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Let op!

De adresdrager van deze Fuchsiana is uw ledenpas.
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Van de voorzitter
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
Dag 2020 - Welkom 2021.
Allereerst wil ik iedereen bedanken die via de NKvF of ons persoonlijk een nieuwjaarsgroet
heeft toegestuurd, dit was voor ons een lichtpuntje in deze donkere tijden.
2020 was een jaar grotendeels zonder familie en fuchsiavrienden en dat hakt er toch wel in.
Normaal komen de kinderen en kleinkinderen met kerstmis bij ons en blijven ze ook met 8
personen slapen. Het ontbijt, de lunch en het diner worden geheel door mij verzorgd, maar de
afgelopen kerst is het over drie dagen verdeeld. Dat betekende voor mij drie dagen uitgebreid koken.
Ook de pakjes onder de kerstboom werden over drie dagen verdeeld, dit was toch niet zo gezellig als anders. Zoals
de meesten van jullie wel weten bouwen we elk jaar een groot kerstdorp in ons huis, maar dit jaar hebben we dat
maar overgeslagen. Het is toch minimaal 14 dagen werk en als je dan geen bezoekers mag ontvangen, waar doe je
het dan voor.
Wel hebben we in onze voortuin een hele grote kerststal
gebouwd. Omdat we aan een weg wonen waar veel wandelaars passeren was dit wel leuk om te doen. Er zijn dan
ook veel wandelaars in onze tuin komen kijken, uiteraard
op gepaste afstand. Dit jaar voor de volgende tuinkerststal
nieuwe grote beelden gekocht, 45 cm groot, dus we kijken
alweer uit naar de volgende kerst.
Als vereniging hebben we in februari 2020 een hoofdbestuursvergadering gehad en verder was het op vereni-

gingsgebied stil. Een lichtpuntje was wel: op zaterdag 9 januari 2021 is het bestuur met elkaar gaan videobellen. We
keken er naar uit om iedereen weer eens te zien, ook al is
het maar op een computerscherm.
In mijn voorwoord van juni heb ik een beroep gedaan op
onze leden om elkaar eens telefonisch te benaderen. Nu
doe ik een beroep op onze regiobesturen. Neem in deze
donkere tijden eens contact op met de leden van uw regio.
Dit kan via de telefoon of stuur een kaartje, het kan natuurlijk ook via de mail of een nieuwsbrief. Ik weet zeker dat
dit door de leden gewaardeerd zal worden en dat dit de binding met uw leden ten goede zal komen.
Wat de fuchsia’s betreft: het is tot nu toe weer een zachte, maar wel donkere winter, en mijn ervaring is dat niet alle
planten dit donkere weer overleven. Maar gelukkig hebben we nog enkele mooie fuchsiakwekerijen waar we nog altijd
onze collectie aan kunnen vullen.
Als ik dit schrijf is Nederland net begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Omdat veel van onze leden in
de hoogste risicogroep vallen geef ik u toch echt in overweging om u te laten vaccineren, en kunnen we elkaar daardoor weer snel ontmoeten.
Blijf vooral gezond en tot snel.
Cor van Empel.
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Van de redactie
Het is altijd al een stille tijd zo na de feestmaand december. De laatste vuurwerkknallen verstommen, de kerstboom die we voor de gezelligheid zolang mogelijk hebben
laten staan is afgetuigd en opgeruimd. Wat zullen we nu
eens gaan doen?
Normaal zijn er in deze tijd Hamamelisdagen, Helleborusdagen en sneeuwklokjesfeesten. Leuk altijd, die sneeuwklokjesfeesten. Zoveel verschillende cultivars: met grotere bloemen, met dubbele bloemen, met groene streepjes
en grotere of kleinere groene vlekjes, met grijs blad en
donkergroen blad!
Maar ja, het gaat allemaal niet door vanwege de verlenging van de lockdown. Voor mensen in het midden van
het land is er wel een optie: een wandeling op landgoed
Amelisweerd. Echt een aanrader, dwz. als het niet te
koud en te nat is buiten. Wij komen er meestal een paar
keer in februari. Prachtig, die duizenden sneeuwklokjes
onder de bomen! Maar ga niet in het weekend, want dan
kan het er erg druk zijn, zeker in deze corona-tijd.
Zoals u ziet ligt er een iets dunnere Fuchsiana voor u.
Met zoveel afgelastingen van zoveel evenementen en bijeenkomsten valt het voor de redactie niet mee om onze
Fuchsiana met interessante verhalen te vullen.
Gelukkig zijn er een aantal fuchsialiefhebbers die wat
praktische zaken met ons willen delen. Zoals het verhaal
van Gerrit Kreijkes in de vorige Fuchsiana over semi-hydrocultuur en deze keer over de kit-tuit op gieter. Leuk,
zulke tips. En dan de ervaringen van Jan de Groot over
groei-ledlampen. Ik heb dezelfde positieve ervaringen.
Mooie compacte plantjes, die zelfs in de winter langzaam
doorgroeien. Niet zo vreemd, want planten maken vooral
gebruik van blauw en rood licht uit het spectrum, en dat
krijgen ze op deze manier meer dan wanneer je alleen
'wit' licht gebruikt dat alle kleuren van de regenboog in
zich heeft.
Nog meer tips en ervaringen zijn welkom!
Corona is eigenlijk best een mooie naam, maar niet voor
zo'n naar virus. Ik noem het daarom maar consequent
covid-19.
Wist u trouwens dat er ook een fuchsia bestaat met die
naam? Het is een cultivar van veredelaar Egbert Dijkstra,
in 1994 goedgekeurd, en een kruising tussen 'WALZ
Harp' en 'Annabel'. Jammer genoeg heb ik er geen foto
van, hij zou zeker op de voorpagina van deze Fuchsiana
hebben gestaan.
Op de voorpagina prijkt nu weer eens een botanische
fuchsia. Het is goed om daar ook aandacht aan te besteden. Ze zijn vaak wat anders van kleur, vorm en grootte
en daarom is er mogelijk minder belangstelling voor.
Soms zijn ze ook wat moeilijker in de opkweek, maar niet
minder fraai. En er zijn een paar soorten zoals Fuchsia
splendens, Fuchsia decidua en Fuchsia juntasensis die in
de winter en het vroege voorjaar bloeien, wat ook wel
aantrekkelijk is.
Op dit moment, 12 januari, heeft onze minister-president
net aangekondigd, dat we nog minstens 3 weken langer
in lockdown moeten. En misschien duurt de ellende nog
langer!! Maar goed, er is ook licht aan het eind van de
tunnel, maar het is wel een lange tunnel waar we door6

Sneeuwklokjes in februari op landgoed Amelisweerd

heen moeten.
Laten we hopen dat als de volgende (dikkere?) Fuchsiana
in uw bus valt, de meesten van ons zijn gevaccineerd en
we ons weer wat vrijer mogen bewegen.
Gerard Rosema

Fuchsia splendens nu al in bloei

NKvF

Mijn ervaring met groeilampen (groei-led-lampen)
Vorig jaar heb ik 3 ledstrips van 30 cm bij AliExpress gekocht voor 6,50 euro die ik achter elkaar kan schakelen. Deze
heb ik op ongeveer 60 cm boven mijn stekken aangebracht (zie foto's 1 en 2).

Foto 1: groeilampen boven mijn stekken

Foto 2: overzicht

In de winterperiode heb ik deze (totaal 4 lampen) bovenin mijn kas van 7,5 m² opgehangen.
Ik belicht ongeveer 18 uur per dag en 6 uur staan de planten in het donker (nacht).
De groeilampen hebben een aantal rode en blauwe ledlampjes in de verhouding van 3 rode tegenover 1 blauwe en
geven weinig warmte af (zie afbeelding 1).
Tegenwoordig wordt er veel geëxperimenteerd met het
telen van groente en kruiden in grote hallen waarbij alles
kort boven elkaar geteeld wordt met daartussen deze
rood-blauwe groeilampen. Deze planten zien pas daglicht
als ze bij de supermarkt in de schappen liggen.
De resultaten waren opvallend gunstig!
Die winter viel het mij op dat ik veel minder uitval had bij
mijn planten die ik in de kas liet overwinteren maar ook
bij de stekken had ik veel minder uitval. Bovendien waren
de stekken mooi compact en mooi aan de groei gebleven.
Geen stilstand van de groei op donkere dagen.
Ook voor het ontkiemen van zaad gebruik ik deze lampen, ook hier met een positief resultaat.
Meer informatie over de werkwijze van deze groeilampen
kunt u vinden op het internet als u vraagt naar de werking van groeilampen (https://www.hetledwarenhuis.nl/
led-groeilampen).
Zie voor meer informatie ook:
https://www.aliexpress.com/item/32798556593.html
https://www.aliexpress.com/item/32910206921.html
Wie hier meer over wil weten mag mij ook mailen.
Jan de Groot,
utc.voorzitter@nkvf.nl
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“On”kruiden, 28. Galanthus nivalis: Sneeuwklokje.
Sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes

luiden de winter uit!
prijzen de lentebruid!
luiden de lente in!
groeten de Meikoningin!
Felix Rutten.

Sneeuwklokjes, wie kent ze niet. Tegen de tijd dat u dit
leest, bloeien ze waarschijnlijk volop, tenzij de winter met
een dik pak sneeuw alsnog invalt. Het Sneeuwklokje, een
symbool van hoop. Zij bloeit in een seizoen waarin de natuur dood schijnt te zijn. Het is een van de eerste bloemen die de komende langere dagen aankondigt. Iedereen wordt er blij van als de eerste bloemen open gaan.
En al beierend in de sneeuw worden de andere bloemen
uit de winterslaap gewekt.

Eigenlijk hoort dit plantje hier niet thuis, want dit mooie
bloemetje komt oorspronkelijk uit Zuid- en Zuidoost-Europa. Maar ze werden al vroeg hierheen gebracht, naar
buitenplaatsen en kloostertuinen en vandaaruit zijn ze
ontsnapt of ontvoerd. Deze stinsenplanten worden in hun
oorspronkelijke, wat zuidelijker gelegen woongebieden
trouwens wel door insecten bestoven. Door de wat hogere temperaturen daar vliegen de insecten eerder en daardoor ontstaat daar wel kruisbestuiving en daardoor is de
vruchtzetting daar beter.

De naam Sneeuwklokje herinnert aan het oude sprookje
van heer Winter en heer Lente die beiden aanspraak
maakten op de eer van peter te zijn over dit bloempje.
De Winter meende zijn goed recht te kunnen handhaven,
omdat de Galanthus tijdens zijn heerschappij op aarde
ontloken was. De Lente omdat hij, tijdens het verschijnen
van de bloem, zijn tijd reeds gekomen achtte. Sneeuwbloem doopte de eerste haar. Hij nam het tere bloempje
in zijn ijzig koude handen zodat de blaadjes blank als
sneeuw werden. Maar de ander noemde het plantje Lenteklokje en al spelend kleurde hij de randen van de
bloemblaadjes met een licht tintje groen. Uiteindelijk troffen Heer Winter en Heer Lente maar een schikking, waarbij zij akkoord gingen met de naam Sneeuwklokje.
Heeft u wel eens goed naar de bloem gekeken? Men zegt
dat ze zo wit zijn als sneeuw. Maar ik las ergens dat ze
niet wit zijn, maar glashelder. Door de lucht in of tussen
de cellen wordt het licht alle kanten op weerkaatst en lijken ze hagelwit. Maar door deze witte kleur vallen ze wel
goed op voor honingzoekers. Daarnaast vertellen de honingmerken ons ook dat ze op druk bezoek rekenen. Helaas vinden die honingzoekers het dan nog veel te koud
om naar buiten te gaan. Daardoor voelt het sneeuwklokje
zich gedwongen om na wekenlang vergeefs wachten
zichzelf maar te bestuiven. De zaden rijpen in de vruchtbeginsels die in de loop van het jaar uitgroeien tot rode
bessen. Deze verschrompelen en barsten open in de
zomer waarna de mieren zich te goed kunnen doen aan
de witte uitwasjes aan de zaden. Deze mierendelicatesses
noemen wij mierenbroodjes. Maar de mieren eten het
liefst thuis, dus worden de zaden aardig in het rond gesleept. En het volgende jaar zie je dan overal opkomende
kiemplantjes van dit Vastenavondzotje.
Die laatste naam hebben ze gekregen omdat men het
maar een dwaasheid vond dat bloemen zo vroeg gingen
bloeien. Vanwege ditzelfde worden ze ook wel Febrewarigekjes genoemd.
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Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)

Foto: Dominicus Bergsma

In de medische wereld is de plant niet in gebruik geweest. Daarom vind je haar pas in de tuinen als bloemen
door hun sierwaarde dienst beginnen te doen. De eerste
beschrijving kwam van de botanist Tabernaemontanus
die regelmatig te vinden was in de tuin van vorstbisschop
Van Speyer. Hier beschreef hij hem in de 16e eeuw als
witte Hornungsblume (februaribloem). Mogelijk verspreid
door monniken die het in tuinen plantten. De Engelse
barbier-chirurgijn John Gerard schrijft dat ze in het wild
groeit in Italië en lang geleden in de Londense tuinen is
gekomen.

NKvF

Galanthus bestaat uit de woorden gala en anthos wat
respectievelijk melk en bloem betekent. Dus melkbloem,
naar de kleur van de bloem. Hij kreeg zijn naam van Clusius in 1583, het was een vertaling van de Duitse naam
Milchblume. John Gerard gaf hem in 1597 de Latijnse
naam Leucojum bulbosum praecox, want men dacht dat
het een vroegbloeiende Leucojumsoort was. In 1731
wordt in Engeland melding gemaakt van de Snowdrop die
volgens Gerard in de meeste Engelse tuinen voorkwam.
Wonderlijk dat Shakespeare met geen woord gerept
heeft over dit naakt uit de sneeuw opkomende bloempje.
Door dit naakte verschijnen heeft zij ook de Engelse
naam Naked maidens gekregen. In Holland waren het
Naakte wijfjes. In het Duits Nackte Jungfrau. Fuchs was
wat preutser in zijn naamgeving en gaf haar een hemd
en de naam Jungfern im Hemd wat bij ons Juffertjes-in’t-hemd werden.

Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis)

Foto: Henk Hoefakker

Dat ze bij of in de sneeuw groeit geeft ook haar roepnaam nivalis weer. Want nivalis betekent: in de sneeuw
bloeiend. Wist u trouwens dat er nog bijna 20 andere
soorten sneeuwklokjes zijn? En ondertussen misschien
wel 500 cultivars?
In Noord-Drente spreekt men van Winterliedertjes waarin
lieden in de betekenis van luiden wordt gebruikt. Van de
hangende, klokvormige bloemetjes die luiden is het dan
niet ver meer naar de naam Sneeuwklokjes; of is het
andersom?
In Engeland is het bekend onder de namen candlemas-bells, (in het Vlaams als lichtmisbloem) ook wel purification flowers en fair-maids of februari. Dit omdat het plantje gewoonlijk bloeit op de tweede dag van februari die
Candlemas Day genoemd wordt. Dit zou de dag zijn dat
Maria het kindje Jezus meenam naar de Tempel van Jeruzalem en op de verjaardag hiervan, 2 februari, wordt er
ter ere van dit feit feest gevierd.
Haar beeld wordt in de kerk met witte bloemen versierd
terwijl de fair-maids: jonge maagden, in processie kransen van sneeuwklokjes naar de kerk brengen.
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Behalve aan Maria werd het bloempje later aan alle
maagden gewijd en vooral aan hen die zich in het klooster terugtrokken. Het plantje komt dan ook veel in de
kloostertuinen voor en velen willen overeenstemming vinden tussen het bescheiden kleine bloempje, met zijn
neerhangende witte kopje, en het eentonige stille leven
van de met door gebed gebogen kloosterhoofden.
Hij wordt ook wel Sporkelbloem of Sporkelle genoemd
wat eigenlijk een letteromzetting is van de sprokkelmaand, de maand februari. Dit komt van het oud-Saksische sprout-kele; van sprout: spruiten, en kele: kool. De
kool werd in februari gezaaid en kiemde ook in deze
maand. Dus sprokkelmaand is eigenlijk spruitkoolmaand.
Of moet ik zeggen: koolspruitmaand?
Over zaaien en uitspruiten gesproken. Sneeuwklokjes
maken maar kleine bolletjes die snel uitdrogen. Je moet
ze daarom zo snel mogelijk planten. Maar beter nog dan
bollen planten in het najaar is dit bolgewasje 'in het
groen' te kopen. Bij voorkeur net na de bloei zet je de
hele pol op de gewenste plek.
Sneeuwklokjes houden van een 'rustige plek', dat betekent dat ze het liefst staan op een plek waar je niet hoeft
te graven of schoffelen. Als je sneeuwklokjes in het gras
wilt zetten, kies dan ook een plek met voorjaarszon en
zomerschaduw, het liefst een plekje in een niet te dichte
grasmat. Laat het loof na de bloei staan tot het afsterft.
Het groene blad zorgt voor aanmaak van reservevoedsel
en knopvorming in de bol en zo heb je meer kans dat de
bollen zich zullen handhaven en vermeerderen.
Als een sneeuwklokje zich op een plek goed voelt, wordt
een bolletje al snel twee bolletjes en zo kan na verloop
van tijd een mooi wit tapijt van bloemetjes ontstaan.
Wordt het te vol dan kun je ze rooien en weer wat verder
uit elkaar planten. Met wat je over houdt kun je anderen
weer blij maken.

Ik eindig met een legende die verhaalt...
Ik eindig met een legende die verhaalt hoe sneeuw aan
zijn kleur kwam: Toen God alles geschapen had, gras,
planten en bloemen, maakte hij ook de sneeuw en zei:
”De kleur moet je zelf maar uitzoeken, je bedekt toch alles”. De sneeuw ging naar het groene gras en zei: ”Geef
mij je groene kleur”. Maar het gras weigerde dit. Toen
ging ze naar de bloemen. Maar geen van al die mooie
bloemen wilde zijn kleur afstaan. Tenslotte kwam hij bij
het Sneeuwklokje. Als niemand mij een kleur geeft zal
het mij gaan als de wind, die alleen daarom soms zo
boos wordt omdat men hem niet ziet!” Het Sneeuwklokje
kreeg medelijden en zei: Als je mijn kleur wilt hebben,
mag je haar nemen”. Zo kreeg de sneeuw haar witte
kleur. Het werd de vijand van alle bloemen behalve van
het Sneeuwklokje.
Henk Hoefakker
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Ledenraadsvergadering 10 april 2021
De ledenraadsvergadering van 10 april gaat NIET door. Dit in verband met de maatregelen in het
kader van COVID-19. Zoals het zich nu laat aanzien (medio januari 2021) zullen onze leden, die zich
in meerderheid in de risicogroep bevinden, op 10 april nog niet allemaal zijn gevaccineerd.
Thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar zullen volgens de vaccinatiestrategie van de rijksoverheid d.d.
12 januari 2021 (zie www.rijksoverheid.nl) vanaf eind februari 2021 worden gevaccineerd. Om elk
risico te vermijden heeft het bestuur daarom besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan.
Zodra er meer duidelijkheid is wanneer we weer bij elkaar kunnen komen, zullen we een nieuwe
datum plannen en deze direct melden aan de ledenraadvertegenwoordigers en aan de besturen van
de regio’s, op de website en in Fuchsiana.

Wij raden u aan om regelmatig onze website www.nkvf.nl te bezoeken voor
eventuele mededelingen vanuit het bestuur.

Vriendendag 28 augustus 2021

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 hoopt het bestuur op 28
augustus 2021 de Vriendendag te houden in de Botanische Tuinen te Utrecht.

F. vulcanica
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Foto: Henk Hoefakker

F. magdalenae

Foto: Tiny van de Sande

NKvF

Fuchsia’s in Aquarel – 118

‘Willemien’

Aat van Wijk

Veen 1991 NL. NKF 3006; AFS 2993

Afstamming: ‘Leverkusen’ x ‘Maori Maid’
Fuchsia met rode, lange bloembuis en donkerder, dubbele kroon. De plant groeit wat stijf rechtop, bloeit rijk en is geschikt als struik of boompje. Kan in de volle zon. Deze fuchsia is genoemd naar de vrouw die borduurpatronen maakte
voor de vrouw van de kweker.
Fuchsiana 57e jaargang no. 1 • Februari
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Van de webmaster
Dat Covid-19 veel met iedereen doet is dus ook bij de NKvF te merken en dat geeft ons de tijd om andere
zaken eens aan te pakken.
Zo zijn Jannie en Sjaak Loef druk bezig geweest om de Cultivar Inventarislijst (CIL 2019) op orde te
brengen: het aanvullen met beschrijvingsgegevens en foto’s (momenteel ca. 15.000) en het controleren op
onjuistheden. Ook zijn de beschrijvingen uit de losbladige Cultivarlijst overgezet naar de CIL 2019
(www.nkvf.nl/cil-2019). Hierbij ontstond in het najaar een klein probleem omdat het programma dat we
gemaakt hadden om foto’s toe te voegen Adobe Flashplayer gebruikte. Dit was een programma dat een
soort animatie verzorgde en wordt vanaf 1 januari 2021 niet meer ondersteund. Na flink wat puzzelwerk
hebben we dit gelukkig weer kunnen oplossen en werkt alles weer als vanouds.
Waar we de afgelopen maanden ook druk mee bezig zijn geweest is om de Botanische Groep digitaal in
kaart te brengen. Dit stond al heel lang op het programma, maar is door allerlei zaken constant
doorgeschoven. Maar zoals Jan de Groot in de laatste Fuchsiana al heeft aangekondigd is het nu een feit.
In het verleden was het de bedoeling dat de leden aan Jan de Groot doorgaven welke planten zij hadden.
Jan maakte dan een overzicht en die moest na elke wijziging op de website worden aangepast. Dit is nu
niet meer nodig.
Alle leden van de Botanische groep hebben een mail gekregen met inloggegevens zodat ze hun lijst altijd
kunnen bijwerken wanneer het hen uitkomt. Deze lijst is dan meteen verwerkt in de verzamelstaat.
Met andere woorden: geen extra handelingen meer voor o.a. Jan de Groot en zolang men de lijst maar
goed bijhoudt geen “oude” gegevens meer, zodat iedereen altijd actueel kan zien wat er speelt.
Buiten dat het even geduurd heeft om dit programma te schrijven vanwege andere zaken, is dit
programma behoorlijk complexer dan bijv. de CIL. Zo moest het programma niet alleen een totaal
overzicht presenteren, maar ook wie wat heeft, aantallen (ook indien te weinig aanwezig) en wanneer de
laatste wijziging was doorgevoerd.
Om dit alles in 1 overzicht te “proppen” was een behoorlijke uitdaging, maar ik denk dat het resultaat er
mag zijn.
Het overzicht kunt u terug vinden op de website bij Informatie-Botanische inventarislijst.
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'Elsie Mitchell', Ryle 1980 UK.

AFS nr.: 1576

Afstamming: onbekend

Ik koos deze cultivar als eerste voor dit nieuwe fuchsiajaar om haar delicate kleuren. De
schepper van deze schoonheid was Dr. Matthew Ryle uit Warkworth, Northumberland, die
gezien het aantal bekroningen voor zijn introducties gerekend mag worden tot de beste
veredelaars van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft helaas maar kort gewerkt met zijn eerste
veredelingssucces in 1970 tot 1979 toen zijn gezondheid het verder onmogelijk maakte. Dat is
ook de reden dat de afstamming van 'Elsie Mitchell' onbekend is gebleven, terwijl die van zijn
introducties van vóór 1980 nauwkeurig bekend zijn. Van zijn 53 nieuwigheden koesteren we
zeker 'Lady Kathleen Spence' en 'Annabel'. Op de laatste dag van 1981 overleed deze grote
veredelaar aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. 'Elsie Mitchell' werd het jaar
daarvoor geïntroduceerd door J.F. Ridding van de Fuchsia Vale Nurseries. 'Elsie Mitchell' heeft
van nature een normaal vertakkende opwaartse groei. De bloei is overdadig. Zon, hitte, regen en
wind doen de plant en vooral de bloemen geen goed. Het is daarmee helaas geen geschikte
plant voor onze moderne zomers. Voor veredelaars, aangetrokken door de zeldzame
kleurstelling die zonder twijfel recessief is: zowel als zaadgever als pollenleverancier is deze
cultivar bruikbaar.

H.J. de Graaff.
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'Elsie Mitchell'

Foto: Coen Bakker

'Gruss aus dem Bodethal'

Foto : Sjaak Loef

'Gruss aus dem Bodethal', Sattler en Bethge? 1893 Deu
AFS nr.: --Afstamming: 'Cupido' x 'Creusa'

Aanvankelijk werd deze cultivar gezien als een introductie van de Duitse veredelaar Teupel,
vandaar het vraagteken achter de genoemde veredelaars. Leo Boullemier zet zelfs de naam op
losse schroeven door te schrijven dat de cultivar identiek is aan 'Black Prince'. Dat krijg je als je
zo ver in het verleden teruggaat. Dat ik koos voor deze oude cultivar heeft te maken met de kleur
van de kroonbladen. Bij het openen van de bloem is de kroon bijna zwart en bij rijping zonder
zonneschijn en hitte blijft die heel donker paarsblauw. Uiteraard gebruikten veel veredelaars
deze cultivar om zaailingen met een zo donker mogelijke kroon te kweken. Vooral in combinatie
met ouders met auberginekleurige bloemen was dat een uitdaging. Daarbij komt dat 'Gruss aus
dem Bodethal' zowel vrouwelijk als mannelijk fertiel is. Het pleit trouwens voor veredelaars uit de
negentiende eeuw dat ze geen geheim maakten van de afstamming. Deze traag groeiende
cultivar, haast een dwerg, maakt van nature opgaande struikjes. Het vormen van een
kroonboompje hoort tot de mogelijkheden. Het is een rijke bloeier van vroeg tot laat in het
seizoen. De plant vraagt een plekje uit de zon, al was het maar voor de bloemkleur.

H.J. de Graaff.

16

NKvF

Woordzoeker

De gegeven fuchsianamen wegstrepen zowel van links naar rechts als van
boven naar beneden, diagonaal of achterstevoren.
De overgebleven letters vormen de oplossing.
Uw oplossing kunt u vóór 3 maart 2021 zenden:
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen.
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van
€ 10,00 verloot.
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De oplossing van de puzzel in de december-editie van de Fuchsiana is: hovenier.
Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen: De heer P. van Kruijsdijk.
Gefeliciteerd!
De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.

Fuchsiana 57e jaargang no. 1 • Februari

17

Product of Holland CCXXXVI
Op 29 november lagen op het tuinpad naar de brievenbus, waar ik mijn krant ging halen, de rode blaadjes van
de laatste roos van de zomer. Nog maar vijf dagen later,
net voor Sinterklaas, verhuisden mijn fuchsia's, waaronder een uitbundig bloeiende 'Maori Pipes', de triphyllahybride met de aubergine bloemen, naar hun winterberging
in de kelder. Dit alles zegt wel iets over die afgelopen
zomer die ook in ons land voor fuchsia's te heet was.
Franse liefhebbers vragen zich al af of een dergelijk klimaat niet schadelijk zal worden voor hun liefhebberij.
Ieder jaar kijk ik welke fuchsia uit mijn helaas uitgedunde
collectie mij het meest beviel. Het was er één uit de begintijd van mijn veredelingswerk: 'Dutch Flamingo' met
de eerder genoemde 'Maori Pipes' als goede tweede.
'Dutch Flamingo’ is, de kleur buiten beschouwing gelaten,
een heel gewone fuchsia en dat zijn degene die het
langst blijven bestaan.
Juist paradepaardjes op veredelingsgebied verdwijnen
het eerst uit de collecties, soms omdat ze moeilijker te
houden zijn, maar naar mijn idee ook omdat ze niet passen in het beeld dat de doorsnee liefhebber heeft van
fuchsia's. Wie heeft er nog een 'Whiteknights Ruby' of
een 'Whiteknights Cheeky', beide hybriden van de
Nieuw-Zeelandse F. procumbens en de MiddenAmerikaanse F. triphylla, de samensmelting van twee zo
afwijkende fuchsiasecties.
Tot 1970 dacht men dat zoiets onmogelijk was! 'Whiteknights Amethyst', een dergelijke kruising, net als de andere twee uit het eind van de jaren zeventig, is vast nog
ruimschoots te vinden omdat deze cultivar in uiterlijk en
groei vertrouwder was. Wat er van mijn introducties nog
over is, vraag ik me maar niet af, maar wie zou mij nog
kunnen helpen aan 'Dutch Kingsize', 'Golden Spade', 'Hidden Treasure' of 'Grand Cru'? Zij werden bij hun introductie goed ontvangen als volkomen nieuw.
Misschien waren ze wat minder gemakkelijk te kweken of
waren ze toch te ongewoon? Wat er van zijn werk nog
over was, vroeg ook Lutz Bögemann zich af. Al zou het
alleen zijn 'Hinnerike' zijn, dan was het zijn inspanningen
op veredelingsgebied al waard en vergeet 'Foolke' niet,
de eerste aubergine cultivar met een normaal fuchsiauiterlijk.

spelen bij verdere veredeling, zoals 'Small Pipes' en ‘Gerharda’s Panache’, die aan het begin stonden van een hele
reeks paniculata-triphyllahybriden. In een telefoongesprek met Jan de Boer vertelde hij me dat hij recent nog
twee nieuwigheden bij de American Fuchsia Society had
geregistreerd: 'Tidal Wave' ((F. magellanica var. arauco x
F. fulgens tetraploïd) x 'Alaska') x ('Prosperity' x
F. magellanica)) x 'Spray'.
Ondanks de ingewikkelde kruising tonen de bloemen heel
gewoon, maar als u het aantal bloemen per stengelknoop
telt, ziet u dat deze cultivar verre van gewoon is (zie bijgaande foto van Jan de Boer). De tweede aanwinst
'Freak Wave’, 'Pauline Devereux' x F. fulgens tetraploïd, is
een echte hangfuchsia met mooi gevormde bloemen in
een bijzonder mooie tint roze. Zeker de moeite waard,
want echte hangfuchsia’s zijn dun gezaaid. Wat mij in
deze nieuwe introducties van Jan vooral interesseert is
het gebruik van de tetraploïde vorm van F. fulgens. Uit

'Tidal Wave'

Foto: Jan de Boer

de veredelingsgeschiedenis van fuchsia's blijkt dat species als F. magellanica en F. triphylla daarin het meest
succesvol waren en dat zijn species met een dubbel chromosomenaantal, 44 in plaats van 22.

Mogelijk denkt u nu, dat ik van mijn geloof ben gevallen
om bij veredeling niet langer te zoeken naar "nieuwe paden", onder andere door het gebruik van weinig toegepaste species als kruisingsouder.
Natuurlijk zijn sommige resultaten daarvan te extreem
voor de gewone fuchsialiefhebber en verdwijnen ze weer
snel.

Binnen de Veredelingsgroep werd daarom besloten om
met behulp van colchicine (uit Colchicum autumnale) het
chromosoomaantal van een paar aantrekkelijke species te
verdubbelen. Dat gelukte als eerste met F. procumbens,
maar veredelingsresultaten met de polyploïde vorm van
F. procumbens zijn tot op heden niet bekend. Met de tetraploïde vorm van F. fulgens heeft Jan echter twee nieuwigheden gerealiseerd. Zo te zien verdient het gebruik
van deze vorm van F. fulgens navolging.

Echter juist die aanwinsten kunnen een belangrijke rol

Lisse, 5 januari 2021
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Misschien een idee? Kit-tuit op gieter
Voor het water geven van kiemplantjes en kleine stekken
maak ik gebruik van een tuit voor een kitkoker. Zie de
foto van een kleine 2 liter gieter waarop ik zo’n tuit heb
geplaatst.
Op deze manier kan ik mijn plantjes zeer gericht en gedoseerd water geven. De verlengde tuit van de gieter
maakt het mogelijk alle, soms dicht op elkaar geplaatste,
stekpotjes te bereiken.
Voorkomen wordt hierdoor dat er (teveel) water komt op
plaatsen waar dit niet nodig is.
Bij het oppotten van stekken in kleine stekpotjes bewijst
de gieter met tuit ook altijd weer zijn diensten. Mijn stekken plaats ik in potjes met vochtige stekgrond. Voordat ik
deze potjes in de stekbak plaats, giet ik het stengeltje
dan nog even aan met een klein beetje water met de
punt van de tuit zodat het stekje stevig in de stekgrond
komt te staan met een goede aansluiting van het stekpoeder en de stekgrond.
Zelf gebruik ik een tuit met de originele opening maar
deze kan eventueel, net als bij gebruik bij een kitspuit,

ook nog naar behoefte worden aangepast.
Dergelijke tuiten kosten maar een paar cent. Wel kan het
even zoeken zijn naar een gieter waarop zo’n kit-tuit
past. Neem even een kit-tuit mee naar de winkel om te
passen.
Gerrit Kreijkes

UTC NIEUWS
Goed nieuws van de Veredelingsgroep!
Sierd Zijlstra en ondergetekende zijn in deze 'stille' periode druk bezig geweest met het vervaardigen van een
boek over de Veredeling van de Fuchsia. Vorig najaar
heeft de Veredelingsgroep het concept doorgenomen tijdens onze vergadering bij Arie de Graaf. Sierd en ik hebben daarna de aanvullingen en correcties aangebracht en
zijn op zoek gegaan naar een goede vormgever.
Door de geweldige inspanning van Manfried Kleinau, secretaris van Euro-Fuchsia, die het ontwerp en zetwerk
voor zijn rekening nam, kan het boek nu worden gedrukt.
Bovendien is ons voorstel voor de financiering van dit
boek door Euro-Fuchsia gehonoreerd. Het boek wordt
ook in het Frans, Duits en Engels vertaald voor andere
leden van Euro-Fuchsia. Van de Nederlandse versie is inmiddels een proefdruk gemaakt.
De opmaak van het voorblad (zie hiernaast) wordt nog
enigszins aangepast.
Het is de bedoeling dat de presentatie van het boek, in
alle vier de talen, zal plaats vinden tijdens de (laatste)
vergadering van Euro-Fuchsia, hopelijk deze zomer in Parijs.
Gerard Rosema
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Van de bestuurstafel
Boven verwachting ging mij dat redelijk goed af en kon ik
van alle bestuivingen die ik had gemaakt redelijk wat
zaad oosten. Dit zaad heb ik gezaaid en heb de planten
die er uitkwamen laten opgroeien tot mooie planten. Ik
kon haast niet wachten tot deze planten gingen bloeien
Het zal ongeveer 35 jaar geleden zijn toen ik voor het
en ik wou de knoppen wel open drukken om te kijken
eerst in aanraking kwam met fuchsia’s.
Mijn broer en zussen waren ter gelegenheid van “Kom in wat voor bloem er uit zou komen. In 1992 werd mijn eerde kas” op bezoek geweest bij Handelskwekerij De Groot ste plant goed gekeurd op de VKC-keuring in Aalsmeer
en mocht ik deze een naam geven. Deze plant heb ik gein Heerde (geen familie). Zij kwamen terug met enkele
noemd naar mijn jongste zoon, Herjan de Groot. Hierna
fuchsia’s en waren zeer enthousiast over wat ze daar
hadden gezien. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en het zijn er nog velen nieuwigheden gevolgd.
jaar daarop ben ik zelf ook maar eens gaan kijken.
Ook ik heb mij laten verleiden en kwam terug met een
aantal fuchsia’s. Deze heb ik in de tuin gezet. Het waren
vooral opgaande soorten die ik had meegebracht. Toen ik
dat jaar terug kwam van vakantie waren ze veranderd in
hangers en droogbloemen.
Het jaar daarop maar weer opnieuw geprobeerd en voor
verzorging tijdens de vakantie gezorgd.
Na de vakantie stonden ze allemaal nog in volle bloei,
dankzij de goede verzorging tijdens de vakantie.
Dat zelfde jaar las ik in de krant dat dhr. van de Beek in
’t Harde zijn fuchsiatuin openstelde op zaterdagmiddag
van 14.00 uur tot 16.30 uur. Ik er naar toe en was er al
om kwart voor twee, moest voor het hekje wachten tot
het 2 uur was, en om half 5 werd mij verzocht de tuin te
verlaten.
Tijdens die middag kreeg ik te horen dat aan het einde
van het seizoen, half september, men stekken kon opha- 'Herjan de Groot'
len van de planten die hij had terug gesnoeid. Half september ben ik stekken gaan halen, niet alle stekken zijn
Door het veredelen ben ik ook in aanraking gekomen met
aangeslagen maar voor het jaar daarop had ik al een hele de verschillende groepen binnen de UTC.
collectie fuchsia’s en was ik besmet met het fuchsiavirus.
Een veredelaar heeft eigenlijk raakvlakken met alle groepen binnen de UTC.
In 1988 ben ik tijdens de open tuinweek bij Kees Spek lid Voor het veredelen is het goed om te beginnen bij de
geworden van de NKvF en werd ingedeeld bij regio 7, De oorsprong en dat zijn de species. En waar kun je deze
Veluwe.
het beste vinden? Dat is bij de Botanische groep. Door
Bij deze regio heb ik o.a. de show in de Kloostertuinen in
het uitwisselen van stekken kun je een mooie collectie
Elburg helpen organiseren, wat een succes was. Enkele
species aan je fuchsia sortiment toevoegen, die je kunt
jaren later werd mij wederom gevraagd om hier een
gebruiken voor het veredelen.
show te organiseren, maar door meningsverschillen met
de toenmalige voorzitter over verschillende gemaakte afBij de Veredelingsgroep kun je als veredelaar je ervarinspraken heb ik voor de eer moeten bedanken en ben
gen uitwisselen met je collega’s en kom je ook nieuwtjes
toen overgestapt naar regio 4, Flevoland.
te weten waar je je voordeel mee kunt doen tijdens het
veredelen.
Na verloop van tijd werd mij gevraagd om in het bestuur
van deze regio zitting te nemen en niet veel later werd
Heb je een nieuwe fuchsia gewonnen die na het testen
mij gevraagd om de voorzittershamer over te nemen, wat ook nog winterhard blijkt te zijn, dan kom je uiteindelijk
ik verscheidene jaren heb gedaan.
bij de Winterharden Studiegroep terecht.
Toen het ledental bij deze regio drastisch terug liep en er
ook geen opvolging was in het bestuur hebben we moeJe wilt je nieuwe aanwinsten ook graag laten keuren en
ten besluiten deze regio op te heffen. Ik ben toen terug
beoordelen door de keurmeesters van de BCK. Mochten
gegaan naar regio 7.
deze dan genomineerd worden, dan mag je voor deze
nieuwe aanwinsten zelf een naam bedenken. Deze planTerug naar de bewuste zaterdagmiddag in ’t Harde. Van
ten worden dan door de Beschrijvingsgroep beschreven,
de heer van de Beek kreeg ik iets te horen over veredeaangemeld bij de AFS (http://www.americanfuchsiasocielen. Dat vond ik ook wel een interessante materie. Ik ben ty.org) en opgenomen in de Cultivar Inventarislijst (CIL,
mij daar iets verder in gaan verdiepen en ben toen ook
https://www.nkvf.nl/cil-2019) van de NKvF.
maar eens wat gaan proberen te bestuiven.
Volgens de agenda ben ik nu aan de beurt om als bestuurslid iets te schrijven voor Fuchsiana onder de noemer "Van de Bestuurstafel".
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Zo ben ik in aanraking gekomen met de UTC. Toen de
vorige voorzitter, Gerard Rosema, het wat rustiger aan
wilde gaan doen heeft hij mij gevraagd of ik het voorzitterschap van hem wou overnemen.
Deze taak wilde ik wel op mij nemen als de andere leden
binnen de UTC hier mee zouden instemmen en als Gerard dan het secretariaat op zich wilde nemen. De leden
binnen de UTC hadden geen bezwaar en zo ben ik in het
bestuur van de UTC gerold. Dit hield tevens in dat ik ook
als vertegenwoordiger van de UTC werd toegevoegd aan
het hoofdbestuur.
Inmiddels ben ik bezig aan de tweede termijn binnen het
hoofdbestuur en ik mag wel zeggen dat we met elkaar
een hechte groep vormen die goed met elkaar samenwerkt.
'Herjan de Groot'

Jan de Groot.

Fuchsiafoto's gevraagd
Van onderstaande fuchsia’s, begin letter J (deel 1), zouden wij graag een foto willen toevoegen aan
de Cultivar Inventarislijst 2019 (CIL).
Hierbij doen we dan ook een oproep, heeft u misschien foto’s van één of meer onderstaande fuchsia’s
stuur deze dan op naar eindredactie@nkvf.nl zodat we deze kunnen toevoegen aan de Cultivar
Inventarislijst 2019 (CIL).
Jack Caunt
Jack Horner
Jack Sprat
Jack the Lad
Jackpot
Jacob Karsman
Jada’s Mam
Jade Foster
Jade Nadine
Jade’s Gem
JaDi Barbus Ticto
JaDi Belonita Signata
JaDi Betta Splendens
JaDi Colisa Chuna
JaDi Piranha
JaDi Rasbora Tomieri
JaDi Rode Rio
JaDi Tilapia Dolloi
James Ainsworth
James Huntley
James Ludlow
James Savage
James Travis
James Welch
Jan
Jan Couweleers
Jan Everett

Jan Jolie
Jan Philip
Jan Theunissen
Jan van Brakel
Jan van Gestel
Jan van Zoggel
Jana Wendt
Jane Elizabeth
Jane Louise
Jane Lye
Janet Corbett
Janet Williams
Janice Perry
Janine
Janine Regina
Janja Fischer
Jank Hamker
Janny Appel
Japana
Jardin de Kérouars
Jardins de France
Jardins Familiaux Liège
Jarno Vangeneugten
Jason Slaney Welch
Jasper
Jaunty
Jayless Claire
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Jayless Wendy
Jayne Flanagan
Jayne Louise Mills
Jazz Time
Jean Alexander
Jean Baker
Jean Burton
Jean Canton
Jean Clark
Jean de Fakteur
Jean Grant
Jean Hobson
Jean Mermoz
Jean Paul Clerin
Jean Rémo
Jean Smith
Jean Steele
Jean Taylor
Jean-Jacques Arrayet
Jean-Marc Huot
Jean-Michel Brard
Jeanne d’Arc
Jeanne Rose
Jeannine Ziéglé
Jegudiel
Jenny’s Spotlight
Jennifer

Jenny Horsham
Jeremiel
Jess Walker
Jessica
Jessica Joy
Jessie Eileen
Jessie Perry
Jessie Ryle
Jester
Jeune Loup
Jewel
Jill Storey
Jill Whitworth
Jim Dandy
Jim Dowers
Jim Fairclo
Jim Hallam
Jim Hawkins
Jim Lewark
Jim Missin
Jim Todd
Jim’s Gold
Jimschu
Jinx
Jo Chez
Jo Lemaire
Jo vander Hamsvoord
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REGIO 5 TWENTE-SALLAND DOOR DE JAREN HEEN…
Het nieuwe jaar 2021 is begonnen. Wij hopen dat u in goede gezondheid verkeert en het goed maakt.
Er is ons gevraagd om iets te schrijven over onze regio.
Onderstaand een kleine samenvatting van onze activiteiten door de jaren heen.
Het jaar 2020 hadden we ons totaal anders voorgesteld. De geplande bijeenkomsten, onze fuchsiashow in Rijssen
als afsluiting voor 35 jaar regio Twente-Salland, konden geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19.
Eerst een “intelligente lockdown” en heel voorzichtig, dachten wij, gingen we op weg naar nieuwe vooruitzichten.
Het leek er op dat het leven weer langzaam op gang kon komen. Maar niets was minder waar.
Vanaf 15 december werd het ineens een “strenge lockdown”. Nederland ging op slot, thuisblijven, ook tijdens de
feestdagen, zo min mogelijk bezoek, iedere dag waarschuwingen en een oplopend aantal besmettingen.
Onzekerheid en toenemende eenzaamheid.
Hoe graag we ook willen dat dit virus zo snel mogelijk voorbij is en we weer ons normale leven kunnen oppakken,
het is duidelijk geworden dat het coronavirus nu een onderdeel van ons leven is.
De onvoorspelbaarheid is realiteit en heeft impact op ons privé en sociaal leven.
Onze activiteiten liggen op dit moment stil, maar wij van regio 5 gaan niet bij de pakken neerzitten.
Als fuchsialiefhebbers/sters zijn en blijven we optimistisch.
De voorbereidingen voor onze show zijn wel op een laag pitje gezet maar we verwachten toch dat deze in 2021
door gaat.
Van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 juli 2021 hopen wij een prachtige show te mogen organiseren
in Rijssen bij havezate “De Oosterhof”, gelegen op het gelijknamige landgoed in ons mooie Twente.
Zoekt u in uw vakantie een uitgaansmogelijkheid in Nederland en in de omgeving van Twente-Salland? Dan is onze
show beslist de moeite waard, door de combinatie van goede bereikbaarheid en de rijke geschiedenis van Rijssen.
Dit is één van de oudste steden van Twente. Graag tot ziens voor een bloeiend dagje uit.
Zoals iedereen van ons gewend is zijn onze shows in het verleden een groot succes geweest.
Vanaf de oprichting van regio Twente op 25 september 1985 (vanaf 1992 is de naam uitgebreid met Salland, hier
werd terecht de regio samengesteld uit twee gebieden die met elkaar verbonden zijn) hebben verschillende
fuchsiashows onze leden en fuchsialiefhebbers enthousiast gemaakt.
Via Markelo in 1986, Ommen in 1992, Striepe (Dld) in 1996, Zenderen 2001, Het Weleveld een eerbetoon aan 500
jaar Leonhart Fuchs, Zwolle 2004 samen met regio 4 Flevoland en regio 7 Veluwe, daarna Bornerbroek 2005,
Hellendoorn 2010 en in Delden bij museumboerderij Wendezoele op het landgoed Twickel in 2015.
Landelijk in Ruurlo en Zeist hebben wij ons steentje bijgedragen. Ervaring genoeg.
Door het ouder worden van onze leden en een geringe aanwas van jongere fuchsialiefhebbers wordt het
organiseren van een show een steeds grotere uitdaging, maar de uitdaging om weer een nieuwe show te
organiseren heeft ook een positieve uitwerking op onze leden en bestuur.
Maar wij als regio organiseren niet alleen fuchsiashows. Ook proberen we onze leden zoveel mogelijk te laten
genieten van verschillende activiteiten. Een stekkenmarkt die vanaf 2002 in Enter, daarna in Harbrinkhoek en de
laatste jaren in Ootmarsum wordt georganiseerd. Een gezellig uitje in het voorjaar dat altijd goed wordt bezocht.
Tuinentochten in verschillende plaatsen in Twente-Salland, een gezellige manier om andere leden te ontmoeten die
hun tuin met veel passie openstellen voor ons als liefhebbers.
Veel ideeën worden dan uitgewisseld.
Onze ledenbijeenkomsten worden goed bezocht. Wij proberen, als bestuur, zoveel mogelijk variatie en voor elk
wat wils te organiseren.
Naast de traditionele Nieuwjaarsreceptie worden lezingen en diapresentaties leerzame happenings.
Busreizen naar verschillende delen van ons mooie Nederland met o.a. een bezoek aan shows van andere regio’s.
Een perfecte manier om te zien hoe iedereen een evenement anders opzet en hun enthousiasme te mogen delen.
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Ook ons regioblad “De Fuchsiagroet”, dat onze redactie al vanaf november 2001 een gezicht geeft, met veel tips,
gegevens en informatie over verschillende onderwerpen. Steeds weer een aangename verrassing één keer in het
kwartaal.
Het afgelopen jaar heeft COVID-19 ons parten gespeeld, maar de vooruitzichten voor 2021 zijn gunstiger en we
hopen de draad op te pakken om vanaf onze ALV in maart 2021 weer onze normale activiteiten op te kunnen
starten.
Ook als bestuur hadden we het laatste jaar onverwachte problemen met ziekte. Jan Workel moest zijn
voorzitterschap vroegtijdig neerleggen. Ons bestuurslid Wim Schotman heeft door ziekte ons bestuur ook moeten
verlaten. Zoals vele verenigingen te kampen hebben met een tekort aan bestuursleden, zo hebben wij deze
gelukkig kunnen invullen. Wij steunen op onze leden. Mensen met veel passie en enthousiasme voor de fuchsia, dit
geeft ons als bestuur de moed om door te gaan.
Wij hopen dat u als lid van de NKvF een indruk hebt gekregen van onze regio Twente-Salland.
Een regio vol met enthousiaste en gezellige fuchsiamensen.
Namens de leden en bestuur,
Mieke Hoogland.

De toenmalige voorzitter Jan Workel met vaandel
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Fuchsiashow 2005 in Bornerbroek
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Ledensecretariaat

Januari 2021
Overleden:
De heer J. ter Haar
Mevrouw J.M.M. Maas-de Saegher
De heer A. Reniers
Mevrouw B. Vogelzang-Dekker
De heer P. Vos

Regio
Regio
Regio
Regio
Regio

03
23
26
03
13

Nieuwe leden:
De heer S.F. Spek

Regio 03

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 2021:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie met ingang van
1 januari 2021 € 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, 2021 € 30.00 per
year. Roommates and youth members up to the age of 18 years € 15.00 per year. A giro collection form will
be sent after registration.
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A.
De drie winnaars die hun contributie voor 1 januari 2021 betaalden zijn:
Mevrouw Geerligs
Mevrouw H. Roffel-Oord
De heer A.H.M. van der Stap

Regio 06
Regio 03
Regio 18

Zij ontvangen een bon ter waarde van € 7,50.
Heeft u de contributie voor 2021 nog niet betaald?
Doe het dan snel anders is dit de laatste Fuchsiana die u ontvangt.
Tiny van de Sande, ledensecretaris.
Let op! De adresdrager van deze Fuchsiana is tevens uw ledenpas.
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Kalender

LET OP!

Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tot
het COVID-19 virus dit toestaan!
Februari 2021

13 Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Afhalen potgrond.
20 Regio 20, Eiland van Dordrecht. Potgronddag.
20 Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
27 Regio 11, Noord-Holland Midden. Potgronddag.
26/27 Regio 25, De Kempen. Afhalen potgrond.
Maart 2021
13
15
20
27
27
29

Regio
Regio
Regio
Regio
Regio
Regio

09,
05,
17,
20,
21,
28,

Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
Rijnland. Algemene ledenvergadering.
Eiland van Dordrecht. Voorjaarsvergadering en stekkenverkoop.
Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
Noord en Midden-Limburg. Jaarvergadering.

April 2021
10

Regio 09, Noord-Holland Noord. Stekken uitje.

Mei 2021
01
15

Regio 11, Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst wedstrijdstekken.

Juni 2021
12

Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 1e contactmorgen, museum terug in de tijd.

Juli 2021
03 Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Groot Fuchsiafeest.
16 en 17 Regio 09, Noord-Holland Noord. Vriendenweekend.
27 t/m 31 Regio 05, Twente Salland. Fuchsiashow bij havezate "De Oosterhof" in Rijssen.
Augustus 2021
28

NKvF. Vriendendag (onder voorbehoud)

September 2021
04
18
08

Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 2e contactmorgen, zuivelboerderij Weijers Buggenum.
Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst plantenkeuring.
Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.

Oktober 2021
18
30

Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.

November 2021
06
20
26

NKvF, Najaarsvergadering ledenraad.
Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst.
NKvF

Regiobladen en regionieuws
LET OP!

Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tot
het COVID-19 virus dit toestaan!
'Beltsjeblom' (Regio 01, Friesland) nr. 4: Nabloei. Tijd van de mondkapjes. Voorverkoop potgrond. Alternatieve
agenda.

'De Bellenbode' (Regio 06, Oost Gelderland) nr. 4: Verwelkingsziekte. Schimmelinfecties bij fuchsia's. De larve van
de meikever.
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 1: 10 mooie schermbloemen. Vogels deel 43: Fitis, Phylloscopus trochilus.
'Nieuwsbrief' (Regio 11, Noord-Holland Midden): Potgrond bestellen. Agenda.

'Rijnlands Regionieuws" (Regio 17, Rijnland) nr. 1: Activiteitenkalender 2021. Jaarverslag van de secretaris over
2020.
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 46: Favoriete fuchsia's. Fuchsiana.

'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 4: Wedstrijdplanten 2021. Secretaris gezocht. In gesprek met. Geschiedenis
regio 19 (deel III).
'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 4: Stekkenverkoop op 27 maart 2021. Agenda activiteiten
2021. Taxuskever. Fuchsia in woord en beeld: Remembering Claire. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2021.
Potgronddag 20 februari 2021. Verslag snoeimiddag 10 oktober 2020.
't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 4: Artikelen van de voorzitter, secretaris, redactie, ledensecretaris
en ledenraadvertegenwoordiger.
't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) december: Hoe het begon. Kerstverhaal. Oproep foto's van de wedstrijdplant
2020.
'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 90: Activiteiten en contactmiddagen 2020/2021. Brandnetel. Verslag
fietstocht 22 augustus 2020. De Fuchsiakoerier in coronatijd. Eigen ervaring met taxuskever en gebruik beukenblad.
Andere kruiden: Bergamot.
'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr.1: Jaarprogramma 2021. Een witte Kerst door Godfried Bomans. Potgronddag 20 februari 2021. Hazenbout op grootmoederswijze. Parfait. Verwelkingsziekte.

F. encliandra ssp. encliandra.
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'Edith Moik'

Foto: Coen Bakker

