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Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Het verenigingsleven in heel Nederland staat door het coronavirus op zijn kop, er wordt weinig
tot niets georganiseerd. Wij hadden goede hoop dat onze hoofdbestuursvergadering op 3 ok-
tober in zijn totaliteit door zou kunnen gaan. Maar het virus stak de kop weer op en daarom
werd besloten om de vergadering in afgeslankte vorm met enkel het dagelijks bestuur, te
weten de voorzitter, secretaris en de penningmeester, door te laten gaan, want er moesten
toch enkele bestuurlijke zaken geregeld worden.
 
Op 3 oktober mocht ik Margo Vaandrager en Cor Boom ontmoeten in het "Huis van Eemnes",

onze vergaderlocatie. Een bijzondere vergadering, met 3 personen. Het eerste punt dat we bespraken was dat door
het coronavirus niet meer gewerkt kon worden volgens de statuten van de NKvF. Als eerste hebben we gekeken of
onze najaarsvergadering met de ledenraadsleden door kon gaan. Technisch was dit mogelijk want we konden ieder-
een de 1,5 meter afstand garanderen. Maar uit menselijk oogpunt gezien konden we de gezondheid van de leden-
raadsleden niet waarborgen en daarom is er besloten om de najaarsvergadering van 7 november niet door te laten
gaan. De gezondheid van onze leden gaat boven alles.
 
Ook moesten er op deze vergadering enkele beslissingen genomen worden, o.a. ten 1e de bestuursverkiezing 2020
van Joke Koek en Cor Boom, ten 2e de notulen van de najaarsvergadering 2019, ten 3e de begroting 2021, ten 4e
het rapport inzake de regionale financiën. Besloten werd om alle ledenraadsleden en regio-secretarissen een bericht
te sturen met het verzoek hier hun goedkeuring aan te geven. Verder zijn bij het HB in april 2021 Jan de Groot en Cor
van Empel aftredend, beiden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een periode van 4 jaar. Mocht de jaarvergadering
van april 2021 niet door gaan dan blijven beide personen in hun functie, te weten afgevaardigde UTC en voorzitter.
Dit is niet volgens de statuten van de NKvF, maar anders zou onze vereniging stuurloos kunnen geraken.
 
Tevens kwam aan de orde het punt jubilarissen. Omdat onze Vriendendag niet door kon gaan zijn deze 7 personen
niet gehuldigd kunnen worden, wat ik erg jammer vind, want dit was één van de hoogtepunten waar ik elk jaar naar
uitkeek. Besloten werd om elke jubilaris het speldje per post naar zijn of haar huisadres te sturen vergezeld van een
mooie kaart en een bloemenbon. Ook is er besloten om geen contributieverhoging door te voeren zolang we als vere-
niging geen activiteiten kunnen organiseren.
 
Hoe gaan we communiceren naar onze leden toe? Dit kan via de website en Fuchsiana, maar toch hebben we beslo-
ten om elk lid een persoonlijk kaartje te sturen zodat ze weten dat we ze niet vergeten en we de binding met elkaar
in deze tijd belangrijk vinden.
 
Verder spreek ik de hoop uit dat 2021 weer een normaal jaar mag worden en dat we elkaar op een regio of NKvF
evenement kunnen treffen.
 
Mag het jaar 2021 voor u en allen die u lief heeft brengen wat u wenst. Maar blijf vooral gezond.
 
Cor van Empel.
 

Van de voorzitter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            'Jacoba Krol'                             Foto: Sigrid van Schaik
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Van de redactie
Het leek wel vorige maand dat ik mijn planten aan het
oppotten was en me er weer over verbaasde dat die kale
stammen in een paar maanden tijd vol met bloemen zou-
den zitten. Althans, dat hoop je natuurlijk. En hoe heb-
ben ze gebloeid! Een aantal heeeft het wat moeilijk
gehad in het voorjaar en vroege zomer en die zijn door
het warme droge weer gesneuveld óf zijn door mijn eigen
schuld, wegens te veel water, “gekookt”. Maar de meeste
hebben me weer versteld doen staan. Vooral in de nazo-
mer. Toen begon een aantal pas echt te bloeien. Met
name mijn winterharden, die in eerste instantie wat ach-
terbleven met de bloei, hebben dat ruimschoots inge-
haald. Zie foto's van eind oktober.

F. magellanica
En ineens was ik diezelfde planten, die nog vol met bloe-
men zaten, weer aan het snoeien en ontbladeren. Het
voelde heel raar, waarschijnlijk omdat het nog zo warm
was. De planten die in de kist overwinteren zitten er al in,
maar de rest, die ik in de pot laat overwinteren, staat of
hangt nog lekker buiten uitbundig te bloeien. Behalve de
Chinese rozen en Lantana’s, die hebben een hekel aan
kou. En het heeft hier alweer licht gevroren.
De Chinese rozen staan in nieuwe grond en zijn grondig
gesnoeid. Van de Lantana’s heb ik de helft van de wortels
afgezaagd en teruggezet in hun oude pot. Dit doe ik elk
jaar om ze klein te houden. Het worden eigenlijk een
soort bonsai’s. Maar er schijnt vorig jaar een Lantana op
de markt gekomen te zijn die uit zichzelf een bossige en
minder krachtige groei vertoont. Interessant!
Momenteel verdeel ik mijn aandacht tussen de tuin, de
Amerikaanse verkiezingen, wat een soort slechte soap
aan het worden is, de discussie over het wel of geen nut
hebben van de Corona maatregelen, en mijn eeuwige ge-
vecht met de problemen van mijn wat oudere laptop en
printer. Net toen ik gisteren overgezet zou worden naar
een nieuwe provider presteerde mijn laptop het om in

een soort coma te raken en op geen enkele toets meer te
reageren. Na een kwartier kwam het ding ineens weer tot
leven maar had toen in zijn oneindige wijsheid besloten
dat het tijd was voor een Windows update. Helaas is daar
internet voor nodig en dat moest nu juist weer geïnstal-
leerd worden. Dus kwam de update niets verder en de
monteur ook niet. Uiteindelijk heb ik maar de stekker
eruit getrokken en besloten te wachten tot de batterij
leeg was zodat hij echt uit zou gaan. De monteur kon
daar natuurlijk niet op wachten en ik heb het de volgen-
de dag zelf af moeten maken. Maar dat is gelukt. En de
pc is toch een stukje sneller geworden.
Niet alleen mijn eigen tuin moet ik nog winterklaar
maken maar ook een aantal tuinen die ik in onderhoud
heb voor wat oudere mensen. Dat werk kun je gelukkig
ook tijdens een lockdown gewoon blijven doen. Omdat
het nog zo warm blijft groeit het onkruid tegen de klippen
op, dus werk genoeg. En snoeiwerk is er altijd. Maar veel
laat ik tot het voorjaar wachten.
Helaas moet ik toch zeer binnenkort mijn planten naar
binnen brengen en zal ik ook het tuinwerk moeten afron-
den omdat ik over een aantal weken weer aan mijn hand
geholpen zal worden en ik er dan minimaal 1 maand
niets mee mag doen.
Er breekt dan een hele rustige tijd
voor mij aan. Niet werken, spor-
ten, fietsen en autorijden. Een
soort persoonlijke lockdown dus.
Mijn kerstboom zal dit jaar heel
vroeg opgetuigd worden!
Ik hoop dat iedereen, ondanks alle
maatregelen, gezellige dagen zal
hebben, dat we elkaar volgend
jaar weer gezond en in levende
lijve mogen ontmoeten en dat
onze activiteiten weer gewoon
kunnen plaatsvinden.
 
Fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling.
 
 
Ria Nauta.

'Blue Gown'
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Fuchsia’s in Aquarel – 117 Aat van Wijk

‘Herps Saar’ Waldenmaier – 2012 NL; AFS 8246
 
Afstamming: ‘La Campanella’ x ‘Herps Toverslag’.
 
Fuchsia met opvallend donkerpaars/witte bloemen. De groei is opgaand. Deze fraaie fuchsia is geschikt om er een
struik of boompje van te kweken in gefilterd licht.
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Fuchsia's in "Semi-Hydrocultuur"

 
Al jaren maak ik gebruik van “semi-hydrocultuur” voor
mijn fuchsia’s in hangpotten.
 
Dit systeem werd destijds door wijlen fuchsiakweker Kees
Spek toegelicht tijdens een lezing op onze regio-bijeen-
komst. Ik heb hier goede resultaten mee.
 
De vraag van de redactie naar kopij is aanleiding voor mij
om mijn ervaringen uit te wisselen in dit artikel.
 Hydrocultuur en "semi-hydrocultuur".
 
In plantenbakken bij kantoorinrichting wordt vaak geko-
zen voor hydrocultuur. Hierbij leven de planten in hydro
(klei)korrels waarbij de wortels hun weg vinden in een
laag water met belangrijke voedingsstoffen. Er zit hier
dus geen aarde in de bak.
 
Semi-hydrocultuur is een techniek waarbij onder in de
pot een reservoir wordt geplaatst met hydrokorrels met
daar bovenop potgrond. De plant is hierbij een aarde-
plant met toch alle voordelen van hydrocultuur.
 Algemene toelichting “semi-hydrocultuur”.
 
Eerst een algemene toelichting op het systeem zoals door
mij gebruikt (zie hiervoor ook de drie schetsen van pot-
ten).
 
De aarde in de pot en de laag hydrokorrels wordt ge-
scheiden door een “matje” dat verhindert dat de aarde
makkelijk tussen de korrels komt.
Voor dit “matje” gebruik ik een stukje schaduwdoek met
niet al te dichte structuur (hiervoor geen winddoek of an-
ti-worteldoek gebruiken, dat belemmert de doorgroei van
wortels).
De wortels van de plant zullen nu door het “matje” tus-
sen de hydrokorrels groeien en zich ook aan de korrels
vastklemmen en hier water opnemen.
 
Van essentieel belang bij dit systeem van “semi-hydrocul-
tuur” is volgens mij dat er bij elke pot onder het “matje”
een laagje hydrokorrels aanwezig is dat boven het water-
niveau uitkomt.
Dit laagje hydrokorrels boven waterniveau heeft een
tweeledige functie:
 
a) Het voorkomt dat bij een hoog waterniveau de pot-
grond “drassig” wordt en wortelrot tot gevolg heeft en
voorkomt ook dat de wortels in de hydrokorrels volledig
in het water hangen.

 
b) Bij een laag waterniveau of even geen water meer in
het reservoir, kunnen de wortels, geklemd op de (boven-
ste) laag nog vochtige korrels, toch overleven zonder te
verdrogen.
 Toelichting op diverse potten.
 
Op bijgaande foto’s treft u schetsen aan van 3 soorten
hangpotten die ik in gebruik heb.
De inrichting zal ik per pot nader toelichten.
 Pot met “schotel”:
 
Dit is een pot met daaraan vastgeklemd een schotel als
waterreservoir. Hierbij kijk ik in de pot hoe ver het water
komt. In de pot leg ik hydrokorrels tot ongeveer 2 cm
boven waterniveau en hierop leg ik een matje van scha-
duwdoek met daarop de potgrond.
 Pot met “verhoging”:
 
Het betreft hier een pot met een verhoging in het midden
waarin zich de afvoergaten bevinden.
De schets geeft aan hoe ik de pot met hydrokorrels vul.
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Ik zorg er hierbij voor dat er geen korrels bovenop de
verhoging komen te liggen die de afvoergaten kunnen af-
sluiten.
 “Duitse” pot”:
 
Een pot waar al een kunststofmatje bij de pot wordt gele-
verd. Dit matje rust op twee afvoerbuisjes. Om te voorko-
men dat het waterniveau op de hoogte van het matje
komt, verwijder ik uit beide afvoerbuisjes met een klein
tangetje een bovenste stukje (uitsparing) aan één kant
van het buisje zodat het waterniveau lager blijft en het
bovenste laagje van de hydrokorrels dus niet onder water
komt te staan.
(N.B.: ik heb begrepen dat bij nieuwere producties van

deze potten al fabrieksmatig een hoekje zou worden ver-
wijderd maar weet niet of dat ook het geval is).
 Een plant uit de praktijk.
 
Op de betreffende foto (foto 4) ziet u een plant die aan
het einde van het seizoen uit de pot is gehaald.
De laag potgrond is doorgroeid met wortels. Er zijn ook
wortels door het matje van schaduwdoek gegroeid en
deze hebben zich vastgeklemd aan de hydrokorrels.
 
Gerrit Kreijkes

Fuchsia's in "Semi-Hydrocultuur"

Uitgebreide Technische Commissie (UTC)
Binnen de Botanische Groep houden we bij wie welke species in zijn bezit heeft. Ieder jaar moeten de leden van de
groep opgeven welke soorten zij nog in hun collectie hebben. Ook kunnen zij aangeven welke soorten zij graag aan
hun collectie zouden willen toevoegen. Om dit allemaal bij te houden is heel veel werk.
 
Samen met de webmaster zijn we nu bezig om een lijst te ontwikkelen zodat elk lid van de Botanische Groep deze
lijst zelf kan en moet bijhouden.
 
De leden kunnen zelf op de lijst inloggen en zijn of haar gegevens bijwerken. Op deze manier kunnen we de lijst opti-
maal bijhouden en hopen we ook beter te kunnen bijhouden of er soorten dreigen weg te vallen.
 
Op de website is de lijst al te zien. Als u naar de UTC gaat en vervolgens naar de Botanische Groep dan kunt u de lijst
vinden bij botanische inventarislijst.
Als u daarna op één van de species klikt krijgt u te zien wie wat heeft.
 
Jan de Groot, voorzitter UTC.
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Gezocht: Botanische fuchsia's, die verloren zijn gegaan
Een van de doelstellingen van de Botanische Groep is:
 
• het verzamelen en in stand houden van een zo volledig
mogelijke collectie van species (Botanische soorten).
 
Nu lukt het in het algemeen goed om de soorten binnen
de Botanische Groep in stand te houden.
 
Toch zijn we de laatste jaren enkele soorten kwijt ge-
raakt. Vooral door de hete zomers hebben we verschillen-
de soorten verloren.
 
Nu weten we dat er leden van de NKvF zijn die ook ver-
schillende botanische soorten in hun collectie hebben.
Graag zouden we binnen de Botanische Groep de verlo-
ren gegane soorten weer willen aanvullen.
 
We zijn op zoek naar:
uit de sectie Skinnera                 F. cyrtandroïdes
 
uit de sectie Fuchsia                  F. coriaceifolia
                                               F. macrophylla
                                               F. nigricans
                                               F. orientalis
                                               F. pallescens
                                               F. pringsheimii             
                                               F. subparamosa
                                               F. triphylla
                                               F. wurdackii
 
 

Fuchsia pringsheimii                                Foto: Gerard Rosema

Mocht u één of meer van deze soorten hebben dan zou-
den wij hiervan graag stekken willen hebben.
 
Mocht u in het buitenland verblijven en u kunt aan zaad
van één van deze soorten komen dan houden we ons ook
aanbevolen.
 
Kunt u ons helpen dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de UTC.
 
Jan de Groot, utc.voorzitter@nkvf.nl

Fuchsia orientalis                                    Foto: Gerard Rosema Fuchsia triphylla                                         Foto: Coen Bakker
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Ledensecretariaat
 

November 2020 

 
Overleden:  

 

De heer T. Calis    Regio 13 

De heer H. van Essen   Regio 13 
De heer F. Hurenkamp   Regio 07 

Mevrouw E. de Jong   Regio 07 

Mevrouw A. Nijhuis-Kamphuis  Regio 05 
De heer B. van der Putten  Regio 17 

De heer J. Sijmens              Regio 23 

 

Nieuwe leden: 

 
De heer C. Boer     Regio 23 

De heer  W. Peelman    Regio 99 

De heer M.H. van Rooijen   Regio 13 
De heer A.C. de  Rooijen  Regio 23 

De heer  D. Schilstra    Regio 11 
Mevrouw D. Teunissen   Regio 07  

 
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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“On”kruiden, 27. Equisetum arvense: Heermoes.
Iemand stuurde mij een poosje terug een stukje uit een
krant over een taai onkruid ofwel Heermoes. Met de
vraag of dat iets voor deze serie is. Wel, ik ben blij als ie-
mand mij zoiets stuurt. Het maakt het kiezen waarover te
schrijven wat makkelijker en er blijkt ook uit dat de stuk-
jes gelezen worden.
Heermoes, ook wel Akkerpaardenstaart, is in tegenstel-
ling tot de andere kruiden die tot nu toe besproken zijn,
geen zaadplant maar een sporenplant.
De paardenstaartfamilie behoort tot de oudste plantenfa-
milies van de aarde. Het zijn de moderne vertegenwoor-
digers van die opmerkelijke fossiele overblijfsels die net
als de tegenwoordige vormen holle stengels hadden. Die
planten uit de steenkooltijd waren heel algemeen en do-
mineerden de toenmalige plantenwereld. Er waren heel
veel soorten in diverse geslachten. Die planten hadden
soms hele dikke stammen en werden ontzettend groot.
Sommige van die vroegere vormen waren zo hoog als
bomen, 30 m, en vormden soms hele bossen. Tegen-
woordig zijn er nog zo’n 15 soorten bekend. De grootste
komt uit Zuid-Amerika en kan zo’n 5,5 meter hoog wor-
den. Equisetum giganteum.

Fertiele stengel van heermoes.                      Foto: Saxifraga -
                                                                 Ed Stikvoort

De geslachtsnaam ‘Equisetum’ is samengesteld uit het
Latijnse ‘equus’ wat paard betekent en ‘seta’ (haar of
borstel: in dit geval haar). De plant werd wel vergeleken
met een paardenstaart en de zijtakjes waren dan de
haren. Het kan ook van het Latijnse ‘setrum’ komen, dat
betekent staart. Het woord ‘arvense’ betekent akkerbe-
wonend.
Paardenstaarten zijn goed herkenbaar, doordat hun sten-
gelleden heel gemakkelijk uit elkaar zijn te trekken. Heer-
moes heeft vanuit die knopen ook nog eens allemaal zij-
takjes (de haren). De bloeiwijze van Heermoes zit nooit
op de groene plant, maar op een bladgroenloze bloei-
stengel die in het voorjaar verschijnt voordat de groene
plant boven de grond komt. Daarin verschilt hij van de
Lidrus, die de bloeiaar aan de uiteinden van de groene
stengels krijgt.

Heermoes verspreidt zich dus door middel van sporen,
maar minstens zo belangrijk, of erg voor u als tuinier, is
uitbreiding door zijn ondergrondse wortelgestel.
De wortels gaan zo’n 30 cm diep en verspreiden zich dan
horizontaal meters ver, om dan weer 30 cm naar bene-
den te duiken en weer meters verder te gaan en dan
weer….. tot wel 4 tot 6 meter diep (iets specifieks van
Heermoes).
En elk stukje wortel kan weer uitgroeien tot een plant.
Hieruit blijkt dat deze plant vrijwel niet te bestrijden is.
Heermoes is daarnaast ook nog eens resistent tegen heel
veel chemicaliën. En dat niet alleen, hij neemt ze ook op
en heeft dan in de plant vaak een veel hogere concentra-
tie rommel dan zijn omgeving.

 Met dauw bedekte heermoes.                     Foto: Saxifraga -
                                                                Rudmer Zwerver

Ook zware metalen kan hij uit giftige grond opslaan.
Aan de andere kant, als er ergens Heermoes groeit bete-
kent dat dat de grond heel arm is aan mineralen. Van-
daar dus die hele lange wortels die constant op zoek zijn
naar de benodigde mineralen.
In dichte beplanting houdt hij het niet lang vol en ook
aan schaduw heeft hij een hekel.
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Dus dat is een manier om hem te bestrijden maar houd
er rekening mee dat er ook planten zijn (grassen) die
doodgaan van zijn toxiciteit. Hij houdt van vochtige, heel
arme grond. Dus drainage, bemesting of toevoegen van
landbouwkalk of lavameel helpen om hem weg te krijgen.
De naam Paardenstaart komt al heel vroeg voor. In 1485
vinden we de Duitse volksnaam Rosszagel (paarden-
staart) in de ‘Gart der Gesundheit’. Hoogstwaarschijnlijk
zo genoemd naar Cauda equi (paardenstaart) van Al-
bertus Magnus (ca. 1250). Het staartvormige kruid leidde
ook wel tot de naam Kattenstaart.

Heermoes tussen bestrating.    Foto: Saxifraga - Piet Zomerdijk

Die naam vinden we al bij Hildegart von Bingen als Cat-
zenzagel (ca. 1150). Ook de namen Vossestaart en Rotte-
staart komen voor. Akkerpest is een veelzeggende naam.
De namen On(n)ijt, Onnait en On(n)eet wijzen op de on-
eetbaarheid voor het vee, vanwege de enorme hoeveel-
heid kiezelzuur daarin (tot wel 70%). Het knarst tussen
de tanden.

Vanwege dit hoge kiezelgehalte werd het vroeger vaak
en veel gebruikt om te schuren en te polijsten. Het werd
daarom in Duitsland wel Kannenkraut genoemd omdat de
kannen en ander tinwerk er mooi blinkend mee gemaakt
konden worden. Ook voor klein houtwerk werd het wel
gebruikt om het te schuren of polijsten. Vandaar ook de
naam Schaafstro voor een andere soort.
Een oud Duits gezegde luidt: ’Der Pferde Brot, Der Kühe
Tod’. Paarden konden er blijkbaar beter tegen. Maar ik
las ergens anders dat het voor paarden ook giftig is. Er
zijn nog heel veel andere namen te vinden die op de dui-
vel, het ruige uiterlijk, enz. zijn terug te voeren.
Naast dit negatieve is er ook een positieve kant aan
Heermoes. Het heeft goede geneeskrachtige werkingen.
Dioscorides gaf al aan dat de Paardenstaart goed was om
wonden te helen. Fijnwrijven en op de wond leggen.
Waarschijnlijk door het hoge gehalte aan kiezelzuur. Ook
prees hij de plant aan als urine afdrijvend en als anti-
hoestmiddel.
Dodonaeus, Dioscorides, Ravelingius, Bauhinus schrijven
allemaal vooral bloedstelpende kwaliteiten toe aan Heer-
moes. Maar ook tegen ouden hoest, engh-borstigheyt,
bloetspouwen, bloetpissen, buyckloopen, onmatige
Maent-stonden, wonden ende sweringhe van de nieren,
blase ende darmen en veel meer.
Tenslotte nog een stukje bijgeloof: men verhaalt onder
elkaar dat je van de ondergrondse delen, die zich naar
alle kanten vertakken, het uiteinde niet te pakken kunt
krijgen, maar lukt dit wel, dan zul je aan dit einde een
gouden ring of munt aantreffen. Het soms gevonden,
met reservestoffen gevulde, knolletje aan de onderaardse
wortel heeft daar waarschijnlijk wel aan bijgedragen. Het
was natuurlijk ook een mooie aansporing voor de arbei-
ders om het lastige onkruid geheel te verwijderen.
 
Henk Hoefakker
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Product of Holland CCXXXV
In ons dorp kunt u in het centrum museum De Zwarte
Tulp bezoeken. Het is niet gewijd, als u dat zou denken,
aan de stervoetballer Ruud Gullit, maar genoemd naar
een tulp, die door veredelaars gezocht werd als was het
de heilige graal. Speciaal in de negentiende eeuw met
zijn sombere kledingmode was er behoefte aan donker
gekleurde bloemen. In 1850 schreef Alexander Dumas,
hierdoor geïnspireerd, zelfs een wereldberoemd boek "La
Tulipe Noire" over de jacht naar een dergelijke tulpenva-
riëteit. Weliswaar speelde die zich bij hem af in de zeven-
tiende eeuw. In 1891 won de Haarlemse kweker E.H.
Krelage de race met de eerste, natuurlijk niet echt zwar-
te, maar heel donker paarse introductie, die hij 'La Tulipe
Noire' noemde. In het huidige tulpensortiment spelen
'Queen of the Night' en 'Black Parrot’ de hoofdrol. Vrij re-
cent was er nog een Nederlandse TV-serie "Zwarte Tulp"
over het zoeken van veredelaars naar deze magische
bloem, wat mij deed denken aan de jacht van fuchsiaver-
edelaars naar de meest donkere aubergine gekleurde
fuchsiacultivar. Er is trouwens nog een overeenkomst
tussen tulpen en fuchsia's: beide geslachten kennen een
groot aantal wilde vormen en van zowel tulpen als fuchsi-
a's hebben veredelaars duizenden verschillende cultivars
weten te kweken waarbij echt blauw ontbreekt. Museum
De Zwarte Tulp gaat uiteraard niet alleen over tulpen
maar laat de geschiedenis van de bloembollencultuur
zien.

 Vergeef me mijn wensdromen.
 
Toen ik zo'n 80 jaar geleden voor het eerst naar school
ging was Lisse nog een echt bollendorp. We leerden dat
het overgrote deel van onze vaders in de bollen werkte.
Alles ging toen nog grotendeels kruipend en met de
hand: planten en rooien van de bollen met de dubbele
troffel, wieden tussen de regels in de bloembedden en
niet te vergeten het koppen van de bloemen. Toen kwam
de mechanisatie met rooi- en plantmachines en ook de
chemische bestrijding van onkruid en plantenziekten en
werken er nog maar weinig Lissers op het bollenland. Wil
je nu nog mensen op hun knieën bollen zien planten dan
kan dat in het najaar op de Keukenhof als de bollen de
grond in gaan voor de volgende lente. Wij, fuchsialief-
hebbers, doen gelukkig nog alles met de hand. Toch
heeft de liefhebberij sinds 1965 een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Ik denk dan vooral aan het werk van leden
van de Uitgebreide Technische Commissie op het gebied
van veredeling, het verzamelen en behouden van species
door de Botanische Groep en het beschrijven en op naam
stellen door de Beschrijvingsgroep. Ik denk ook aan de
steeds mooier wordende tentoonstellingen, waarmee we
in 1999 tijdens de Zomerhof professionele inzendingen
overtroffen en uiteraard aan de diverse fuchsiaboeken.
Vóór de oprichting van de NKvF was er maar één klein
boekje, geschreven door de hortulanus van de Leidse
hortus. In een droom zie ik museum de "Aubergine Fuch-
sia", uiteraard gesitueerd in de omgeving van

 
Bilthoven, wat ooit het centrum van onze liefhebberij
was, waar al die verworvenheden van onze liefhebberij:
boeken, geschriften, foto's en ook fuchsialore hun plaats
zouden kunnen krijgen als erfenis voor liefhebbers na
ons.
Vergeef me mijn wensdromen, maar het is er de tijd van
het jaar voor. Terug naar de werkelijkheid: één van de
weinige contacten in deze coronatijd was met Jan de
Boer. Hij belde me naar aanleiding van mijn verhaal over
'Groenekan's Glorie' in het vorige nummer.

Museaal?                                                 Foto: H.J. de Graaff.

 
De cultivar blijkt winterhard te zijn. Het bewijs leverde de
opplant in zijn tuin in zuidwest Friesland, waar de plant
de winter van de laatste Elfstedentocht overleefde.
Zulke contacten in deze tijd zijn waardevol, zoals ook de
briefkaart, die we allemaal ontvingen van het hoofdbe-
stuur.
Laat me u in dezelfde geest op de drempel van 2021
vooral een gezond, maar ook een bloemrijk nieuw jaar
toe wensen, zonder virussen en mijten.
 
Lisse, 2 november 2020                           H.J. de Graaff.
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'Falling Stars', Reiter Sr. 1941 US   AFS nr.: ---
Afstamming: oude cultivar die lijkt op 'Morning Mist' x 'Cascade'.

 
 
 
 
 
De veredelaar Victor Reiter senior runde met zijn zoon Victor junior één van de bekendste
 
fuchsiakwekerijen "La Rochette" in het Californische San Francisco, ooit het Mekka van de
 
Amerikaanse fuchsia liefhebberij. De import van de Braziliaanse fuchsiamijt in het begin van de
 
jaren 80 maakte daar een eind aan. Samen met zijn zoon bracht Victor een kleine honderd
 
fuchsiacultivars op de markt. Hun bekendste aanwinst 'Mantilla' was de eerste fuchsia die door
 
de American Fuchsia Society in 1948 werd geregistreerd onder AFS nummer 1. Dat 'Falling
 
Stars' geen AFS nummer heeft is begrijpelijk: de introductie van de cultivar kwam zeven jaar te
 
vroeg. 'Falling Stars' bloeit al vroeg in het seizoen met een overvloed aan ideaal gevormde
 
middelgrote bloemen in kleuren die wel bij de kerstdagen passen. Van nature is het een slappe
 
opgaande goed vertakkende struik waarvan iedere vorm, met uitzondering van slappe hanger, te
 
maken is. Waar het gaat om een kroonboompje is er een probleem: 'Falling Stars' heeft de
 
neiging vlak boven de grond al te vertakken en dat leidt tot extra snoeiwerk. We hebben
 
trouwens te maken met een cultivar die warmte en echt volle zon verdraagt. Waar het de
 
naamgeving betreft: Victor werd vast geïnspireerd door een meteorietenzwerm. 'Falling Stars'
 
werd vooral in het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij ons, meestal als zaadgever bij veredeling
 
gebruikt.
 
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Falling Stars' Foto: Sjaak Loef



'Joy Patmore'  Foto: Coen Bakker



'Joy Patmore', E.T. Turner 1961 UK   AFS nr.: ---
Afstamming: onbekend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toevoeging van de voorletters aan de naam van de veredelaar was nodig omdat er ook een
 
C. Turner is, weliswaar met maar 1 introductie. Over de heer E.T. Turner, die vanaf 1948 vijf
 
nieuwe cultivars op de markt bracht, kan ik u niets vertellen, noch over de naam Joy Patmore,
 
ongetwijfeld die van een dame uit zijn omgeving. Des te meer weten we over zijn creatie 'Joy
 
Patmore', ook nu nog een mooie en gemakkelijk te kweken cultivar. De bloemen zijn prachtig in
 
hun eenvoud en dat is nu eenmaal het kenmerk van het ware. 'Joy Patmore' levert van nature
 
een krachtig omhoog groeiende goed vertakkende struik, waarvan door de gemakkelijke groei
 
allerlei vormen gemaakt kunnen worden. De rijke bloei zorgt voor de rest. Het is geen
 
zonaanbidster. U vraagt zich mogelijk af waarom ik een cultivar waarover zo weinig bekend is
 
koos voor mijn beschrijving. 'Joy Patmore' is de moeder van mijn favoriete introductie 'Loeky'
 
('Joy Patmore' x 'Impudence'). Fuchsia's met een schotelvormige bloemkroon waren indertijd nog
 
zeldzaam en bestonden eigenlijk alleen in roodpaars en roodwit. Ik hoopte dat de invloed van
 
'Joy Patmore' met iets uitstaande kroonbladen een nieuwe kroonkleur in dit genre op zou
 
leveren. Dat lukte en leidde tot een cultivar die ik nog steeds zie als één van mijn meest
 
geslaagde. Natuurlijk zijn er meer veredelaars gevallen voor de charmes van 'Joy Patmore'. De
 
bekende Engelse veredelaar George Roe kweekte met 'Joy Patmore' al negen jaar eerder zijn
 
topfuchsia 'Celia Smedley' en na ons kwamen er nog tientallen andere veredelaars. Ook als
 
stuifmeelgever werd de plant een tiental keren met succes gebruikt.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Opmerkelijke fuchsiastruik
Op 23 juni j.l. bezochten Sjaak en ik ons regiolid me-
vrouw Francien van Bijleveld-Coops, woonachtig in Rot-
terdam.

 
Nu waren we daar wel eens eerder op bezoek geweest,
maar dit keer werd mijn blik bij binnenkomst in de woon-
kamer vrijwel direct getrokken door een grote fleurige
struik in haar achtertuin. Dat bleek bij nadere beschou-
wing een uitbundig bloeiende winterharde fuchsia te zijn.
Zo'n grote winterharde fuchsia zag ik in Nederland niet
eerder.
 
Onze gastvrouw vertelde desgevraagd dat iemand haar
ooit heeft gezegd dat het 'Papoose' is en dat de struik
daar al zo'n 30 jaar staat. Rotterdam ligt weliswaar niet in
het koudste deel van ons land, maar de afgelopen 30
jaren kenden zeer zeker momenten van flinke vorst, en
toch heeft ze volgens zeggen de struik nooit hoeven
snoeien vanwege vorstschade. Haar achtertuin ligt op het
oosten.
 
Momenteel is de struik meer dan 2 meter hoog en zeker
net zo breed. Hij produceert heel weinig nieuwe uitlopers
vanuit de grond en staat een meter of 6 à 7 vanaf de
achtergevel van haar huis, niet echt beschut. Er was
nooit een dichte tuinafscheiding. De huidige schutting
naast de fuchsiastruik staat er nog maar sinds kort en is
de reden dat de struik wat geminimaliseerd is.
Een flinke tak is bij plaatsing van die schutting gesneu-
veld, iets wat ze niet echt kon waarderen.
 
Jannie Loef.

 
Foto's: Sjaak Loef.
 Noot redactie:
Heeft u misschien ook een opmerkelijke fuchsia in de
tuin, iets leuks te melden of wilt u reageren op dit stukje?
U kunt mailen naar eindredactie@nkvf.nl.
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Van de bestuurstafel
 

 

De boot afhouden heeft geen zin want volgens schema ben ik 

als bestuurslid aan de beurt om een stukje voor de Fuchsiana 

van december te schrijven. Maar wel als bestuurslid met een 

opdracht, n.l. samen met Tiny van de Sande de jaarlijkse 

Vriendendag organiseren.  

Helaas is dat ons maar één keer gelukt: bij kwekerij Van der 

Velde in Heerde. De tweede keer waren we al aardig op dreef 

toen dat gemene virus de kop op stak. De Botanische Tuinen in 

Utrecht was de locatie. De organisatie voor dit jaar ligt eigenlijk 

stil. Wel hebben we een optie om in 2021 de dag toch weer in 

Utrecht te organiseren. Maar het blijft op dit moment afwachten hoe alles in de toekomst gaat lopen. 

De kleinste beperking kan al fataal zijn om een dag te organiseren. Een groot deel van de leden zit 

immers qua leeftijd in de risicogroep en we willen absoluut geen enkel risico lopen. Het moet wel een 

gezellige dag worden waar je vrijuit met vrienden of kennissen zonder mondkapje kan praten. 

Anderhalve meter afstand houden. Hoe lang zal dat nog duren? Geen beperking van het aantal 

personen dat met elkaar praat en gezellig iets kunnen eten of drinken in het restaurant. 

Het enige dat we straks in het voorjaar kunnen doen is een datum prikken en nog eens ter plaatse 

kijken hoe en wat we willen en kunnen. 

 

Of het door het rondwarende virus komt weet ik niet, want ik ben wat vroeg met het binnenhalen van 

de planten. Ze staan al gesnoeid en wel in het kasje te drogen om uit de pot gehaald te kunnen 

worden. Natte potgrond is niet te tillen en ik breng de gebruikte potgrond elk jaar trouw in zakken 

naar het grofvuilstation. Dat was trouwens een van de eerste lessen die ik kreeg. Gebruikte potgrond 

de tuin uit i.v.m. schadelijke beestjes die er in konden huizen. 

 

Het begon allemaal met een paar fuchsia’s uit een tuincentrum. Uiteraard zonder naam maar ik vond 

ze mooi en gaf ze braaf water en dat was het en ze bleven zeker niet zo mooi als ze waren. Het 

volgende station was een tuincentrum in Aalsmeer waar ik terecht kwam in een kas die stijf vol stond 

met stamfuchsia’s. Ook naamloos. Ze pasten net in de auto dus er gingen er een paar mee. Ik werd 

toch een beetje nieuwsgierig en regio 17 hield een show dus gingen we daarheen. Het duurde niet 

lang of ik zat met een paar bestuursleden in een prieeltje en toen ik weer buiten stond was ik lid van 

de NKvF. Later overgestapt naar regio 11 omdat ik in die Regio woon. Ik voelde het min of meer als 

een plicht om naar een bijeenkomst te gaan en waar een fuchsiawereld voor me open ging. Niet 

alleen de spullen die je voor een redelijke prijs kon kopen om je fuchsia’s te onderhouden maar ook 

de hulp en adviezen die je kreeg. Voor ik het wist stond ik in Heemskerk onder leiding van een 

fuchsiafanaat stekken op te potten voor een stekkenmarkt en kreeg onder het werk door wijze raad 

en advies. In die periode heb ik heel veel geleerd. Verder verzamelde ik alle boeken over fuchsia’s van 

oud tot nieuw. Die werden doorgelezen en worden nog steeds zuinig bewaard. 

 

Niet veel later mocht ik me keurmeester noemen. Niet zomaar, maar eerst een aantal keren 

proefkeuren onder het toeziend oog van een mentor. In mijn geval een kweker die me leerde met iets 

andere ogen naar fuchsiaplanten te kijken. Ook een leerzame tijd, vooral ook vanwege de discussies 

die onherroepelijk tijdens of na de keuring ontstaan. 

 

Er is ook iets dat ik nog steeds jammer vind. Mensen worden lid en vervolgens hoor of zie je niets 

meer van ze. Het is vaak zelfs moeilijk contact met ze te krijgen. Of het nu drempelvrees is of een 

kwestie van: ik heb een ander niet nodig, daar ben ik nooit achter gekomen. Het resultaat is wel dat 

als ze toevallig planten zien van een echte fuchsialiefhebber, ze diep teleurgesteld zijn over wat er in 

hun tuin staat en dan ook stoppen met het houden van fuchsia’s en uiteraard het lidmaatschap van de 

NKvF. 
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En dan heb ik ook nog een tic. Ik kan me op shows of tentoonstellingen mateloos ergeren aan het 

ontbreken van namen of verkeerd geschreven namen. Ik kan het ook nooit nalaten iemand die bij de 

show of tentoonstelling hoort daarop attent te maken. 

 

Ik ging vroeg met pensioen. VUT heette dat en ik had tegen mijn vrouw gezegd dat ik moest 

oppassen niet te veel hooi op m’n vork te nemen. Ik heb mijn hele leven in het verenigingswerk 

gezeten en voor je het wist zat je daar als vrij man tot aan je nek in en dat terwijl je voorzichtig bezig 

was wat af te stoten. 

Die opmerking tegen mijn vrouw heeft overigens niet geholpen, want de volgende stap was 

bestuurslid van regio 11. Na niet al te lange tijd acht jaar voorzitter en daarnaast nog tien jaar  

2-maandelijkse boekjes maken voor de regio. Op een zeker moment waren er een paar redenen, 

waaronder leeftijd, dat ik zowel het voorzitterschap als het maken van de boekjes heb afgestoten. 

Negentig procent van de inhoud van die boekjes was van jezelf en de andere tien procent van iemand 

die de moeite nam een stukje te schrijven. 

 

Dat was goed en wel geregeld toen de telefoon ging en de voorzitter van de NKvF in hoogst eigen 

persoon informeerde of ik i.v.m. het stoppen van Huub Steeghs zijn taak zou willen overnemen. Daar 

moest wel over nagedacht worden. Maar omdat ik ook wel begrijp dat er geen drommen gegadigden 

achter me stonden voor deze taak en de nood hoog was, heb ik toegestemd.  

 

En daar zit ik nu. Door het coronavirus min of meer werkeloos. Geen vergaderingen van het 

hoofdbestuur, geen najaarsvergadering of jaarvergadering en wat de Vriendendag betreft is het 

afwachten. 

 

Coen Bakker. 

- Advertentie -
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In de Fuchsiana van juni 2020 heeft ons redactielid Ria Nauta aan de leden een oproep gedaan voor het toesturen
van één of twee tuinfoto's. Zij deed dit omdat door alle maatregelen in het kader van het coronavirus het dit jaar niet
of nauwelijks mogelijk was om onze mooie planten (fuchsia's en andere) met elkaar te delen. Een paar leden hebben
hieraan gehoor gegeven en hierna kunt u het resultaat daarvan zien.

Tuin fam. Bakker in Heerenveen

Tuin fam. Jansen in Zevenhuizen

Tuin fam. Bakker in Heerenveen

Tuin fam. Jansen in Zevenhuizen

Tuin fam. Bakker in Heerenveen 'Whiteknights Pearl' in de tuin van mw. T. de Boer-Bosma in
Marknesse

Foto's van tuinen en planten van leden
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Tuin fam. van Vliet in Nieuwerkerk a.d. IJssel Tuin fam. van Vliet in Nieuwerkerk a.d. IJssel

Tuin fam. Dongelmans in Heerhugowaard Tuin fam. Dongelmans in Heerhugowaard
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Regio 08, Zuid Gelre
Op verzoek van de redactie van de Fuchsiana de bijdrage
van Regio 8 Zuid Gelre.
 
Na een lange aanloop via contactpersonen (die werden
aangestuurd vanuit de NKvF) tussen 1977 en 1986 zijn
de regio’s in het land ontstaan. Dit gebeurde ook in Gel-
derland. Regio 8 Zuid Gelre is hieruit voortgekomen.
Op 19 april 1986 vond de oprichtingsvergadering plaats
waar 80 personen lid werden.
In 1987 stoppen de contactpersonen hun werkzaamhe-
den en wordt de te grote regio gesplitst in ‘Apeldoorn’ en
‘Arnhem’. Voor Arnhem wordt een bestuur gekozen.
Op 5 maart 1988 vindt de eerste bijeenkomst van de
nieuwe regio plaats in Arnhem. De opkomst is groot.
Vanaf 29 oktober 1988, de najaarsbijeenkomst, komt
men voor het eerst bijeen in Ede.
In 1989 vinden meerdere bijeenkomsten en activiteiten
plaats, o.a. in een tuin te Lunteren.
 
Tijdens/na de Nationale Tentoonstelling ‘90 ontstaat een
bestuurscrisis bij de regio. Er wordt een interim-bestuur
geformeerd.
Op 24 april 1991 wordt het interim-bestuur voltallig her-
kozen. Er wordt aan diverse festiviteiten deelgenomen,
o.a. in Engeland.
Tijdens de vergadering op 15 april 1992 wordt de naam
regio 8 (Arnhem) gewijzigd in regio 8 “Zuid Gelre”. Er
wordt vanaf nu een eigen logo gevoerd.

In 1992 wordt deelgenomen aan de geraniummarkten in
Ede en Veenendaal.
 
Een notariële akte van oprichting wordt gepasseerd op 30
juli 1992. De regio is nu een rechtspersoon.
In 1993 wordt groots deelgenomen aan Fleurig ‘93.
Het eerste nummer van Zuid Gelre’s Fuchsiablad ver-
schijnt in 1998.
Bovendien wordt in dat jaar begonnen met de inrichting
van een bibliotheek.
In 1998 gaat de excursie naar de Keukenhof.
Een nieuwe wedstrijdcommissie wordt in 1999 gevormd
en een nieuw wedstrijdreglement opgesteld.
 
Op 4 oktober 2000 is de eerste bijeenkomst in “Ons Huis”
te Ede, de locatie waar we nog steeds te vinden zijn voor
onze bijeenkomsten.

Een notariële akte van Statutenwijziging wordt gepas-
seerd door leden van het hoofdbestuur van de NKvF (de
regio’s zelf rechtspersoon) op 26 april 2001.
2001 Minishow en wedstrijden in Opheusden.
2002 Minishow en wedstrijden in Bemmel.
De laatste excursie vindt plaats in 2008 naar de Fuchsia-
kwekerij Lavrijsen te Reusel, De Evenhof te Reusel en
een tuin in Demen, afgesloten met een driegangendiner
in “de Molen” in Harskamp.
Bij gebrek aan belangstelling wordt in 2010 het regiowin-
keltje opgeheven.
 
2009 tot nu: Het bestuur probeert de bijeenkomsten
steeds met aantrekkelijke onderwerpen aan te kleden.
Helaas moeten we het geleidelijk met minder bezoekers
doen. Dit door de oplopende leeftijd van de leden. Geluk-
kig zijn er in 2020 vier nieuwe leden bijgekomen!
Jaarlijks houden we een barbecue en de laatste jaren
doen we dat thuis bij een van de leden te Lunteren. Daar
is altijd veel animo voor, want het is steeds erg gezellig
en met veel lekker eten! Helaas moesten we het dit jaar
aan ons voorbij laten gaan.
 
In de zomer van 2018 zijn we voorzichtig begonnen met

Passiflorahoeve 2019
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een poging het ‘uitje’ nieuw leven in te blazen met een
middag bij een lid van de eigen regio, waar we in haar
tuin vol bewondering van haar fuchsia’s hebben kunnen
genieten en genoeglijk met elkaar konden praten. Het
jaar erop hebben we een middag volop genoten van het
prachtige weer en alles wat er te zien is op de Passiflora-
hoeve bij Harskamp. En dit jaar waren we met een klein
aantal leden (Corona) bij De Beukenhof bij Barneveld,
een grote tuin waar we een mooie en deskundige rondlei-
ding kregen met voldoende afstand.
 

Passiflorahoeve 2019

Enkele gebeurtenissen uit de bloeitijd van de vere-niging.
 
In 1990 deed onze regio met succes mee aan de Natio-
nale Tentoonstelling van de NKvF te Ruurlo.
Daarna begon het in de loop van 1992 bij enkele regiole-
den opnieuw te kriebelen.
Zouden wij zelf een tentoonstelling in elkaar kunnen
draaien? Er werd wat informatie ingewonnen bij de leden
en vervolgens een tentoonstellingscomité samengesteld,
die een locatie en sponsors zocht.
 

'Adinda' bij Jannie van de Pol

Hiermee was de basis gelegd voor wat uit zou draaien op
Fleurig '93, internationale bloemen en beeldententoon-
stelling bij kasteel Hoekelum te Ede.
Omdat er toch iets meer bij kwam kijken dan wij als regi-
oleden aan konden werd er een evenementenbureau in
de arm genomen. Mede daardoor konden er vakpresenta-
ties van bloemen en planten toegevoegd worden. Ook
was er een beeldententoonstelling en over de dagen ver-

spreid waren er muziekevenementen en dansgroepen.
Maar de hoofdmoot was toch de fuchsiashow. Er werd
door 120 vrijwilligers meegewerkt en er kwamen 60.000
bezoekers naar dit evenement.
 
Fleurig '94 werd gehouden in Rhododendronkwekerij De
Valouwe in Wekerom met als titel “Wonen in de tuin”.
Ook hier leverde onze regio een grote bijdrage met fuch-
sia's en vrijwilligers.
In het volgende jaar deed onze regio met een grote in-
zending en de nodige hulptroepen mee aan de Nationale
Fuchsiatentoonstelling '95 bij Slot Zeist.
 
We hadden inmiddels de smaak aardig te pakken en or-
ganiseerden o.l.v. een ander evenementenbureau op-
nieuw een fuchsiashow onder de naam Florafestijn '96 op
landgoed Balkenschoten in Nijkerk.
Deze keer een beetje in country-stijl met o.a. paarden-
shows. Ook hier kwamen 60.000 bezoekers naar toe.
 

Op bezoek bij De Beukenhof 2020

In 1997 werd er een Florafestijn gehouden in Nijkerk op
een andere locatie.
Florafestijn '98 werd gehouden op recreatiegebied Zeu-
meren tussen Barneveld en Voorthuizen.
Ook nu weer een tuinbeurs/tentoonstelling met als
hoofdmoot de fuchsia's.
Daarnaast modeltuinen, watervallen, vijvers, enz. enz.
Fleurig bleef doorgaan met tuinshows maar hier deden
slechts enkele regioleden met een eigen collectie fuchsi-
a's aan mee.
 
Naast al deze grote evenementen hielden veel leden in
diezelfde jaren open tuindagen. Soms zelfs met meerdere
leden tegelijk en in combinatie met naastliggende regio's
zodat men op één dag fietsend of met de auto wel vier of
vijf tuinen kon bezoeken.
Langzaam maar zeker liepen al deze activiteiten terug.
Veelal door afname van het aantal regioleden of het be-
reiken van een wat hogere leeftijd.
 Landelijke wedstrijden.
 
Maar onze regio organiseert nog altijd de Landelijke
Fuchsiawedstrijden.
Voor zover wij na konden gaan is dit in ieder geval 30
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jaar geleden begonnen in de tuin van de Fam. Appel in
Lunteren. Vervolgens elk jaar in een andere particuliere
tuin van een van onze regioleden.
Tot in 2005 het verzoek van het hoofdbestuur van de
NKvF kwam om deze wedstrijden samen te laten vallen
met de Najaarsbijeenkomst in De Bilt in het kader van
haar 40-jarig jubileum.
Ook in 2006 werden de wedstrijden gehouden tijdens de

Op Vriendendag 2019

Prijswinnaars Vriendendag 2019

najaarshappening, deze keer in Waalwijk.
In 2007 gebeurde dit tijdens het Fuchsia-Festival in Zwol-
le en sinds 2009 vinden de Landelijke wedstrijden plaats
tijdens de jaarlijkse Vriendendag.
Dit betekent dat wij niet meer voor een locatie voor de
wedstrijden hoeven te zorgen. Maar wel moet er tevoren
gekeken worden of er voldoende ruimte beschikbaar is,
of er ophangmogelijkheden voor de hangplanten zijn, of
de ruimte afgezet kan worden enz.
Daarnaast zorgen wij elk jaar voor de juiste inschrijvin-
gen per wedstrijdcategorie, vragen wij juryleden en zor-
gen wij voor certificaten en wisselbekers voor de win-
naars.
Al met al nog genoeg te doen.
 

(Bestuurs)leden regio 8 op de Vriendendag
We hopen dat Zuid Gelre nog een tijdlang kan doordraai-
en, met voldoende animo van de 47 leden. Helaas heb-
ben we door Covid-19 in 2020 (en 2021?) enkele bijeen-
komsten moeten afzeggen.
 
Gerda de Vries en Aart Muit, bestuursleden regio 8 Zuid
Gelre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           'Toosje Vantveer'                                                         Foto: Sigrid van Schaik
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Fuchsiafoto's gevraagd
 

Hierbij doen we een oproep voor foto’s ten behoeve van de Cultivar Inventarislijst (CIL). 

Heeft u misschien foto’s van onderstaande fuchsia’s stuur deze dan op naar 

eindredactie@nkvf.nl zodat we deze kunnen toevoegen aan de CIL. 

Ian Storey 
Icarus 
Icelander 
Ida 
Ida’s Delight 
Ideo 
Idole 
Idus 
IJzerwinning 
Ilenna 
Iliad 
Ima Kiwi 
Imagination 
Imhotep 
Immaculate 
Imperial 
Improved Christine 
In the Pink 
Ina 
Ina Claire 
Inca Gold 
Inca Maiden 
Indian Prince 
Indian Princess 

Indian Queens 
Indian Summer 
Indienne 
Indy van Roovert 
Ing. Walter Lukesch 
Inge Husted 
Ingeborg 
Ingleside 
Ingrid Finkler 
Ingrid Schaak 
Innocence 
Inspiration 
Intellectual 
Interlude 
Intrepid 
Inverloch 
Iona 
Irene 
Irene Estelle Eutrope 
Irene Lamont 
Irene Ryle 
Irene Veach 
Irene Wölfel 
Iret 

Irish Morn 
Irish Rose 
Irish Wedding 
Irma Böcker 
Irma Cecile 
Irmgard Hoy 
Irrésistible 
Irthe Brouwer 
Isabel Baker 
Isabella Cairns 
Isabelle 
Isabelle Gaucher 
Iseut 
Isle of Wight 
Islikon 
Isola Santo Stefano 
Issac Rowan 
It’s a Beauty 
Ivan Gadsby 
Ivet 
Ivor Moore 
Ivy Grace 
Ivy Lisney 
IXL 

 

 
Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 30,00 voor 2021 te be-
talen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat betalen vergeet dan vooral
niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een herinnering
in de bus krijgt. Het is namelijk niet mogelijk om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet bekend is.
Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij.
 
Maak uw betaling ALLEEN over op nummer NL32INGB0001691900 t.n.v. Ned. Kring van Fuchsiavrienden te
Liempde.
 
Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari 2020 ontvangen is worden drie bonnen ter waarde van
€ 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel.
 
Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00. Het nieuwe lid ontvangt het mooie
boekje “Leven met Fuchsia’s”.
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris.

Contributie 2021
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Oplossing puzzel fuchsianamen zoeken
 

In onderstaande 4 zinnen zitten de volgende fuchsianamen verborgen.  

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

en melk te halen. 

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 neer daalde. 

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.  

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.  

 

Op alfabet: 

Aat van Wijk - Alde - Ali - Anne 2x - Anne Hoogendam 

Ben 

Canada - Chaos - Condor 

De Boerin 2x 

Ed - Elma 

Gan - Ganzenhof - Geertje - Goor - Guurtje 

Happy 

Kyan 

Lisa 

Mona Lisa 

NKvF 50 

Renate - Rene - Romance 

Sam 2x - Sanne - Sterretje 

't Einde 

Venus - Vrijheid - Vuurwerk 

Zaandam 

 

Van de 36 verborgen namen heeft mevrouw Tineke Dill de meeste juiste namen (27) gevonden en 

krijgt een cadeaubon van € 10,00. Deze zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. 

Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       'Huet's Zilverreiger'                                        Foto: H. Braam
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Woordzoeker
 

De gegeven bloemnamen wegstrepen zowel van links naar rechts als van boven 
naar beneden, diagonaal of achterstevoren. 
De overgebleven letters vormen een beroep. Dit is de oplossing van deze puzzel. 

 
Uw oplossing kunt u vóór 6 januari 2021 inzenden: 
- 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. 

 

 

M E O L B S K E O K E O K G A D 

O K R O K U S U C S I B I H I I 

E E D I H C R O X A L I S K R U 

D H A M A R A N T H U S E O E R 

E M E O L B S D I U R B O I M K 

R E K N O J E L A K S S L R E S 

K A T T E N D O O R N E E B O D 

R C M I R T E N E O L T O O R E 

U C U E V A A G A R S S S S T O 

I U N H K N I L E A T E I V S H 

D Y T E J E L T N U I W L I L R 

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

R E R N C W E P H L O X E O R G 

I E I L E O F R E P M A K L W N 

S U T O L E U P H O R B I A A I 

D E J T E I N E M T E E G R E V 

Akelei  
Alstroemeria 
Amaranthus 
Anjer  
Aster 
Bostulp 
Bosviool  
Bruidsbloem 
Calla 
Dagkoekoeksbloem  
Duinreigersbek  
Euphorbia 

Hei 
Hibiscus 
Iris 
Kale jonker 
Kamperfoelie 
Kattendoorn 
Klit 
Krokus 
Lis 
Lotus 
Mirte 
Moederkruid 

Munt  
Orchidee 
Oxalis 
Phlox 
Roos 
Valeriaan 
Vergeet me nietje 
Vingerhoedskruid 
Waterlelie 
Wouw 
Yucca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             'Eleanor Leytham'                              Foto: Sjaak Loef
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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 vermelde activiteiten
 Januari 2021
 
08    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
09    Regio 09, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsbijeenkomst.
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
11    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 Maart 2021
 
13    Regio 09, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
15    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
 April 2021
 
10    Regio 09, Noord-Holland Noord. Stekken uitje.
 Mei 2021
 
15    Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst wedstrijdstekken.
 Juli 2021
 
16 en 17   Regio 09, Noord-Holland Noord. Vriendenweekend.
 September 2021
 
18    Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst plantenkeuring.
 November 2021
 
20    Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst.
 

Kalender

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           'Timothy Titus'                                                                 Foto: Aat van Wijk
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Regiobladen en regionieuws 
LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! 
 'Beltsjeblom' (Regio 01, Friesland) nr. 3: Verslagen bezoek aan 2 open tuinen. Bessenjacht. Hoe ging het u dit jaar
met de fuchsia's? Verroest?
 'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 4: Activiteitenkalender 2021. Schimmels. Mexicaanse legende. Fo-
towedstrijd NKvF. Geraniums zijn geen Pelargoniums. Soms bloeien planten met de rem er op, maar welke? Andere
potgrond. Wat doen bijen?
 'De Veluwse Fuchsia-Bode' (Regio 07, De Veluwe) nr. 3-4-5-6: Uitgebreid verslag open Tuindagen 2020.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 6: Verwelkingsziekte. Schimmelinfecties bij fuchsia's. Verslag
tuinbezoek bij de familie Elsman te Wichmond. 10 mooie schermbloemen. "On"kruiden deel 54, Tragpogon pratensis
L: Gele morgenster. Vogels, deel 42, Fuut: Podiceps cristatus.
 'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en de Vechtstreek) nr. 2: Jubilarissen 2020 en 2021. Corona -
hoe nu verder? Verwelkingsziekte. Negroni Sparklers. Ineke's (tuin)dagboek.
 'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 6: Herfst 2020. Schimmels en plantenziekten.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 45: Verslag bezoek aan Sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop op 19
september 2020.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 3: Snoeimiddag 10 oktober 2020. Agenda activiteiten 2020.
Jubilaris 2020. Uitnodiging en agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering 31 oktober 2020. Fuchsia in woord en af-
beelding: 'Her Majesty's Crown'. In Memoriam de heer P. van der Waal. Enkele teeltips voor dahlia's. Verslag wed-
strijddag 15 augustus 2020.
 't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) september: Hoe het begon door Rob Ottignon. Zie wat uw planten willen.
Wedstrijdplant 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           'Hilchenbacher Gruss'                                                         Foto: Aat van Wijk
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‘Göteborgskan’ Foto: Coen Bakker


