf de galmijt onder
controle houden óf zelfs doden. Ik weet niet wat ik u
moet aan- of afraden, dus vindt u hier een aantal opties
op een rij:
 
In Engeland maakt men gebruik van Abamectin +
thiamoxam (Westland Plant Rescue Bug Killer Ornamental
Plants ready to use). Weet niet of dit in Nederland ver-
krijgbaar is voor de particulier. AVID 0,15 EC heeft de-
zelfde werking en wordt door Syngenta in de handel ge-
bracht. Als je de bijsluiter leest word je niet vrolijk.
 
Een ander middel, Sevin (carbaryl), doodt eriophyde mij-
ten waar de galmijt ook toe behoort. Het middel is echter
slecht voor bijen. Vroeger werd het middel ook in de
fruitteelt gebruikt als vruchtdunmiddel, het is zeer
toxisch, mogelijk kankerverwekkend. Dus bij toepassing
alle fuchsiabloemen verwijderen daar die bijen kunnen
aantrekken (verkrijgbaar via Amazon).
 
Een systemisch middel dat erg effectief lijkt te zijn tegen
de galmijt is het middel imidacloprid (onder merknaam
Admire in de handel geweest). Mag ook niet meer wor-
den gebruikt. Misschien dat kwekers het middel mogen
gebruiken, maar dat is mij niet bekend.
 
Je kunt je al met al dus afvragen of je wel met heftige
chemische middelen aan de slag moet gaan. Ze zijn
slecht voor het milieu en voor je eigen gezondheid.
Ik zou zeggen: teel fuchsia's die geen last hebben van de
galmijt, resistent of immuun zijn.
Tegen de veredelaars zou ik willen zeggen: gebruik zo-
veel mogelijk cultivars en species die resistent of immuun
zijn voor de galmijt. Het is geen garantie dat de zaailin-
gen ook resistent of immuun zijn, maar de kans is rede-
lijk groot.
 
Gerard Rosema.

FUCHSIAGALMIJT, hoe nu verder?

Nog een foto met schade door de galmijt.
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“On”kruiden. 26. Potentilla anserina: Zilverschoon.

Zilverschoon bloem en blad                                 Foto: Rasbak

De geslachtsnaam ‘Potentilla’ is het verkleinwoord van
het Latijnse potens, wat staat voor: machtig, krachtig, en
duidt erop dat aan het geslacht grote geneeskracht werd
toegeschreven. De naam Potentilla is pas in de middel-
eeuwen ontstaan en werd voor het eerst door de arts Sil-
vaticus (13e, 14e eeuw) gebruikt. De soortnaam anserina
is afgeleid van het woordje anser, wat Latijn is voor
gans; anserina is dan: van de ganzen. Dit komt terug in
de Nederlandse volksnaam Ganzerik. Dit is nu nog steeds
de naam voor het hele geslacht Potentilla, maar ook voor
een aantal soorten binnen dit geslacht.

 
Toxites schreef ooit al: ”Genserich, das die Genns disKraut gerne fressen.” Het blad werd fijngehakt om aan
de ganzen te voeren. De naam gans vinden we in heel
veel volksnamen terug, zoals Ganzerik en Genserik.
 
De naam Zilverschoon verwijst naar de onderkant van de
bladeren die een zilverachtig uiterlijk hebben. De oude
schrijvers van kruidenboeken hadden voor Zilverschoon
ook wel de naam Argentina anserina. Dit naar het Latijn-
se woord voor zilver, ‘argenta’. Maar de naam Potentilla
argentea was al gebruikt voor de Viltganzerik. Dit ‘argen-
ta’ vinden we wel weer terug bij Fuchs (1543), die de Zil-
verschoon Argentine noemt. Maar het is dus Potentilla
anserina geworden.
 
Het is een kleine, kruipende, vaste plant uit de rozenfa-
milie. Hij wordt tussen de 10 en 25 cm hoog, en vormt
veel uitlopers. Het is een algemeen voorkomende plant in
wegbermen, langs dijken en andere ruige plaatsen. Vaak
vlak langs de weg en als tredplant ligt hij daar meestal
plat op de grond. Uit een overblijvende, houtige, wortel-
stok vormen zich lange uitlopers die opnieuw gaan worte-
len en zo hele tapijten kunnen vormen. Eigenlijk net als
aardbeien waar het dan ook familie van is. De bladeren
zijn ongeveer 20 cm lang, gesteeld en oneven geveerd en
hebben gezaagde randen.

De onderkant van de op de grond liggende bladeren is
prachtig zilvergrijs en behaard. De bovenkant soms ook
een beetje. De goudgele bloemen met vijf ovale kroon-
bladen staan aan het eind van een lange bloeisteel zon-
der bladeren. De bloeitijd is van juni tot september.
 
Dodonaeus beschrijft dit op zijn eigen kernachtige ma-
nier: ”Ganserick kruypt langhs der aerden met sijn dunnegrijsachtighe ranckskens, bewassen met langhachtige ge-veederde ende als van veelen tsamen vergaderde blade-ren, de bladeren van Agrimonie bijnae ghelijck, maar deReynvaer noch ghelijcker, doch kleyner, oock seer ghe-spleten ende rondom saegs-ghewijs ghekerft, die op deeene opperste sijde heel grasgroen zijn, maer op de ave-rechte sijde ter aerdenwaerts aschverwigh oft silverach-tigh wit. De bloemen zijn geel op dunne steelkens voort-komende, de bloemen van Vijfvingher-cruydt seerghelijck. De wortel is veselachtigh”.
 
Soms heb ik het gevoel dat we met de modernisering van
het Nederlands veel kwijt zijn geraakt.
Behalve de naam Zilverschoon komen ook de namen Zil-
verblad, Zilverkruid, Zulverbladen en Zulverschoon voor.
Allemaal namen die verwijzen naar de blinkende, zilver-
achtige onderkant van de bladeren zijn: Blik in Gronin-
gen, Blijk in Friesland, Blikgras in Groningen en Rutjeblik
in Waterland.

Dit rutje is een oud woord voor onkruid of rut. De naam
blik heeft zijn oorsprong in het middeleeuwse blic, de
toenmalige naam voor Zilverschoon.
Rond Zutphen en in West-Friesland spreekt men respec-
tievelijk van Reinevaer en Raineva. Deze namen duiden
op de overeenkomst in bladvorm met het Boerenworm-
kruid dat eveneens Reievaar wordt genoemd.
 
Dodonaeus heeft de volgende namen bij elkaar gezocht:"In Brabant heet dit cruyt Ganserick; in Hooch Duytsch-land Grensich ende Genserich; in Vranckrijck Argentine.

Bloem Zilverschoon                            Foto: Agnes Monkelbaan
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Den Latijnsche naem is nu Argentina, oft Potentilla: som-tijts ook Agrimonia silvestris, oft Tanacetum silvestre, datis Wilde Agrimonie oft Wilde Reinevaer". De laatste twee
hebben vergelijkbare bladvormen. Met de Reinevaer
wordt het Boerenwormkruid bedoeld. De term vaer duidt
op gelijkenis met een varenblad. En het woord Rein heeft
iets te maken met het Oudnederlandse en oud Duitse
woord voor grens of berm wat toen een verhoogde
strook was tussen twee akkers.

Aangezien het plantje veel looistof bevat werd zij natuur-
lijk in de volksgeneeskunst aangewend en wel bij diarree,
dysenterie en als krampstillend middel. Heel oud is het
gebruik om het aftreksel te gebruiken bij oogontsteking,
uitslag op het gezicht en als gorgeldrank bij tandpijn. In
de apotheek stond het kruid toen bekend als ‘Herba

Anserinae’
Een oud recept bij Ravelingius luidt: “Voor bloedighTandtvleesch, ende losse Tanden: Wascht het Tant-vlee-sch met het afzietsel van Ganserick met gestaelt waterofte roode Wijn bereydt”. Ik las het ergens anders nog
mooier: Water daar ganzerik in gekookt is maakt de wag-
gelende tanden vast en is goed tegen de zweren van de
mond en tandvlees.
 
Brunfelsus schrijft ditzelfde ‘afziedtsel’ voor: “voor Bloet-spouwen, overtollige Maent-stonden ende roode Loop”,
alleen zegt hij ervan ‘Laet hier van drincken’.
Matthioles schrijft voor: “voor roode loopende Oogen:'Wascht de oogen met het water daer dit cruydt in geso-den is”.
 
Bij dieren werd het kruid ook gebruikt, zoals: Het poeder
van dit droog kruid op het afgewreven vel en op de open
huid van de paarden, ossen, ezels en andere beesten ge-
strooid geneest die en op dezelfde manier is het ook
goed in de bloedende wonden gedaan.
En zo zijn er nog wel meer aanwendingen te vinden. Als
je dit oude Nederlands leest is het ook leuk om te zien
dat de spelling toen niet erg uniform was.
 
Het is een duidelijke Noordelijke plant die we tevergeefs
in de oude boeken zullen zoeken, hij komt in het Middel-
landse Zeegebied niet voor. Wel in koude gebieden tot in
de arctische zone. Ook op Groenland en Spitsbergen is ze
te vinden.
 
Henk Hoefakker.

Blad Zilverschoon                                       Foto: Teun Spaans

UITGEBREIDE TECHNISCHE COMMISSIE (UTC)

Fuchsia macropetala                               Foto: Henk Hoefakker

Alle activiteiten en bijeenkomsten van de verschillende
groepen zijn geannuleerd.
Laten we hopen dat we volgend voorjaar weer kunnen
opstarten.  
Leden van de Botanische Groep houden elkaar via een
nieuwsbrief op de hoogte van het wel en wee van hun
species. Hoe hebben de species de hittegolf van acht
dagen doorstaan? Laat het weten aan Henk Hoefakker,
maker en initiatiefnemer van de nieuwsbrief!
Verder wensen we iedereen veel sterkte de komende
herfst en winter! Hou nog even vol!
 
Gerard Rosema.
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Open tuinen 2020

Tuin fam. van den Brink te Hulshorst Tuin fam. van den Brink te Hulshorst

Tuin fam. Verschoor te Leerbroek Tuin fam. Verschoor te Leerbroek

Tuin fam. Snikkenburg te Huizen

Tuin fam. Snikkenburg te Huizen

Foto's: Sjaak Loef
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'Groenekan's Glorie', Steevens 1972 NL. AFS nr.: ---
Afstamming onbekend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornelis Steevens, een beroepskweker uit Groenekan, bracht in de beginjaren van de
 
fuchsialiefhebberij in Nederland een aantal interessante nieuwigheden op de markt. Of Steevens
 
ooit bewust gekruist heeft is niet bekend, schreef Miep Aalhuizen, die hem heeft gekend. Dat de
 
afstamming van 'Groenekan's Glorie', volgens mij de meest belangrijke van zijn introducties,
 
onbekend is, is dus geen wonder. Als van zijn andere planten het ouderschap is opgegeven,
 
berust dat grotendeels op giswerk. Desalniettemin was Cornelis een vakman als het op het
 
selecteren van zijn zaailingen aankwam. De bloemkleur van 'Groenekan's Glorie' was vrij
 
zeldzaam en daarom heeft de Aalsmeerder Ton van Zanten, lid van de VKC-keuringscommissie,
 
omdat Cornelis Steevens was overleden, vijf planten opgekweekt, die in 1978 het Getuigschrift
 
van Verdienste van de VKC behaalden. 'Groenekan's Glorie' is een opgaande groeier die in het
 
voorjaar flink getopt dient te worden om voldoende te vertakken. Zoals te verwachten voor een
 
oranjebloemige cultivar is een plekje in de zon favoriet. Dat deze plant als zaadgever en als
 
pollendrager door veredelaars gebruikt is, is gezien de bloemkleur niet verwonderlijk.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Groenekan's Glorie' Foto: Cor Boom



'Lady Boothby' Foto: Sjaak Loef



'Lady Boothby', Raffill 1939 UK.  AFS nr.: ---
Afstamming: F. regia var. alpestris x 'Royal Purple'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ik een dergelijke plant tussen mijn zaailingen had gevonden, met heel lange stengelleden en
 
niet vertakkend, dan was ze net als ongeveer 99% van mijn zaailingen, ondanks de leuke
 
bloemetjes met hun opvallend donkere kroon, op de porriehoop geëindigd. Mr. C.P. Raffill,
 
verbonden aan de Royal Botanic Gardens te Kew, zag er wel wat in en 'Lady Boothby' werd
 
volgens Leo Boullemier de belangrijkste van zijn vier introducties. 'Lady Boothby' werd met haar
 
krachtige opwaartse groei bekend als de "klimmende" fuchsia en kon hele muren bedekken,
 
mits goed geleid en aangebonden aan een rek. Een hoogte van zo'n 3 meter is daarbij geen
 
probleem. Er wordt beweerd dat deze klimmer winterhard is. Ingestuurd bij de "Wisley Hardy
 
Trials" van 1976 - 1978  leverde echter geen winterhardheids-getuigschrift op. In ons land lukte
 
het soms een in de volle grond geplant exemplaar tegen de westmuur van een verwarmd huis
 
de winter te laten overleven. Er waren echter ook veel teleurstellingen. Nu onze winters zachter
 
zijn valt het te proberen, maar ik zou altijd voor de zekerheid een paar stekken binnen laten
 
overwinteren. 'Lady Boothby' is zowel als vrouwelijke en als mannelijke ouder gebruikt bij
 
veredeling. Hans van der Post kweekte er uit een bestuiving met 'Lord Lonsdale' de klimmer
 
'Marie Punselie' mee.
 
 
 
 
 H.J. de Graaff.
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Fuchsianamen zoeken
 

 

 

 

 

In onderstaande 4 zinnen zitten verschillende fuchsianamen verborgen: 

 

 

 

1. Kyan en Sanne zijn samen met hun oma Geertje naar de boer in Zaandam geweest om eieren 

en melk te halen. 

 

2. Tussen Elma en Ben is een romance ontstaan, menig uurtje waren ze samen en voelden zich 

happy toen tijdens ’t einde van het vuurwerk een sterretjesregen neerdaalde. 

 

3. Aat van Wijk nam de vrijheid om Venus en Mona Lisa te laten poseren voor een aquarel die 

hij maakte omdat de NKvF 50 jaar bestond. 

 

4. Bij de boer in Goor is chaos ontstaan omdat er een condor uit Canada overvloog toen de 

dieren aten en de ganzen hoffelijk naast elkaar stonden om Anne Hoogendam te begroeten. 

 

Zoek zo veel mogelijk fuchsianamen en schrijf deze op (s.v.p. in alfabetische volgorde) en stuur 

ze op vóór 4 november 2020: 

- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen. 

- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl. 

Onder de inzenders van de meeste en juiste namen wordt een cadeaubon van € 10,00 

verloot. 

 

De oplossing van de puzzel in de augustus-editie van de Fuchsiana is: 

‘Eisvogel’. 

Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen:  

de heer J. Wagena. 

 

Gefeliciteerd! 

De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden 

toegezonden. 
‘Eisvogel’ 

Gezocht
Hallo, ik ben Ad van Zoggel, zoon van Jan van Zoggel. Jan woonde met zijn partner Annie van Brunschot op de
Haarensedijk 22 in Haaren, Noord Brabant. Ze waren lid was van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
 
Mijn zus en ik zoeken een plantje of stek van de fuchsia met de naam Jan van Zoggel. Ook zouden wij graag een
plantje of stek willen hebben van de fuchsia Helene Houben Claessen die door mijn vader is veredeld. U zou er ons
een geweldig plezier mee doen. Uiteraard tegen vergoeding.
 
Groetjes Ad van Zoggel, Oude Pastorieweg 19, 5258 AA Berlicum, tel.nr. 073 5033369.

19Fuchsiana Oktober 2020



Sinds maart leven Loeky en ik met onze twee binnenkat-
ten, de blauwe Sweetie Dear en de rode Fuchs, in sociale
afzondering. De katten zijn niet anders gewend en wij
hebben een vrije uitloop in de tuin. Omdat voor ons de
bibliotheek onder de huidige omstandigheden een "no go
area" is, moeten we terugvallen op onze eigen, gelukkig
ruime, boekenvoorraad. Zo lees ik momenteel de boeken
van de dierenverzamelaar Gerald Durrell. In zijn "Mijn fa-
milie en andere beesten" beschrijft hij zijn jeugd op het
Griekse eiland Korfoe, waar de tuin van hun eerste huis
was omzoomd door een haag van fuchsia's. Gedachtig
aan de verhalen van een Italiaanse fuchsiavriend en Dur-
rells beschrijving van de zomerse hitte op Korrfoe heb ik
mijn twijfels. Engelse schrijvers hebben nu eenmaal wat
met fuchsia's. 

Product of Holland CCXXXIV

   Het "nieuwe normaal".
 
Zo beschreef de Britse historicus Peter Tremayne in één
van zijn detectives met als hoofdpersoon de rechtspre-
kende non Fidelma, spelend in de vroege middeleeuwen
in Ierland, de schoonheid van de daar groeiende fuchsi-
a’s. Daarmee was hij wel een duizendtal jaren te vroeg.
De schrijfster van mijn favoriete misdaadverhalen met de
Engelse inspecteur Thomas Lynley kan het niet nalaten
fuchsia regelmatig te gebruiken in kleurbeschrijvingen en
wie de verhalen over inspecteur Morse volgt, ziet in de
decors dikwijls schitterend fuchsiaplanten. Het is niet ver-
wonderlijk dat in het Verenigd Koninkrijk fuchsialore ook
zo populair is, terwijl in ons land, hoewel ik mooie collec-
ties zag, het verzamelen ervan niet echt van de grond
kwam. Ook in mijn collectie is het meeste van Britse oor-
sprong, maar ik vond toch een leuk modern schaaltje van
Koninklijke Goedewaagen, made in Holland. In Engeland
is zelfs een Fuchsia Lore Club. Bij John Wright zag ik een
mooie verzameling met onder andere met fuchsia's gede-
coreerde borden en honderden prentbriefkaarten met
fuchsiamotief. Dat was nog niets vergeleken met het huis
van Jack en Joan Lamb in Bramley, waar we logeerden in
verband met een lezing over Nederlandse veredeling die
ik gaf voor de Special Interests Group van de British
Fuchsia Society. Vrijwel alles was daar gedecoreerd met
fuchsia's. Voor ons Nederlanders haast beklemmend. Tot
mijn spijt las ik in het fuchsiabulletin van de Société Nati-
onale d'Horticulture de France dat mijn vriend Jack Lamb
na een lang ziekbed op 26 april is overleden, wat zeker
een aderlating voor de Britse fuchsialiefhebberij is. Zo be-
heerde hij de nationale collectie species van het Verenigd
Koninkrijk, één van de redenen voor de vele contacten
met ons land. Ik herinner mij vooral de zorgvuldigheid
waarmee hij moeilijk in leven te houden species, die ik in
ons land nooit zag, vaak met speciaal door hem samen-
gestelde grondmengsels, wist te kweken. Hij was prettig

gezelschap, dat gemist zal worden. Het fuchsiabulletin
was verder gewijd aan veredeling.
 
Zo las ik een verhaal over Victor Lemoine, wiens 'Rolla'
uit 1913 een belangrijke rol speelde bij fuchsiaveredeling
in Amerika, die leidde tot de "American Dream" op fuch-
siagebied: planten met vooral grote dubbele bloemen.
Daarnaast vond ik de Franse vertaling van de tekst van
een lezing, die ik gaf op een bijeenkomst van Euro-Fuch-
sia in 1993. Ik vertelde daar over het werk van onze Ver-
edelingsgroep, dat gericht was op nieuwe vormen en

Modern schaaltje van Koninklijke Goedewaagen. (Fuchsialore).
Foto: H.J. de Graaff.

kleurcombinaties door het toepassen van weinig gebruik-
te species als kruisingsouders.
Hoewel het nu nog zomer is realiseer ik me, dat als het
oktobernummer bij u in de brievenbus ligt, het fuchsiasei-
zoen 2020 vrijwel voorbij is. Ondanks het "nieuwe nor-
maal" waardoor we elkaar minder ontmoetten, de drei-
ging van de fuchsiamijt en de hittegolf op wat wel het
hoogtepunt van de fuchsiabloei kan worden genoemd,
hebben wij, net als de meeste fuchsia's, het overleefd.
Hoewel mijn 'Machu Picchu', die bekend staat als nogal
"vuurvast", in de zon toch al haar bloemen verloor. Laten
we vooruitkijken naar een nieuw seizoen, mogelijk weer
normaal door een Covid-19 vaccin, met een goed bestrij-
dingsmiddel tegen de galmijt en geen overdreven zomer-
hitte, waarin we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten
op fuchsiabijeenkomsten, tentoonstellingen en in open
tuinen.
 
Lisse, 1 september 2020                          H.J. de Graaff.
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Regio 07, Veluwe
 

Onlangs ben ik door de heer Sjaak Loef benaderd om namens onze afdeling een stukje te schrijven over 

onze regio-activiteiten. 

Momenteel is dat niet gemakkelijk omdat door de Corona-uitbraak voor 2020 alle activiteiten zijn 

afgelast. 

Omdat ik pas ongeveer 6 jaar in het bestuur van regio 7 zit weet ik weinig van de voorgeschiedenis. 

Toch zal ik een poging doen om met behulp van andere leden een overzicht van het ontstaan van onze 

regio te geven. 

Een van onze eerste voorzitters, de heer H. ten Have, was erg gedreven om alles tot in de puntjes te 

verzorgen. Ook Kees en Gerrie Spek, bekend als verwoede fuchsiakwekers uit Heerde, hebben veel 

energie in onze regio gestopt. Dat bleek onder andere door een 3-tal opgezette shows van onze regio, 

gehouden in de tuinen van kasteel Cannenburch in Vaassen. Hierbij was ook ons helaas veel te vroeg 

overleden lid, de heer Meuleman, nauw betrokken. Ook meen ik me te herinneren dat er ook eens een 

tentoonstelling in 1990 op het landgoed De Lathmer in Wilp is geweest. Verder zijn er nog een 2-tal 

fuchsiatentoonstellingen in De Lusthof in 1989 en 1994 in Epe geweest. Begin 2000 hebben we samen 

met regio Twente-Salland ook een show gehouden in de hallen van Intratuin in Zwolle. 

De 1e uitgave van ons regioblad, De Veluwse Fuchsia Bode, is in 1992 verschenen in een oplage van 375 

stuks. Omdat het aantal leden, zoals bij alle regio’s, de laatste jaren is afgenomen geven we nu nog 6 

keer per jaar een kleine 100 exemplaren uit. 

Ik zal proberen om een overzicht te geven van onze jaarlijkse activiteiten. Van sommige activiteiten zal ik 

foto’s bijvoegen (zie pagina 22 en 23). 

Allereerst beginnen we het jaar met een Nieuwjaarsreceptie die we houden in een zaaltje van de 

Regenboogkerk in Epe. 

In 2019 hebben we die gehouden op 5 januari met oliebollen en koffie en meestal zijn er tussen de 35 

tot 40 leden aanwezig. De middag vullen we naast gezellig bijkletsen en gelukwensen aan elkaar geven 

verder met een Bingo met prijzen, betaald door de vereniging. Al met al altijd een gezellige 

samenscholing! 

In maart wordt de voorjaarsbijeenkomst gehouden, waarbij de jaarlijkse activiteiten worden besproken, 

de jubilarissen gehuldigd worden en de diverse jaarverslagen en financiële stand van zaken worden 

behandeld. Er wordt na de pauze ook nog een verloting gehouden met prijzen die door de leden zijn 

meegebracht. 

Tevens reiken we op dat moment ook de wedstrijdstek en een mysterystek uit, om op te kweken. Deze 

wordt in september beoordeeld door een deskundige jury en daar zijn wat prijzen, zoals een beker en 

een oorkonde, aan verbonden. 

Ook houden we in februari, in 2019 op 23 februari, een lezing. Dit keer verzorgd door de heer Geerdink 

uit Hengelo met als onderwerp “Toptuinen in Nederland” met fuchsia’s en orchideeën. 

In juni, dit keer op de 22e, hebben we ons jaarlijkse uitje gehouden met de bus naar een of meerdere 

plekken. Dit keer zijn we naar het Glasmuseum en -blazerij van Royal Leerdam in Leerdam geweest. Ook 

’s middags hebben we nog een Vogeltuin en museum in de buurt bezocht. We sluiten de reis altijd af met 

een diner, dit keer in Harskamp. 
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In juli en augustus zijn er weer de jaarlijkse Open Tuinen, waar we de prestaties van onze leden kunnen 

bewonderen. Dit jaar waren er 6 locaties op de Veluwe, onder andere in Hoenderloo, Apeldoorn, 

Voorthuizen, Nijkerkerveen, Hulshorst en Hattem. Het was een lust voor de ogen om al dat moois te 

kunnen bewonderen. 

Ook aan de jaarlijkse Vriendendag van de NKvF, die dit jaar bij kwekerij Van der Velde in Heerde werd 

gehouden, hebben we als regio onze medewerking gegeven. 

De jaarlijkse barbecue op 7 september, die ditmaal is gehouden in de tuin van Ampie Bouw in ’t Harde, 

was een groot succes. De opbouw van de barbecue hebben we als bestuur zelf verricht en de leden 

konden vanaf 17.00 uur alvast de tuin bezichtigen. De meeste leden kennen deze prachtige tuin wel, 

want hij is wijd en zijd bekend en ook al eens in een tuinprogramma op de televisie geweest (TV 

Gelderland). 

De keuring van de stekken, uitgereikt tijdens de (voorjaars)vergadering in maart, werden op 28 

september gekeurd door onze deskundige jury, bestaande uit Jos en Teun Jan. Het was weer een 

spannende aangelegenheid. Tientallen stekken werden ingeleverd en er moest goed worden gekeken wie 

de mooiste planten hadden (13 ‘Yeti’ en 9 ‘WALZ Blauwkous’). Voor de wedstrijdplant waren de heer 

J. van Werven, mevrouw Elijzen en de heer Van der Haar respectievelijk 1, 2 en 3 en kregen de 

bijbehorende attenties (bekers) uitgereikt. Bij de mysteryplant, de ‘WALZ Blauwkous’, werden de heer 

Van Essen, mevrouw Elijzen en de heer Postuma 1, 2 en 3. 

Het jaar sluiten we altijd af met een Stamppottenbuffet, wat ook in de zaal van de Regenboogkerk in Epe 

wordt gehouden. Dat is altijd erg in trek en dit jaar werden de diverse stamppotten aangeleverd door de 

firma “Uitgekookt”, bestaande uit stamppot Zuurkool, Boerenkool en Rode Kool met een bal gehakt en 

worst. 

De laatste bijeenkomst in 2020 was de afgelopen keer de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2020. Dat was 

nog net voor de corona-uitbraak. Ook was er nog een lezing op 22 februari. Dat was een diavoorstelling 

over een reis naar Kamschatka in Oost Siberië. 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: 

- Voorzitter G.A.J. Achterkamp 

- Secretaris H.G. Elijzen 

- Penningmeester B. van den Brink 

- Algemeen bestuurslid en Ledenraad NKvF, redactieadres en vormgeving “De Veluwse 

Fuchsiabode: T.J. Hop 

- Algemeen bestuurslid: G.J. Wentink 

Al met al dus een regio met veel activiteiten. 

Gerrit Achterkamp, voorzitter 
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Van de webmaster 

 

De aankomende tijd wordt weer een spannende tijd omdat de aanmeldingen van keuringen en voor de AFS 

gaan plaatsvinden. Achter de schermen hebben we nog redelijk wat dingen kunnen aanpassen zodat we 

denken hiervoor klaar te zijn. 

Tevens ben ik samen met de BCK druk met het aanpassen van de conversieprogramma’s. Deze worden 

gebruikt om de aanmeldingen van de keuringen en ingezonden AFS formulieren met één druk op de knop te 

kunnen overzetten naar onze CIL 2019. 

We denken dan ook heel dicht bij ons eindresultaat te komen, zodat de gebruikers steeds makkelijk en in 

één overzicht alle gegevens via de CIL 2019 kunnen inzien en, wat het belangrijkste voor ons is, dat de 

gegevens nu niet meer veelvuldig en handmatig in diverse formulieren moeten worden ingevuld, wat de 

kans op fouten aanmerkelijk verkleint. 

Ondanks dat deze programma’s nu hun eindresultaat gaan bereiken zijn nog niet alle fuchsia’s voorzien van 

alle gegevens zoals o.a. het beschrijvingsformulier en een aantal foto’s waar we nog steeds naar op zoek 

zijn met de juiste naam en een goede kwaliteit. 

Hiernaast alvast een 

(gedeeltelijk) voorbeeld van 

een beschrijving die veel 

meer informatie laat zien. 

Al deze informatie komt 

vanuit het beschrijvings- 

formulier. 

In de toekomst gaan we 

ook een conversie bouwen 

waarvan de gegevens uit de 

ingezonden AFS formulieren 

komen. 

Het beschrijvingsformulier 

zal dan wel minder 

informatie bevatten omdat 

voor het doorsturen van 

een AFS formulier minder 

informatie nodig is. 

Wat ik dan ook nog extra 

wil aanhalen is de 

beveiliging van onze 

website. Ik krijg zo nu en 

dan berichten dat men niet 

kan inloggen.  

Waarom een strenge 

beveiliging? Dat is voor een 

vereniging als de onze toch 

niet nodig? 

Het antwoord is dat dit jammer genoeg wel nodig is. Ik krijg dagelijks vele mailberichten van providers, 

beveiligingsbedrijven, marketingbedrijven, etc. die proberen in te loggen zodat deze iets kunnen aanpassen 

aan onze website.  
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Het grote probleem is echter dat het proberen in te loggen niet als een strafbaar feit wordt gezien, maar wel 

het eventueel aanpassen en dit is in het verleden al eens gebeurd. 

Ik kan achterhalen welke bedrijven het zijn omdat alles op internet met een z.g. IP-adres werkt, wat je mag 

zien als een postcode. Ook het eventueel aanspreken van deze bedrijven heeft weinig zin omdat deze 

veelvuldig uit andere landen komen en weten dat ze bijna niet aangepakt kunnen worden, zeker niet door 

een kleine vereniging als de NKvF. 

Om hen te ontmoedigen wordt bij 3 foutieve inlogpogingen de inlogmogelijkheid voor een uur geblokkeerd. 

Een nadeel is wel dat ook u na 3 foutieve inlogpogingen voor een uur wordt geblokkeerd. Is het dan hierna 

toch nog niet mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te maken dan kan ik voor u kijken wat het probleem 

is. Dit kan door mee te kijken met het programma “Teamviewer” (binnenkort handleiding hiervoor op de 

website) of door mij een mail te sturen met het probleem. Ik neem dan contact met u op om te kijken hoe 

we dit kunnen oplossen. 

Hiernaast een voorbeeld van 

het aantal  inbraakpogingen 

gedurende 5 dagen. 

Overigens is dit voorbeeld van 

een hele rustige periode. 

Sommige IP-adressen komen 

meerdere keren per dag c.q. 

dagen voor en ik krijg van 

elke poging ook een 

mailbericht. 

 

Ton van der Vorst. 

'The Doctor'                                                                                                                                   Foto: Dominicus Bergsma
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Van de Bestuurstafel, ledensecretariaat 

 

Deze keer een stukje van de ledensecretaris. Ik zal proberen u 

te vertellen wat er zoal omgaat en hoe het begonnen is.  

 

Op een gegeven moment werd ik gebeld door Cor Lange, de 

voormalige ledensecretaris, met de vraag of wij het winkeltje 

over zouden willen nemen want Riek en Chris Blom wilden er na 

jaren mee stoppen. Maar wij hadden al het winkeltje van de 

regio en dat was al een heel gesleep. We deden dat met plezier 

maar nog meer, toch maar niet. Cor Lange wilde toen stoppen met het ledensecretariaat. Ik 

antwoordde dus dat, als ik iets wilde doen, ik dan liever het ledensecretariaat zou willen gaan doen en 

daar zat ik meteen aan vast.  

De hele handel van Cor kwam hier naartoe en dat was nogal wat. O.a. een printertafel en diverse 

apparaten zoals twee etikettteermachines voor de adresdragers van Fuchsiana, maar die werden niet 

meer gebruikt. Ook een oude typemachine en een kettingprinter waarmee de acceptgiro’s geprint 

werden. Er mocht geen fout optreden of het papier vastlopen want dan moest je weer vooraan 

beginnen. Middenin beginnen, dat was er niet bij. 

Het ledenprogramma was al erg oud en na verloop van tijd kreeg ik groen licht om een nieuw 

programma te laten maken. Iemand die dit kon maken was snel gevonden want op dat moment zat ik 

op een access computercursus en de leraar was programmeur. Ik zette op papier hoe ik het wilde 

hebben en hij maakte een opzet die ik kon uitproberen en aangeven wat er nog bij moest of wat ik 

anders wilde. Zo kwam het nieuwe ledenprogramma er. Ook later, als ik nog ergens tegenaan liep of 

er waren wijzigingen, dan kon dat altijd nog weer verwerkt worden. Het is tot op de dag van vandaag 

nog een prima werkend programma. De maker is er dan ook trots op en zette er een tijdje geleden 

nog wat over op zijn facebook pagina. 

 

Wat gaat er zoal om bij het ledensecretariaat? Er komen adreswijzigingen binnen via de website maar 

ook nog telefonisch want nog lang niet iedereen van onze leden heeft een computer. En ook de 

leeftijd komt dan dikwijls ter sprake. Meestal is dat niet mis. Ook bellen mensen om te vragen hoe 

lang ze lid zijn. En dikwijls komt er ook een verhaal bij zo’n telefoontje over de planten of het wel en 

wee van de beller.  

Ook melden er zich nieuwe leden aan of leden werven leden. Dit levert dan weer een cadeaubon op 

voor de werver. De aspirant leden krijgen een acceptgiro toegestuurd en na betaling worden ze 

opgenomen in het ledenbestand en ingedeeld bij de regio waartoe ze behoren tenzij ze aangeven dat 

ze graag bij een andere regio zouden willen behoren. 

 

De wijzigingen worden verwerkt en een keer per maand verstuurd naar de regio’s.  De meeste nieuwe 

leden komen op dit moment binnen via de website van de NKvF. Dit ook mede door het coronavirus 

en doordat regio’s geen activiteiten kunnen houden. 

Hopelijk overleven de fuchsia’s van deze nieuwe leden de extreme en aanhoudende hitte van dit 

moment. Anders zou de moed je in de schoenen kunnen zinken. 

Bij het overlijden van een lid wordt dit vermeld in Fuchsiana. Ook de nieuwe leden worden vermeld.  

De leden die 40 jaar lid zijn krijgen al vroeg in het jaar een kaart met uitnodiging voor de Vriendendag 

waar hun het speldje door onze voorzitter Cor wordt opgespeld.  

De mensen die 25 jaar lid zijn krijgen meestal hun speldje via de regio opgespeld dus die speldjes 

worden verstuurd naar de regiosecretaris na aanvraag.  

De overige leden 30, 35 en 45 jaar lid, worden vermeld in Fuchsiana.  

Na de zomer komt al snel oktober in zicht. Tijd om aan de acceptgiro’s te gaan denken. Eerst worden 

die besteld bij de drukker van de bank. Wij hebben een contract om de acceptgiro’s helemaal zelf te 

mogen printen. Hiervoor heb ik proefexemplaren aan moeten leveren. Uitweiden welke dingen er 

Van de bestuurstafel
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allemaal moeten gebeuren voor er geprint kan worden zou te ver gaan. Als de acceptgiro’s klaar zijn 

voor verzending worden ze naar de drukker gestuurd waar ze bij de Fuchsiana van december worden 

gevoegd.  

Het verzoek om bij betaling het lidnummer te vermelden zien sommige mensen nog wel eens over het 

hoofd, wat soms zoektochten oplevert. Soms kom ik daar uit en soms ook niet. Met als gevolg dat 

deze leden Fuchsiana van april dan niet meer ontvangen.  

Zodra Fuchsiana op de mat ligt komen de betalingen binnen, die dan geboekt worden.  

De speldjes voor de jubilarissen worden rond deze tijd weer besteld voor komend jaar.  

En zo is het jaar weer rond. 

U ziet, vervelen hoef ik me niet. Maar ik doe het nog altijd met veel plezier, mede door de plezierige 

contacten met de ledensecretarissen van de regio’s. En natuurlijk de fijne samenwerking met mijn 

collega’s in het hoofdbestuur niet te vergeten.  

 

Tiny van de Sande. 

Van het hoofdbestuur

Beste bestuurders van de NKvF regio’s.
 
Zo aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij het een en ander met u doornemen. Wij zijn u echt niet vergeten
en maken ons grote zorgen over hoe het in de regio’s zal gaan de komende tijd.
 
Het is een vreemde tijd. Corona heeft ons volledig lam gelegd. Voor u zal het net zo moeilijk zijn als voor ons als HB-
leden. Zeker ook waar in regio’s gevallen van corona zijn. Wij hopen dat het met deze leden goed gaat komen en
wensen hen beterschap!
 
Helaas konden wij onze landelijke Vriendendag niet laten doorgaan. Het gevaar van besmetting was te groot en ook
moesten wij groepen gaan maken, wat onmogelijk was!
Heel jammer, juist omdat je op zo’n bijeenkomst weer iedereen tegenkomt en waar je het een en ander eens door
kunt nemen op een gezellige en ontspannen manier. Een heel groot gemis!
Voorzichtig denken wij, als leden van het HB, om in oktober, als het veilig kan, weer bij elkaar te komen in vergade-
ring te Eemnes. Maar in deze tijd is niets zeker! We blijven echter hopen dat het mogelijk zal zijn.
 
Gezien de regels van ons kabinet is het niet zo eenvoudig om samenkomsten te organiseren. Wij zitten met elkaar
aan vele regels vast. Het moet voor u, als regiobestuur, heel moeilijk zijn om met alle regels iets voor uw regio te or-
ganiseren.
Toch hopen wij zo dat het u lukt om op een veilige manier uw regiobijeenkomsten te realiseren!
De onderlinge sociale contacten zijn tot een minimum beperkt en wij zouden zo graag allemaal deze contacten weer
herstellen. Het kan, maar dan met veel maatregelen om uw leden te vrijwaren van besmetting!
 
Ook hopen we dat de najaarsvergadering kan plaatsvinden. Er zijn te veel zaken blijven liggen die door de ledenraad
doorgenomen moeten worden. Wij blijven hopen!
 
Ik wil u namens alle leden van het hoofdbestuur veel wijsheid en inzicht toewensen en de hoop uitspreken dat wij in
oktober onze ledenraadsleden weer een uitnodiging kunnen sturen om naar de bijeenkomst te komen op 7 november
2020.
 
Namens het hoofdbestuur en met vriendelijke groet,
Margo Vaandrager,
Secretaris NKvF.
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Hoewel we onze Vriendendag dit jaar niet konden houden hebben we wel de fotowedstrijd door laten gaan. Normaal
gesproken laten we de ingezonden foto’s afdrukken en worden ze tijdens Vriendendag op perspex platen opgehangen
zodat alle bezoekers ze kunnen bewonderen. Daarnaast kan iedere bezoeker mee bepalen welke foto’s prijzen win-
nen. Op beide categorieën kan op een stemformulier aangegeven worden welke foto zou moeten winnen in de cate-
gorie close up en in de categorie algemeen. Ook dit jaar ontvangen de deelnemende leden de gebruikelijke afdruk
van hun foto thuisgestuurd.
 
Dit jaar zijn 14 foto’s aangeleverd voor de categorie close up en 13 foto’s voor de categorie algemeen. We hadden
gehoopt op meer foto’s en roepen u op om volgend jaar mee te doen. Er zijn vast meer leden die mooie foto’s maken
van hun fuchsia’s. In 2017 hadden we nog 53 deelnemende foto’s en in 2013 was dit zelfs nog 71.
 
Voor het bepalen van de winnende foto’s is dit jaar gekozen voor een online stemming via www.nkvf.nl. Alle leden
konden, na inloggen, hun stem geven binnen beide categorieën.
Helaas hebben maar zeer weinig leden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Of dit  komt doordat hier te weinig
aandacht aan is geschonken blijft gissen. De bedoeling was om in het augustusnummer van Fuchsiana nog een herin-
nering te plaatsen. Dit is er helaas bij ingeschoten. Wel heeft onze webmaster alle leden, van wie een mailadres be-
kend is, een mail gestuurd om deze leden op te roepen hun stem uit te brengen. Mogelijk werkte het inloggen als een
belemmering voor het stemmen. Hier is echter voor gekozen om de stemming zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.
Er hebben 5 leden gestemd, waarvan 3 deelnemers. Dit maakte de bepaling van de winnaars zeer moeilijk en discuta-
bel. Toch is besloten een zo eerlijk mogelijk manier te vinden om de winnaars te bepalen.
 
Binnen de categorie Close-up had 1 foto 2 stemmen, de overige hadden 1 stem of geen.
De foto met 2 stemmen heeft dus sowieso de 1e prijs in die categorie, daar bestaat geen twijfel over.
Voor de overige foto’s zijn de foto’s met een stem in een online loterijmachine gedaan. Hierbij zijn de stemmen van
de deelnemers buiten beschouwing gelaten omdat de deelnemers logischerwijs op hun eigen foto’s hadden gestemd.
Ook deze werkwijze is discutabel maar we moeten wel zo eerlijk mogelijk te werk gaan. Dat is ontzettend lastig met
zo weinig stemmen en kan altijd discussie oproepen. Er is niets op tegen om op de eigen foto’s te stemmen maar de
verhouding tot vrije stemmen was nu zoek, waarbij ook het geringe aantal deelnemers een rol speelt. Een online lo-
ting, waarbij alle foto’s met een stem meededen, leverde ondergetekende 2 prijzen op, waaronder de Mieke Meursing
trofee. Dit maakte duidelijk dat deze werkwijze zeer zeker vragen op zou roepen.
 
Close-up 2e prijs                  Mw. I.P. de Boer-Dammers    C11       'Swingtime'
Close-up 1e prijs                  Dhr. K. Poffers                      C8        'Jaspers Vlammetje'
 
Algemeen 2e prijs                 Dhr. K. Poffers                     A9         'Remembering Claire'
Mieke Meursing trofee           Dhr. J. Rijkers                      A8         Kolibri met fuchsia’s
 
Iedereen heeft inmiddels de ingezonden foto’s met een begeleidende brief én de eventuele prijs thuis ontvangen. Be-
halve de 1e prijs algemeen bestaan de prijzen uit VVV-cadeaukaarten.
 
Cor Boom

Uitslag fotowedstrijd

Kolibri met fuchsia’s     Mieke Meursing trofee      Dhr. J. Rijkers

'Remembering Claire'       Algemeen 2e prijs        Dhr. K. Poffers
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'Jaspers Vlammetje'         Close-up 1e prijs         Dhr. K. Poffers
 

'Swingtime'      Close-up 2e prijs       Mw. I.P. de Boer-Dammers

- Advertentie -

29Fuchsiana Oktober 2020



Kalender
LET OP!
 Van een aantal regio's hebben wij in de regiobladen kunnen lezen welke activiteiten wel of niet door-gaan als gevolg van het COVID-19 virus. Van sommige regio's hebben wij echter geen regiobladen ofwijzigingen ontvangen voor de kalender. De redactie kan dus niet instaan voor volledigheid en de juist-heid van de hierna vermeldde activiteiten.
 Oktober 2020
 
03    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Snoeimiddag.
17    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Busreis naar Luttelgeest.
19    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
24    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
28    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst met lezing over Geraniums en Pelargoniums door mevrouw
        Esther van der Velde.
31    Regio 01, Friesland. Najaarsledenvergadering.
31    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
 November 2020
 
04    Regio 09, Noord-Holland Noord. Laatste bijeenkomst in 2020.
07    NKvF, Ledenraadsvergadering.
07    Regio 11, Noord-Holland Midden. Ledenbijeenkomst.
14    Regio 08, Zuid Gelre. Presentatie over paddenstoelen door Ria en Rob van de Bor.
16    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst. Filmpresentatie door de heer Jan van der Geest over N.O. Twente.
20    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
21    Regio 07, Veluwe. Stampottenbuffet.
 2021 
 Januari 2021
 
08    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst.

In de advertentie van Kwekerij Zeelenberg in de Fuchsiana van augustus stond een verkeerde datum van de
fuchsiasnoeidag, namelijk zaterdag 1 oktober. Dit moet zijn zaterdag 24 oktober.

Rectificatie datum fuchsiasnoeidag bij kwekerij Zeelenberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            'Orange Sunset'                                Foto: Jan de Boer
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Regiobladen en regionieuws 
LET OP!
 Eventueel vermeldde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! Ook zijn diverse activiteiten inmiddels afgelast.
 'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender 2020/2021. Fuchsia 'Straat Magelhaen'.
Een monster dat fuchsia's vreet: De rups van het Groot Avondrood. Zie wat uw planten willen.
 'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 3: Besloten is om alle activiteiten in 2020 niet door te laten gaan.
Artikel over de witte vlieg (bron: Groenkennisnet.nl/Beeldenbank).
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 5: Agenda 2020. Uitnodiging bijeenkomst op 12 september
2020. Verslag tuinbezoek De Beukenhof op 25 juli 2020. Verslag open tuinbezoeken. "On"kruiden 53. Leonurus car-
diaca L: Hartegespan. Vogels deel 41: IJsvogel (Alcedo atthis).
 'Rijnlands Regionieuws' (regio 17, Rijnland) nr. 5: Uitslag enquête met betrekking tot het bijwonen van bijeen-
komsten. Geen regio-activiteiten meer in 2020. Financiële overzichten 2019 en 2020.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 44: Terugblik in de fuchsiahistorie door Jan van de Vlekkert. Terugblikken in
de "coronatijd". Fuchsialeed. Regioprogramma.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Verwelkingsziekte. Schimmel infecties bij fuchsia's. Geschiedenis van regio
19 (deel 2). 
 'Peel- en Maasfuchsia Nieuwsbrief' (Regio 28, Noord en Midden Limburg) september 2020: Tuinfoto's van 6
leden. Potgronddag 19 september 2020.

'Rhees Beauty'                                                                                                                                         Foto: Aad Reijerse
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'Annie M.G. Schmidt' Foto: Cor Boom


